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LOJALISTAI SUTRIUŠKINO SUKILĖLIU 
ATAKAS TRIJUOSE FRONTUOSE

SMARKIAUSI SUKILĖLIŲ PUOLIMAI 
LIKO ATMUŠTI

HENDAYE, Prancūzija, rug
pjūčio 23. — Trijuose frontuo
se sukilėliams buvo užduotas 
skaudus smūgis, nes jų smar
kiausios atakos liko lojalistų 
atmuštos.

Sukilėliai vienu ir tuo pačiu 
laiku pradėjo pulti trijose vie
tose: prie Gandessa, Balaguer 
fronte ir j pietus nuo Pueblo 
de Larzobispo.

Kiniečiai bando su
traukti vieną milijo

ną kareivių
ŠANCHAJUS, rugp. 23. — 

Kiniečiai yra pasiryžę visafe 
budais ginti Hankow. Jie iš vi
sur traukia kariuomenę, kad 
galėtų atmušti japonų atakas, 
Sakoma, jog netrukus čia bus 
sutraukta vienas milijonas ka
reivių.

Tuo pačiu metu yra mobili
zuojami 200,000 civilių įvai
riems darbams, kurie yra susi
ję su miesto gynimu.

Vokietijoje lėktuvas 
užmušė penkis 

žmones -
BERLYNAS, ruįftfiičio 23.

— Netekęs kontrolės karo Im
tuvas atsimušė į valgomų daik
tų krautuvę ir propeleriu už
mušė krautuvininką, ir keturis 
kostumerius, — du vyrus ir 
dvi moteris. Du lakūnai, kurie 
skrido tuo lėktuvu, išliko gy
vi.

Išrado naujos rųšies 
automobilių

LONDONAS, rugpjūčio 23.
— Čia sukėlė nemažą sehsaci- 
ją pranešimas, kad inžinierius 
Piero Salerni išrado naujos rų
šies automobilių, kurį galima 
operuoti be vadinamųjų “girų” 
ir “kločio”. Naujos rųšies auto
mobiliui tie dalykai visiškai nė
ra reikalingi.

Sakoma, kad naujos rųšies 
automobilius yra visais atžvil
giais praktiškas. Operavimas 
yra daug lengvesnis ir jis ma
žiau gazolino bei aliejaus te 
naudoja.

Inž. Salerni yra italų tauty
bės, kuris Anglijoje apsigyve
no prieš dvidešimt metų.

Schacht atšauktas 
iš atostogų

OSLO, Norvegija, rugp. 23.
— Hjalmar Schacht, Vokieti
jos valstybės banko preziden
tas, gavo skubų pranešimą, kad 
grįžtų į Berlyną. Jis tuoj iš
skrido lėktuvu.

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

Pragiedrėjimas ir šalčiau. 
Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:39 
valandą.

Savo atakose sukilėliai nau
dojo daugybę tankų ir lėktuvų. 
I Vien tik prie Gandessa jie bu- 
|vo sukoncentravę apie 100 lėk- 
|tuvų. Ir vis dėlto lojalistai 
įstengė atsilaikyti ir atmuša 
visus puolimus. Bandydami iš
mušti įsitvirtinusius lojalistus, 
sukilėliai turėjo pasibaisėtinų 
nuostolių. Pranešimai sako, jog 
tai buvo vieni iš labiausiai kru
vinų musių Ispanijoje.

Bulgarijos revoliu
cionierius važiuoja 

į Lenkiją
ISTANBUL, Turkija, rugp. 

23. — Ivan Mihailoff, Makedo
nijos revoliucionierių “kara
lius” ir paskilbęs teroristas, 
skubomis apleido Turkiją ir iš
vyko į Lenkiją, kur jis ieškos 
prieglaudos.

Turkijoje Mihailoff su savo 
žmona išgyveno ketverius me
tus. Būtent, nuo 1934 m., kai 
pabėgo iš Bulgarijos, kur teis
mas buvo išnešęs mirties spren
dimą. Keliais atvejais Bulgari
jos vyriausybė kreipėsi į Tur
kiją ir reikalavo Mihailoff’ą iš
duoti. Tačiau kiekvieną kartą 
atsakymas buvo neigiamas. Pa
galiau prieš kiek- laiko Mihai 
loff iš . Turkijos vyrihusybės 
gavo įsakymą išsikraustyti. Ka
dangi Anglija ir Amerika atsi
sakė jį įsileisti, tai jis drauge 
su žmona nusitarė prieglaudos 
ieškoti Lenkijoje.

Graikijoje, Bulgarijoje ir Ju
goslavijoje makedoniečių pri- 
skaitoma apie 2,500,000. Mihai
loff ir kovojo dėl jų išlaisvini
mo. Tačiau Bulgarijos vyriau
sybė jį laiko tiesiog banditu. 
Jam prikišama, kad per dvyli
ka metų jis nužudęs 3,500 žmo
nių.

Deportuos buvusi 
generolą

: LOS ANGELES, Cal., rugp. 
23. — Imigracijos viršininkai 
rekomenduoja deportuoti Niko- 
lai. Bogomolecą, buvusį caro ar
mijos generolą. Kadangi jis yra 
gimęs Latvijoje, tai ten grei 
čiausiai ir bus deportuotas.

Pastaruoju laiku buvusis ge
nerolas 'vertėsi' batsiuvio ama
tu. Kaltinamas jis yra tuo, kad 
1922 m. klastingai su savim at
sivežė slaugę, kuri figūravo 
kaip jo žmona. Su ta slauge jis 
apsivedė tik prieš kelias savai
tes.

Kitą kaltinimą iškėlė Ameri
kos armijos karininkai. Jie sa
ko, kad Bogomolec 1920 m. Si
bire vadovavęs teroristiniam 
traukiniui ir liepęs šaudyti į 
traukinį, kuriuo važiavę Ame
rikos kareiviai. Du Amerikos 
kareiviai tada ir žuvę.

Amerikos Legijonas 
prieš komunistus 

ir fašistus
INDIANAPOLIS, Ind., rugp. 

23. — Amerikos Legijono val 
stijos konvencijoje liko nutar
ta pašalinti narius, kurie pri
klauso komunistams, fašistams 
ir naciams.
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ACME Photo
MANEVRŲ NELAIMĖ JAPONIJOJ — Laike japonų oro laivyno manevrų virš sostinės Tokio viena bomba 

nukrito ant budistų maldyklos, ją uždegė ir penkis žmones sužeidė — dvi mergaites, du berniukus ir policistą.

PRANCŪZIJOJE GALI KILTI GENERALIS 
STREIKAS

SUSIDŪRĖ AUTOMOBILIUS SU AUTOBUSU
VIENAS UŽMUŠTAS IR KETURIASDEŠIMT 

PENKI SUŽEISTI
SOCIALISTAI ĮSPĖJA PREMJERĄ DALADIER

PARYŽIUS, rugpiučio 23. — vus). Greičiausiai savo paramą 
Leon Blum, socialistų lyderis? ištrauktų ir komunistai, kurie 
įspėjo premjerą Daladier, kad parlamente turi 72 atstovus, 
jis nebandytų darbo savaitės Tuo atveju premjero Daladier 
prailginti. Vadinasi, nebandytų vyriausybė turėtų griūti. • 
anksčiau priimtus socialius pa
tvarkymus likviduoti.

Jeigu Daladier nepasiytų to 
įspėjimo, tai tąsyk socialistų 
partija atsisakytų" jį "remti. O 
socialistų grupe parlamente yra 
didžiausia (ji turi 155 atsVo-

Nužudė keturis^ Ipal^o^ n

kalinius 529 laikus
NEW YORKAS, rugp. 23.PHILADELPHIA, Pa., rugp.

23. — Keturi kaliniai liko su- Per pereitus metus iš New Yor- 
rasti negyvi Philadelphijos ko viešųjų mokyklų (pradžios 
kauntės kalėjime. Visi jie bu- ir vidurinių) buvo pašalinta 
vo uždaryti vienišų kamerose. 527 mergaites ir 2 berniukai 

už tai, kad jie apsivedė būda
mi tiesiog 'vaikais. Kai kurios 
mergaites ištekėjo turėdamos 
dvylika ar trylika metų am
žiaus. Abu berniukai, £hrie li
ko iš mokyklos pašalinti, buvo 
1’6 metų amžiaus.

Tie kaliniai vadovavo bado 
streikui, kuris truko penkias 
dienas. Jų mirties misteriškos 
aplinkybės sukėlė didelį sąjū
dį. Dr. Morton Crane, korone
rio padėjėjas, pareiškė tą nuo
monę, jog kaliniai galėjo mir
ti dėl to, kad jie buvo aplieti 
karštu vandeniu arba nušutin
ti karštu garu.

Kad kokios, čia gali kilti di
delis skandalas.

Skrenda į New Yor 
ką prancūzų juros 

lėktuvas
BORDEAUX, Prancūzija, rug

pjūčio 23. — Milžiniškas pran* 
euzų juros lėktuvas išskrido į 
New Yorką. Tai bus bandoma
sis skridimas.

Šeši žuvo bombone 
šių avarijoje

LYONS, Prancūzija, rugp. 23. 
— Čia susidūrė du prancūzų 
bombonešiai. Iš 3,000 pėdų auk
štumos jie nukrito liepsnose. 
Katastrofoje, žuvo šeši žmo
nės.

Padidėjo samtįa
WASHINGTON, D. C., rugp.

23. — Darbo sekretorius Per-
kins padarė pareiškimą, jog Spėjama, jog toje notoje yra už jvarimą dviejų kniedžių į čių militarinė jėga tiek suža- 
samda liepos mėnesį padidėjo;
Esą, dirbtuvės pašaukė į darbą
apie 40,006 darbininkų.

Kitą įspėjimą padarė darbi- 
Į ninku unijos. Jos visai aiškiai 
pareiškė, jog griežtai kovos 
prieš dąrbo savaitės pailgini 
mą. Girdi, jei.-kitokios priemo
nės negelbės, tai’busiąs paskelb
tas generalinis streikas.

MIRTIES BAUSMĖ GRAIKIJOS 
SUKILĖLIAMS

DENVER, Colo., rugp. 23. — 
Ute indėnai turi labai daug ne
malonumų, kadangi jie nežino 

|savo amžiaus. Daugelis jų krei-. 
piasi į atitinkamas įstaigas, kad 
galėtų senatvės pensijas gauti,; 
tačiau retas kuris gali pasaky
ti savo amžių. Klausiamas, ka
da gimęs, indėnas paprastai at
sako, jog jis gimęs tais metais, 
“kada nepaprasta i gili žiema 
buvo” arba “kada siautė dideli 

: vėjai” ir t. t. Žinoma, tokiais j11 Pa^aV0, 
atsakymais įstaigos negali pa-' 

Įsitenkinti ir todėl indėnai turi 
likonaf'savo“ kandidatu gal^pa- labai daug varg0 su pensij^ iš' 
sirinkti Thomas E. Dewey, da-; slrupinlmlL 
bartinį distrikto prokurorą, ku
ris pasižymėjo savo neatlaidžia 
kova prieš įvairius raketus.

Dewey kandidatūros demo
kratai daugiausia ir bijosi. Ir 
jeigu tikrai paaiškėtų, kad 
Dewey kandidatuos, tai tuo at
veju demokratai ir vėl bandys 
draftuoti dabarfinį gubernato- 

Lehmaną, nes tik jis turČ- 
šansų laimėti.

Dewey ir Lehman
NEW YORKAS, rugp. 23. — 

New Yorko demokratai yra la
bai susirūpinę busimais rinki
mais. Daugiausia jie yra susi-i 
rupinę gubernatoriaus vieta.. 
Mat, eina gandai, kad repub • 
likonai savo kandidatu gali pa-

rių 
tų

Amerikos nota 
Meksikai

Miestuką užpuolė 
svirpliai

WASHINGTON, D. C., rugp. 
23. — Valstybės sekretorius 
Hull pasiuntė Meksikos amba
sadoriui Ne j era antrą notą, ku- 

Admirolas uždirbo 
šešis centus

NEWPORT NEWS, Va., rug •
______ „ t piučio 23. — Admirolas Emoty regentas, dabar vieši Vokieti • 
ri bus įteikta Cąrdenas vyriau- S. Land gavo čekį šešiems cen- joje. Jis jau turėjo pasitarimą 
sybei._______________________ tams. Tai buvo jo atlyginimas su Hitleriu. Sakoma, jog vokie-

statomi reikalavimai, kad<Me]p dirbamą laivą.
Kalbamam darbui admirolas pradedąs pasiduoti nacių įta- 

iš jų atimtus aliejaus laukus, praleido dešimt minučių.
sika atlygintų amerikiečiams už

ALTUS, Okla., rugp. 23. —
Vienas žmogus liko užmuštas 7U0 a.?^°?U.^U. m°kyk- 
ir 45 sužeisti, kai susidūrė au
tomobilis su senu mediniu mo-

kyklai priklausančiu autobusu.

los vaikai, iš kurių 43 liko su
žeisti. Keturi jų labai pavojin- 

; gai-

ATĖNAI, Graikija, rugp. 23. i Tarp keturių pasmerktų mir- 
— Canea mieste, kuris yra. Yra ir Aristomenis Mitsota- 
Krito saloje, karo teismas iš-'kis> buvusio GraikiJos premje- 

; v_ z , Iro Venizelos artimas giminai-■ neses -mirties sprendimą ketu-
riems sukilimo vadams. Kalba j j^aro teismas taip pat nutei- 
mas sukilimas įvyko liepos 29 sg jr kitus 35 sukilėlius. Kiek- 

’d. Jis tuoj buvo užgniaužtas, vienas jų turės kalėjime sėdėti 
žymesnieji sukilėliai suimti, dvidešimt metų.

Indėnų vargai Liūtas sukėlė paniką

o

WIN0NA LAKE, Ind., rugp. 
23. — Sveriąs 400 svarų liu- 

<tas Jerry paspruko iš savo tre
niruotojo ir sukėlė didžiausią 

p paniką tarp biblistų, kurie čia 
''laikė konvenciją. Paskui Jerry 

! įbėgo į Rankinų butą antrame 
aukšte, o nuo ten nušoko į at
mintinių (suvenirų) krautuvę, 
padarydamas nemažai žalos. 
Krautuvėje treniruotojas liūtą

Keturiolika “zuikių”

LE HAVRE, Prancūzija, rug 
piučio 23. — Čia sustojo di
džiausias prancūzų laivas “Nor- 
mandie”. Vienu atžvilgiu jis pa
darė tikrą rekordą, nes iš New 
Yorko atsivežė keturiolika “zui
kių”. Vadinasi, tokių pasažierų, 
kurie susigundė į Europą ne-

NOBLESVILLE, Ind., rugp. 
23. — Ryto metą pabudę mie
stelio gyventojai pamatė nepa
prastą vaizdą: gatvėse ir šąli- mokamai nuplaukti. Kitais žo- 
galviuose1 tiesiog knibždėte džiais sakant, jie plaukė laivu 

, knibždėjo svirpliai. Gyventojai pasislėpę, 
tuoj griebėsi šluotų bei kitų 
įrankių ir pradėjo neprašytus 
svečius naikinti. Vengrija krypstanti 

į nacius

BUDAPEŠTAS, rugp. 23. — 
Admirolas Horthy, Vengrijos 

su Hitleriu. Sakoma, jog vokie- 

vėjusi Horthy, jog jis visiškai

kai.

No. 199

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR

kuris buvo į 
jurą įmestas, 
jos geras pa- 
į Centralinę

• EAST ORANGE, N. J. — 
šio miesto gyventoja, p-ia Carl- 
son, gavo laišką, 
butelį įdėtas ir į 
Atsitiko tai taip: 
žįstamas plaukė
Ameriką. Jis pamiršo laišką pa
siųsti iš New Yorko, todėl įdė
jęs popierių į butelį įmetė į 
jurą. Butelis liko surastas Flo
ridos pakraštyje ir pristatytas 
paštui. Na, o pastarasis pasi
rūpino laišką pristatyti tam, 
kam jis buvo skirtas.

• LIEGE, Belgija. — šiame 
mieste apie penki šimtai de
monstrantų ėmė maršuoti gat
vėmis nešdami Prancūzijos vė
liavas. Tai buvo pareiškimas 
protesto valdžiai, kuri planuo
ja sustiprinti sieną nuo Pran
cūzijos pusės. Protestantai tai 
laiko visai nepateisinamu daly
ku, kadangi į prancūzus jie žiu
ri kaip į savo draugus.

• YELLOWSTONE naciona- 
lio parko “Beehive” geizeris it 
vėl ėmė veikti. Jis per ištisus 
metus buvo apmiręs, atseit, pa
liovęs veikti.

• BERLYNAS. — Ir vėl li
ko išleistas naujas patvarky
mas, kuris draudžia Austrijos 
žydų kepykloms ir kavinėms 
parduoti cukrų. Netrukus na
ciai gal visiškai uždraus žy- 
dains lt valgyti.

• ROMA. —• Fašistai suma
nė tikrai patirti, kiek Italijoje 
yra žydų. Tam tikslui jie pa
skelbė žydų surašymą.

• VANCOUVER, Kanada. 
— Vancouver miestui naciai pa
siūlė specialų ugniagesių reika
lams pritaikytą laivą. Už tą 
laivą, kurio vertė sieksianti 
$200,000, naciai nori gauti miš
ko.

e MASKVA. — Sovietų Ru
sija pasiuntė Japonijai aštrią 
notą. Notoje sakoma, kad japo
nai sulaikė sovietų laivą ir ne
žmoniškai kankino jūreivius.

Naciai areštavo
110 žydų

BERLYNAS, rugpiučio 23. 
— čia buvo paskelbta, jog po
licija Stoelpchen See maudyk
lėje areštavo 99 Vokietijos žy
dus ir 11 iš kitur atvykusius.

Tai reiškia, jog žydų perse
kiojamas tebesitęsia tokiu pat 
smarkumu, kąip ir pirma.

Penki žemės dre 
bėjimai

PHILADELPHIA, rugp. 23. 
— čia ir apylinkėse iš penkių 
atvejų buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas. Kai kuriose vieto
se žemė drebėjo tiek smarkiai, 
jog žmonės iškrito iš lovų, ne
suvokdami kas darosi.

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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MAŽOSIOS LIETUVOS PATRIARCHO MAR
TYNO JANGUS » TO SUKAKTUVES

Lįfeų.ęr ąjnd ją alfe LųegneŲ
— Ate t.iJS

šiais metais • sukanka 80 H apmaudą. Susipratęs, lietu-
metų, kai gimė Mažosios Lie
tuvos patriarchas Martynas 
Jankus. Jis buvo nuo pat 1880. 
metų tautiškai atgyjančios Ma
žosios Lietuvos didžiausias

vis ir didelis vokiečių neken
tėjas buvo ir Martyno, Jan
kaus tėvelis, per Didįjį karą 
miręs Rusijoje. Jis nekartą 
Joną šliupą vadindavęs iš
Prūsų žemės lauk vyti vokie
čius. Pją^ą-
tydavę% v.

kalno, atejp iš, Žeiųjaičių, iš (“Per yęfe vąšų ajųžiui^ pęę- 
Batakių parapijos. Jankus Bij- vėlai, esąmp gįw’’‘ 'ęu^ėcjąr 
tėnų kaime turėjo didelį ge-įmas 21 mo^Lis anįįiąųs, Morty
ros žemės gabalj. Tačiau per ’ nas JaflKųs jja^ lįętųyi.ų, 
visokias žemės dalybas įifj prašymus (pętjpipnų§). vokip- 
šęimos nariai gerokai pralobo, čių įarąlįm, giųjį^mąs Įiętu- 
o Martynui Jankui beliko, tik vių tautines teisęs,

veikėjas ir vadas. Martyno 
Jankaus senelis į Bitėnų kab
iną, prie garsiojo Rajnbynų,;

und 
nępįejjĮąk lijętųyiškąį —: ąš, tų. 
jok p^liąų,
taiųątą nęturi. tųi/sę^. čia triuk
šmą kelti, nes visi lietuviai 
męljągįąį. ir,, ąųįtkąi...

Martynas Jankus labai ank
sti pradėjo dirbti ir lietuvių 
įautinės kultūros darbą. Su
prasdamas didelę liaudies, dąi- 
nų. reikšmę lietuviškumui iš- 
|W». jfe pradėjo rinkli, fe 
pąfe. IfetyNfeį
WNk Mt iww. ‘ tewMs. 
ąj?is 2Q0- fe kWM) 
IfeVr fe

60 prūsinių margų (apie lĄj j
ha) smiltynų, kuriuose gerai suaip^ 0 p,;. J,urg4
uAdfira bulves ir daržoves. j Sa vęi^.Q

Martynas Jankus yra maža
mokslis, kiek tepasimokęs 
pradžios mokykloje, išmoko 
vėliau spausdinti knygas, ir 
savo ūkyje įsteigė spaustuvė
lę, kurioje daugiausia spaus
dindavo lietuviškas knygas ir 
laikraščius. Šis verslas leido 
jam gražiai, nioderųiš'kai su
tvarkyti savo ūkį ir gana daug 
savo lėšų ir turto skir'ą atgy
jančios lietuvių tautos kultū
riniams reikalams.

Martyna^ Jankus iš pat jau
nystės buvo susipratęs lietu 
vis. Matydamas kaip vokiečiai 
spaudžia kitų laukų žmones, 
jis jau 17-18 metų vaikinąs, 
pradėjo prieš, vokiečius griež-

Gavome Kultuvą 
No. 6-7

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

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

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

Ed. Levinskas.
Populiaris Mokslas, ir Apžvalga.

KAINA 4$ CENTAI. 
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

lietuvių tąųtjiųęs giesmes “Lie- 
tuviąis es^ę. ųfes gfefe.” Efe 
Jurgig Sfljfeęveinas, ųors kili- 
mo buvo voRiebs, 'įčiąu vo
kiečių. fe Ipęjį
mas gynė Ifefe;
vius. Pc. .Jurgis Saųęijv.ęių^ 
Martynui, Jatetpii
lės įtąj^os, Jįs liek ąąyę. ępę- 
zijoję, tjek ąa,vo, bąlfroąę pa
našavo, ką^į< ateis tokia ga<Jy- 
nė, kadą, mažosios t(ąųjo5 iš§i, 
vaduos iŠ jungo,
Martynas. Jankus, karštai my
lėdamas savo tautą, kiek ga
lėdamas domėjosi jos praeiti
mi. Jis skaitė istorinius veika
lus apie garsiąją Lietuvos pra
eitį, ir tie veikalai kėlė dar 
didesnę jo neapykantą kry
žiuočiams, kurie visaip spau
dė ir niokojo Lietuvą. Marty
nas Jankus matė, kad ir da
bar vokiečiai nekenčia lietu
vių. Jis negalėjo užmiršti, kaip 
vieną sykį aukštas vokiečių 
policijos valdininkas paleido 
lietuvės paganią vagilką vien 
dėl to, kad pagavusioji vągiįr 
ką temokėjo vien lietuviškai 
išdėstyti; reikalą. Policijos val
dininkas, didžiai nekęsdamas 
lietuvių,1 jai taręs: “Ach, pląp- 
pęrn šie doch nęcht litaųisch- 
icb kann das nichUverstehen! 
Ijų, u.ębrigen, šie bąben dą kei- 
ųę Ręęhtę Laerm zu mąchen:

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADE by ONEIDA itd

6 ŠMOTAI 
ĄUKŠTOS RŲŠIĘS;

1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 Šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTĄL

GĄL1T GAUTI TIEK SETŲ KIEK NOGITE.

Taupyki! 
Kuponas

Kitur 
Kainuoja 
’ $2.75'

TURIME EXTRA GABĄLŪS IR DĖŽĘ

Jąjjyęfekfe, Ijaųijfes. (fefeęljfe 
i Tąja ęąį uitais W buvo 
manęs fei$į
fefel^jįįf ’Ųą.čiaji, ISR? fepfejg.

“AMfeW’’< Masty-- 
'IJM Pritepę. Wfe j??s, 
1W ip. jis ,1'ĄųAs9.ą”'

kafeiĮųjpjrių,. Jfejrtyųąs Jauku* 
dftuę; Ųswdięj.ęs, ęjfe 
lei^p/ Qėl| fe, jįį?, 

fe I|W^SS'
ifer.

w gxxwa
P3A. Sil*MŲW.' fe

i^ghs į AfečEikA. kiuri 
*■ Au&oa” 

bw° vate,
nps Jankus. 18g5, ių, ęųgpjųčfe 
■feėfe. ite. te. “AhŠS<?s.'?' i;ę<fejf.ęij- 
jos pasitraukė, savo pareigas 
užleisdamas Mikšui. “'Padėda
mas į rankas musų draugo 
Mikšo. visą “Aušros” riedystės 
naštą, katra piano petį sunkiai 
lenkė, pasižadu.—rašė Marty
nas Jankus savo atsisveikini
me. ir vėlesniuose laibuose 
dirbti pagal įstangos ant tėvy
niško Lietuvos lauko dėl nu
vargusių dvasčje brolių. Šauk
damas :

Lietuva ant visados 
Nęužmiršiu ųėkądp^J 
Ka,d ir sve^iipoj šalelėj, 
žemės tolimoj dalelėj 
Gyvastį reikės pamesti, 

Smertį kad ręibės iškęsti. 
Kad paskiausią kvapą 

trauksiu, f
Ir tada dar šaukte šąųksiu: 

Aš neužmiršiu riėkados, 
Lietuva ant visados!”

! Martynas Jankus ne tik 
daug yra prisidėjęs prie “Auš
ros,^ leidimo, bet taip, pati ir 
ppę jos platinitpo. Jo, pastąn,- 
gomis. daug spaudos draudimo 
inętu lietuviškų knygų buvo 
išplatintą Didžiojoje Lietuvo
je. Knygnešiai lietuviškas kny
gas platinti imdavo iš Marty
no Jankaus ir jas gabendavo 
į Lietuvą ir čia mažesniais 
kiekiaią, pląiindąyo. Be “Auš
ros” pats, .jyfartynąs^ Jankus 
trumpesnį ąr ilgesnį laiką yra 
lęidęs deyynius, laikraštėlius. 
Be to, Martynas Jankus yra 
parašęs if išleidęs šias lietu
viškas knygutes: 1. Lietuvisz- 
kos ir seniausios dainų kni- 
^elęs. 1882 m. Gotišk. raidė
mis. 2. Sztukaunos dainos nu 
Žmonelių isz. Kalnujų apigar- 
dos surinktos 1883 m. 3. Žie
mos wakaro adynele. Broliam 
Lietuwininkams ant naudos ir 
pamokslo surasze. Tilžėje 
1885. 139 p. 4 Mužikėlis pir
ma laida. 5. Baloje. Papasako
jimas isz Lietuvos pagal Ter
mos vokiszką rasztą sutaikė 
Jaukus. Tilžėje. 1$86. 6. Prie- 
kelėje. 19, d. Apriliaus (1891) 
neatlaikytas Pranešimas “By- 
rutes”. 7. Trumpi nusidavimai 
Prūsų Lietuvos, Suraižytu nu 
M Jankaus,. Tilžėje 1891. 6, p,
8. Lietuvfinipkų bęi Lietuvos 
Njisidąviųiai, Surinkti, ir ųž- 
rašytį per M. Jankų, ęitėnai 
1897. Ę^tąis,. ijr spąųda Nį 
Jąųkąuą Bitėnuos,e. iy. 108, p.
9. Częęknyges, parupįn*ęp peę 
M. Jankų. Spauda, ir M- 
Jankaus Bitėnuose. 1899 m. 46 
p. Gok raidės. Trumpas 
aprašymas apie Kanadą, nau- 
jausei apdirbtą^ p.er( M: Jankų. 
Bit. 1899*. 16 p. 11. Iszsiteisini- 
ųias priesz. užpuldinėjimus ne
kuriu ponų per “Varpą” bei 

.‘‘Vienybę”; 1393/ m. Nqį;s; tų 
bnygfiBy turinys paprąstas, 
taįiąųj i9§. žmonįų burto, mielai 
skaitomos. Jos p^ąįinp zįmoRęg

kųygų^ ir tuo 
jos Jiur,ęįQ( nęmąžųa reikšmės^

Į Suprąntąmąs; t^alykąs, kąd 
jią dėl sąyę? tąutjįnip veikimo 
yų^iečių bUirt° laį>aį(, ųęmęgm- 
tmąs jy pęęsįii^J^mąs. Ji$ bų- 
iyo, apjįų. bartų, traųj&ąmas. į 
teismą ir apie 23 kartus skau- 
cjįžiąi baųsfts, Bųcįaipą^ sųs> 
pratęs ir veiklus lietuvis, Mar- 
typąs Jąnkųp veikliąį dąjtyva- 
vb lietuvių taukiniame judėji
me įę pę> Didžiojp, karo. Jis 
buvo Mažosios Lietuvos Gel-

ir yięnąą, įš d^ŽiųjU( 
ąlvądiayunPi vądM,.

Į«; dnbur Martynas J;aubus» 
suĮąųbęs. 8Qi metų aiųžmųs,. te
bėra veiklus ip ganą; eimyginr 
gą^. .fe ifr puofe did- 
žiąją, lįętUrtiu. tau,tų^, šventovę 
jRąmbyno balną, aų^ butiip. 
ikasmęt pęę Jųųines įyyksta 
delęs išbiįmės, Ma^tynąs Jan- 

ikujsi, viąų. lįętuvių, yrą 
!m,ąą ijq mėgiamais. 
ibum pę. ęiąjpędpą
braątą,: V^UQpą.ęt; ąpląųb° 

biptuyę^

p,wMw} w

bu(vo, įądįųąųjįą $ tąųfeio, 
mie^o. — Tsb,

ii »AŲ(įl, 83?Q;GW:
DENGIA CEMENTINĖMIS 

ČERPĖMIS
• t> • p •

KAMAJAL — Musų apylin
kėje paskutiniu laiku daugumą 
ūkininkų, savo stogus dengia 
cementinėmis čerpėmis.

Cementinių čerpių stogai yra 
pigus ir gražus.

ĮVAIRIOS »
. • SiM»nvj«y. —
,Aštuoi]fe£deŠŲ)}J ągfeynfe ąietų 
senelis nuvyko j teismą iję pa- 
reibąląvą skyrybų, ąną. sąvo 85 
metų amžiaus žmonos. Teisė
jas paklausė:

“Kada susituokėte?”
! “Rugsėjo. 6. dw 1873 m.”
, “Kadą ęra!šį?.fe. nesutikti?” 

“^ągsąją 6. <L 18.^ ąj ”, at- 
sąKę, sk»ęxhiį fefeąfeųfes vy- 
W.,

“šiuą, dąodu pa-

!

: ą Wsą.—Vo-
Jiit'čįų tenistų komanda, kuri iŠ 

komandos neišlai- 
ųiėjo. ųą YiW; £avo

tupįi grįžti į Vokieti
ją. Tas, įsakymas (įąųgęlį labai 
nustebino.

•! 4 SĄ1H; ęab — Lo- 

Kęųįę Cęrruti, ląuką dąrbinin- 
jįąs, pnbęijoą prisi-
PaŽi.nP, kad; M i^dinąųiitavęs 

Girdi, 
jis tięsiog ne^ilęjęs suąįlaikyti 

!nuą, tį9I t..—————-- r-.---------------

L A EŽELIS
i LAIDOTUVIŲ
1 DIREKTORIUS

2025 W. 51st St,
Tel. YARDS 127S

DYKAI KOPLCYIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Ambulance Patarnavimas.___

• WKA$i —
I. Nęwman, įžymus rabinas, 
pranašauja, kad netrukus Vo
kietijoje įvyks krizė, kąri i\ųr. 
šluos Ifefcrį ųę ja Režimą,

• PHILADELPHIA. — še- ] 
ši šiųitai. su. viršum kauntės 
kalėjiųio, kalinių nutarė atšauk- ; 
ti bado streiką. Streikininkai 
reikalavo įvairesnio maisto.

ALYTUS. — S^klįškių baž- 
nybt. kolonijose liepos 28 d. 
žaibas trenkė į Stepono Jacun- 
sko klojimą ir jį uždegė. E- 
sant stipriam vėjui, ugnis per
simetė į tvartą. Uždegtieji tro
besiai sudegė.

vailę Stakliškėse perkūnas su
degino naują tvartą ir nutren
kė bumel,iubąr

; Mrę, Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Petnyčioj, Suba
toj ir Nędėlioj 
Kreipkitės Seką- 

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

ty 2799-3X

ADVOKATAI

9^ TęL Yardi mi

BR BERTASH
75A W«st 35th SL

Ofiso valandos nuo1-3 nuo 6:30^:3$ 
• “ Nėdėliomis pagal sutartį.

yjm?BLvą
Residen& ^et VRŽviStL^%244

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
4,157 ARCHĘR AVE^ŲE 

Ofiso valandos:
. nuo 2<—4 ir nuo 0—8 vaL vakaro 

Ręzidencij^:
8939, sę VTRCLĄREMQNT avė. 

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

D r. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos, kąsdien 2-4 ir 6-9, vak.
; 1957 W. Garfield BJvd.

Cor. Damen Hemlock 6699

A. Montvid, M«. Dk
West Town State Bank Bldg. 

240Q WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 pę pietų, 6 iki 0 ak-

Tel. Seęley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Physician and Sur^eon 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Rėš. 3261 So. Halsted Street

bAĮDOTŲVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
<r .... . , - . r. ,

SĘĮjJIAŲSIA DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTĄIGA

' A^BULANGE.
DIENĄ IR NAKTI :"';:"''" ’

Visi Telefonai YARDS
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 , South FairfįelŲt Ąvenųe 

LAFAYETTE 0727 Igw;—     1 1 1 ““—■—•■■■■■' ■'———
t—x -į « 4 koplyčios visose

LSt c3L 1 ęhįcągog dalyse

Klausykite njusu Lietuviu rad|o programų šęštadieųio vakarais 
^ 7 vai. vakaro iš W. H. F. Č. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

P» ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

i

NARIAI
Chįęą^os,

Cicero .
Lietuvių ■ 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

t <

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ij Naktį

• , 1 •

f TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIES1

ANTANAS M, PHILLIPS
[i 33p7 Lįtuąnįcą Ąvenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
phpnę Groyehįll 0142 

ęicero Phone Cicero 2109
į 6834 So. Wes,tern Avė. 

14ŲL South 49th Court

J, LIULEVIČIUS
r 434$ So. Cąlifornia Avęnue Pbone Lafayette 3572

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

Į.J.ZOC? Phpne Yards 0781
1646 West 46jth Street Yards, 0782

• --MAŽEIKA
.-r^e t ♦. ♦

331-9 Lituanica Avenue
• * f < *v

Yards 1139,
Yards 1138 

i - ■* ■

1 LACŲAWICZ IR SŪNUS
‘ 2914 Wę»t ^SriĮ’ Ptącė " Phoife. Cąąąl, 2515

3 SKYRIUS: 42-44 East 1081 h Street TęL PulĮman 1270

ĄEĘĘjRT V. PETKUS IR ĘŲDĘĮKĮS
47°A SfV PbPPĄ, Vir^iųią 0^83.

K. P, C ŪGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A, J. Shunkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 
..................OFISAI

4302 S. Fairfield Avė. LaL 8014
Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p.

4735 S. VVestern Blvd. Ląf. 0361-8016 
Valandos:...

7—9 vakare k,asdien. Ned. 9—12 r.

JOSEPH J. GIUSH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 *S6. ASHLAND AVENUE 

Rėš. 6515 So.' Rockwell St
Tęlephone: Rępublic 9723

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlipj pagal susitarijųią 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
...... $0Qm 1230. ,

Ofiso Tel.*'ęĖNTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

DR. C. Z. VRZEL’IS
DENTISTAŠ

4645 So. ^Ashland Avė. 
arti 47th Street 
TeL Yards 2246

Valandos nuo, 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KAI & ZARETSKY 
LIETUVIAI. ADVOKATAI 

6322 So. Wę^tern Avė. 
VALANDOS:

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

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj ųųo 12 iki, 6 v.v. 

Tel. Prospect 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 teisinga; akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nędėlioj, tiktai’ pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

» N - * ■* ' ’ <

8

Kui Lietuviai Daktarai

Dl W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON 

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

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

Dr. Mąrgeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phąne YARDS 7293,

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111 

. .»» ■. » • ’ y f •

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 prietaisjus.

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

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

Tel. CanąĮ ąilO, 
Rezidencijos "telefonai:

Superior 9454 ’ aę Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI ir DENTISTĄI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Serędomis ir nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Californią Ąvenue,

Telefonas Rępublic 7868

i 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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nup 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MĮDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Ęahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
;Nuq 10, iki. 12 dieną, 1 iki 1 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo LQ iki ii 

Rez. Telephone PLAZA 2400
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Urugvajaus liaudies švietimo pradai 
ir kas daugiau

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys)

Indėnų sukilimas
Tur bu t nereikalinga ir aiš

kinti apie tai, jog indėnai — 
laukiniai žmonės nieko nežino
jo apie tokius dalykus, kokius 
mes šiandien matome. Jie nebu
vo skaitę bei girdėję apie to
kias ideologijas, kaip socializ
mas, komunizmas, anarchiz
mas ir kitokius bažnyčiai ir 
dievams nedraugiškus baltųjų 
“išmishis”. Neteko indėnams 
susitikti su tokiu žmogumi, ku
ris šiandien vadinamas “socia
listu**, “komunistu**, “anarchis
tu**, “priešvalstybiniu elemen
tu’’, “tėvynės išdaviku”, “bedie
viu” ir “pasiutusiu šunim”, ku
ris užjausdamas pavergtiesiems 
butų galėjęs indėnus suagituo
ti, šaukti į kovą prieš tuos, ku
rie išnaudoja ir vergia žmogų 
silpnesnį. Indėnų niekas neagi
tavo, juos tik gązdino ir skau
džiai baudė.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE
• : -<u pi»

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted SL

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

po pietų.

Bet vis dėlto indėnai sukilo. 
Žiūrėdami į medžių viršūnes j 
grandimis sukaustytus ir kru
vinus savo viengenčius bei 
draugus, nors sąmoningai vie
nybės nesuprasdami, bet dau
giau vadovaudamiesi užuojau
tos ir pagalbos instinktu — pra
dėjo reaguoti į savo “mokyto
jus” griežtu pasipriešinimu. Ne
davė dabar jėzuitams ir pran
ciškonams riešutų, aukso ir ne
šoko su savo nuogomis bobo
mis, savus šokius, kaip kad da
rė juos sutikdami, bet davė 
jiems galąstais akmenimis ir 
užnuodytomis ietimis j nugarą. 
Prasidėjo permanentiškas suki
limas — karas tarp “mokytojų” 
ir “mokinių”.

Vakar šovė į laukinį, šian
dien šauna į naminį!

Pranciškonai ir jėzuitai neno
rėjo teisingai laukinius žmones 
— indėnus mokinti ir geruoju 
su jais gyventi. Skriaudė juos, 
mušė, žudė. Musų atminimui 
šis tarp žmonių karas vis dar 
nesibaigia, tiek jau nelaimių 
žmonijai atnešęs, nužudęs, su
naikinęs, suardęs visą jos nor- 
malį gyvenimą. Indėnai jau be
veik visi išžudyti. Dabar žmo
nės žudomi Ispanijoj ir kitur. 
Patsai šis karas savo technika 
nebepanašus į pirmiau buvu
sius, bet vistiek jis buvo išpro
vokuotas tų pačių, kurie prie
varta “katekizavo” indėnus ir 
mus lietuvius, parsimušdami 
ant žemės, surišdaini rankas ir 
kojas. Nors pakilo kultūra ir 
civilizacija, bet kai bažnyčios, 
vienuolynai ir priespauda dari 
tebeviešpatauja, tai dar ir šian
dien tebesruvena nekaltas žmo
nių kraujas Ispanijoj, Japoni- 
jos-Kinijos kare ir kitur.

Vakar šovė į laukinį, šiandien 
šauna į naminį!

Šiandien šaudosi iš arinotų 
už kelių, keliolikos, keliasde- 
šimts kilometrų, žinoma, prie-, 
šininkų akimis iš tolo kartais. 

I nematydami, kurie susispietę 
sėdi giliuose apkasuose arba!

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run
(Screened) Tonas ..............

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

$7-25

VIRTUVEI ABRUSĖLIAI

No. 1762 — Margais siūlais išsiuvinėti abrusėliai.
| I

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1762 |
* 17J» So. Halsted SU Cklnta HL
I 1
| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavvrdj No. ------------- |

■ Vardas ir pavardė....................................   I

'skraido virš debesų. Ir užpuoli
kai užpultieji šaudosi ir svaido
si gyvybę deginanšiomis bom
bomis. Šaudosi geležimi apsi
kaustę automobiliai. Nardomie
ji laivai vandeniu nusileidžia ir 
iš apačios, iš viršaus taiko tor
pedomis bei apmotomis į kuo 
didesnį žmonių būrį, kad vienu 
sykiu nudėjus kokį tūkstantį 
(kuo daugiau, tuo jiems ge
riau!) Vyriausieji to moderniš
kojo karo vadai sėdi už kelių 
mylių nuo kautynių, ramiai sau 
skirdami, ką kuris jų “mylimas 
tautietis” turi atlikti.

Morą lis supuvimas bažnyčio
je, mokykloje, politikoje ir ki
tur, veda žmoniją prie išnyki
mo, — verčia mainyti auksą 
ant šliužų ir sliekų, arba žūti.

Kuo Urugvajaus gyven
tojai tiki

Netiki didelė Urugvajaus gy
ventojų dalis Dievu, kurs yra 
žiaurios vaizduotės padaras. Vi
sos istorijos apie dievus ir jų 
stebuklus yra ne kas kita, kaip 
lik legendariškas melas. Uru
gvajaus visuomenė tiki mokslu, 
visai skirtingu nuo pranciško
nų ir jėzuitų “mokslo”.

Mokslas išvaduos žmoniją 
nuo kančių, nelaimių, skurdo ir 
prabangos nedorybių. Mokslas 
nugalės baisias ligų epidemijas, 
gamtos jėgas pakinkė produk- 
tingam darbui. Jei šiandien 
mokslas pakilęs aukštai dar ne
pašalino visą blogą ir piktą, tai 
ne mokslo kaltė, bet tų, kurie 
prietarais ir tamsa valdo mili
jonus žmonių protus ir širdis, 
neduodami mokslui tvarkyti pa
saulio.

Urugvajaus lietuviai taip pat 
tiki nepaliaujamu progresu ir 
kova prieš senąją santvarką. 
Šiandien kovoja du pasauliu — 
laisvės ir priespaudos. Pirmas 
Golgotos keliu traukia žmoniją 
pirmyn iš vargų ir ašarų okea
no ir nori parodyti gaivinančią 
saulutę visiems, nežiūrint ar je 
gimę karaliaus rūmuose, ar pa
prasčiausioje “mužiko” bakū
žėlėje. O antras pasaulis nori 
laikyti žmoniją tamsybėj, prie
spaudoj ir vergiškoj būklėj. 
Prie pastarųjų priklauso visi 
bažnyčios bei diktatūrų atsto
vai, jų šalininkai ir šitie, kurie 
klūpčioja prieš juos, kurie no
ri, kad auksas butų su pasiten
kinimu mainomas ant niekam 
nevertų sliekų bei šliužų...

Ne tik Urugvajaus, bet visi 
Pietį] Amerikos lietuviai tiki, 
kad šie progreso stabdžiai bus 
nugalėti netolimoj ateityje. Isto
rija liudija, kad tiesa ir magiš
kas laisvės šūkis yra galinges
ni už aštrų kardą, kurį šian
dien taip aukštai iškėlęs laiko 
tamsos ir priespaudos pasaulis. 
Vis daugiau ir daugiau žmonių 
tiki, kad turi iš pasaulio išnyk? 
ti išnaudojimas žmogaus žmo
gumi, karai, mirties bausmės, 
katorgos, luomai, o įsiviešpatau
ti tiesa, laisvė, vienybė ir nuo
širdumas.

J. Lazdauskas 
Montevideo, Uruguay.

(GALAS)

Iš Lietuvos
JUBILIEJINĖ LIETUVOS 

MENO PARODA

Lietuvos menininkai, visi vie
ningai sutarė šių metų gruo
džio mėnesį suruošti didelę me
no parodą nepriklausomybės 
dvidešimtmečio sukaktuvėms 
paminėti. Jubiliejinė paroda bus 
didžiausia iš visų iki šiol buvu
sių meno parodų. Paroda/ turės 
parodyti Lietuvos meno pasie
kimus per dvidešimtmetį.

Dailininkai, išvykę atosto
gauti į įvairias Lietuvos vietas, 
poilsiaudami uoliai dirba, ku
ria naujų kurinių parodai.

Paroda bus atidaryta apie 
gruodžio mėn. vidurį ir tęsis iki 
sausio mėn. vidurio. Tsb.

| Adresas

MARGUMYNAI
....... ........... ■■ ■■ ................... i ............. .. ■■■ nu

American Beauty Venetian Blinds

REIMSO KATEDROS RESTAURAVIMAI 
TRUKO 20 METŲ

Sunkumai Restauratoriams.
Restauravimas Kaštavo

nebuvo reikalo. Bet dėl pir
mykštės katedros būklės daž
nais atvejais nėra pakankamų 
dokumentų ir XX amžiaus res
tauratoriui alrchitektui tenka 

i viduramžiškių kolo
nadų, arkų, skulptūrinių kurė- 

Daug kas atsimena, kokį vi- jų sielą. A/rchitektoriui Denei; 
so pasaulio pasipiktinimą su- ir jo bendradarbiams teko iš-! 
kėlė vokiečiai per didįjį karą j spręs** tokius uždavinius, kaip j 
bombarduodami garsiąją Rei
mso katedrą. Tas pasipiktini
mas nebuvo atslūgęs nė po 
pasaulinio karo, kai tūkstan
čiai įvairių kraštų turistų, at
važiavę aplankyti nepaprastą 
architeikturos meno vertybę 
rasdavo ją patlrankų šovinių 
sugriaužtą^ išdegusiu vidumi, 
sudaužytais didelės meno ver
tės skulptūriniais papuoši
mais. Tas pasipiktinimo ir pa
sigailėjimo jausmas įgalino 
Reimso katedrą vėl restauruo
ti. įvairių valstybių turtingi 
žmonės tam restauravimui au
kojo milžiniškas pinigų su
mas. Vienas tik Rockefelleris 
tam tikslui paaukojo 15,000,- 
000 frankų.

Reimso katedros resauravi- 
mas truko 20 metų ir iki šiol 
kaštavo 37,000,000 frankų. 
Tuo talrpu baigtos restauruoti 
tik vidinės katedros dalys ir 
dabar prie visų altorių jau 
laikomos pamaldos. Uždeng
tas ir naujas Švininių plytų 
stogas. Tačiau liko vis dar su
daužyti, sugriauti katedros fa
sadai, sutrupėję bokštelių, ar
kų, statulų akinsimai mezgi
niai. i;?

Paryžiaus laikraščiai, rašy
dami apie katedros restaura
vimą, nurodo, kdf& įai, kas ka
tedroje padaęyįa peįr 20 metų,* 
restauravimų ištorųoje neturi 
pavyzdžių. Rėstatiravirno dar
bų vedėją architęktorių Henrį 
Denę pagrįstai gretina su vi
duramžių bažnyčių kūrėjais- 
Esą, be to, architektoriaus pu
siau sugriauti apdegę kated
ros griaučiai Fkažin a(r bebūtų 
atgavę savo išvaizdą ir savo 
dvasią. Denė pats Reimse gi
męs ir augęs, iš savo vaikys
tės laikų katedrą pažįsta ir 
mėgsta. Dar jaunuoliu tebebū
damas jis nupiešė katedros 
bokštus; baigęs architektūros 
mokslus smulkiai tyrinėjo vi
są katedros paštetą; prieš pat 
karą jis nukopijavo archyvi
nius katedros braižinius, kurie 
per karą sudegė. Katedjrą res
tauruojant tos kopijos buvo 
nepaprastai brangi parama.

Dvidešimt darbo metų neat
rodo perilgas laikas įsivaizda
vus, kas yra realiai atstatyti 
katedrą, nors ir jos vidų, te
kią, kokia ji buvo iki 1914 m. 
rugsėjo mėnesio,- kai vokie
čiai leido į ją šimtus patrankų 
šovinių ir pačią baisiausią 
dieną, rugsėjo 19 d., kai išde
gė katedros vidus, sutirpo sto
gas ijr varpai, sugriuvo visos 
trapiosios dalys. Katedros is
torijoje vienas toks gaisras 
jau buvo buvęs,—1481 metais 
ji sudegė, tik žymiai mažiau 
nukentėjo, bet jai restauruota 
tada reikėjo 35 metų. Tiesa, 
nuo tų laikų technika yra toli 
pažengusi ir dėka jai, pavyz
džiui, išdegusį milžinišką auk
štutinių medinių perdengimų 
tinklą, pagal Denės braižinius 
pakeitė betoniniu, ansamblio 
nė kiek nesuardžiusiu.

Bet visą eilę švelnių ir pai
nių darbų tegalėjo padirbta tik 
specialistai, kurių dabar labai 
mažai tėra, dėl to restauravi
mas daugeliu atvejų kėlė pai
niausius klausimus.

No|rs 100 metų 
katedros pagrindas 
vieningas, nuo 1211 
7 amžius,-ji buvo 
ma ir perdirbinėjama. 
gelį tų “naujenybių” .sunaiki
no gaisras ir jas restauruota

Jau spaudoje buvo rašyta 
apie restauruotosios Reimso spėlioti 
katedros atidarymo iškilmes

katedros vidaus apšvietimas, j 
architektūros ir skulptūros 
glaudaus saito išlaikymas ir 
dar daug ką, ko visuomenė, o 
dažnai ir patys kritikai net; 
nesapnuoja. Architekterius su 
bendradarbiais iškentė daug 
priekaištų, bet dirbant tokį1 
milžinišką darbą kitaip nega-| 
Įėjo ir būti- Bet dabalr baigęs ’ 
darbą, Denė gali jausti pelny-J 
tą pasitenkinimą. Paryžiaus ■ 
spauda pažymi, kad restau
ruotos katedros a'iidarymo iš
kilmėse Denei priklauso pir
moji garbiąusiausioji vieta.

Tikra laimė pačiai katedrai, 
kad nuo pat pirmųjų jos ap
šaudymo ir griovimo dienų 
atsirado drąsus žmonės, ku|rie, 
dažnai savo gyvybę statyda
mi pavojun, rankiojo griūvan
čias skeveldras, ypač skulp
tūrinių dalių, tad restaurato
rių pirmiausias ir labai ilgas 
darbas buvo tas 
suskirstyti, susekti* kam, kuri 
priklauso. Daugelį skeveldrų 
pavyko sujungti į buvusiąją 
visumą, kitaip sakant, sudau
žytoms dalims grąžinti gyvy
bę. Tokiu budu atgijo garsioji. 
Angelo Apreiškėjo statula, — 
“Reimso šypsnys”, kurio gal
va buvo suskaldyta į 22 dalis. 
Statulos visumai atstatyti te
reikėjo tik dviejų naujų gaba
lėlių : ' galė|įb 1 uosles i|r deši
niojo antakio. Net didžiausi 
specialistai, nežinodami kur 
ieškoti, stebuklingai suaugu
siame besišypsančio angelo 
veide jų nerastų. Senas Reim
so skulptorius tuo budu “su
gydė” daugelį statulų.

Beveik visus restauravimo 
darbus veda Reimse gimusieji 
žmonės, išaugę katedros pa
vėsyje, iš jaunų metų gyvenę 
jo, ir gimtojo miesto garbe. 
Štai, nuostabiųjų vitražų dalis 
buvo išgelbėta (iš 3480 mtr. 
žuvo apie 1700) ir restaufruota 
menininkų stiklininkų Simo
nų šeimos, kuri nuo XVIII 
amžiaus prižiūri katedros lan
gus ir juos taiso. Simonų gi
minėje $ėvas palieka sunui di- 
džiausį piešinių, stiklų pavyz
džių rinkinį, tradicijas, tech
ninius sugebėjimus- Dabarti
nis, Paulis Simonas ir jo sū
nūs pradžioje karo sužeistas 
prie Reimso ir paleistas namo, 
su keliais darbininkais, bai
sioje šovinių krušoje, su did
žiausiu atsargumu suspėjo iš
imti dar sveikus langus ir su
linkti daugybę sudaužytųjų 
skeveldrų. Senis Simonas mi
rė nepamatęs atgimusiųjų ka
tedros spalvotųjų langų žavu
mo, bet $ą darbą dirbo jo sū
nus.

Reimso katedra, gausingų 
kūrėjų pastatyta ir papuošta 
praeityje, turi ir šių laikų me
nininkų darbo pėdsakus. Visa 
tai tačiau susilieja į vieną vi
sumą, liudijančią, kaip vie
nos tautos kartų kartos dėjo 
savo energiją ir dvasią į di
delį, žmoniją žavintį kurinį.

skeveldras

statytosios 
ir labai 

metų, per 
kaitelioja-

Dau-

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tai krautuves, karias 
skelbiasi Naujienose.

Viskas padaroma, kaip užsakoma, impor
tuoti raiščiai, jūsų pasirinkimas iš 14 spal
vų. PARDUODA LENGVAIS TERMINAIS 
MAŽU ĮMOKĖJIMU. LIKUSĮ NUO 6 MĖN. 
iKI METŲ IŠMOKĖTI.

APSKAIČIAVIMAS DYKAI

ACOKD WINDOW SHADE AND 
VENETIAN BL1ND WORKS

2808 West 59th Street • Telephone Prospect 2880-1

Rugpiučio Rakandų

išpardavimas
Ant gerų rakandų, Parlor Setų, Pečių, Miegamo Kam bar o 

Setų, Karpetų, Radio, Skalbiamų Mašinų, Elektr nių 
Ledaunių

Sutaupysit daug pinigų pirkdami DABAR.

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

vertas $175.00, už ..... $119-oo
Norge Refrigerator Dehixe, vertas $149.00, už $99-oo

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
KRAUTUVĖ ATDARA: 

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

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

Jos. F. Budrikį
3409 SO. HALSTĖD STREET

, Naujas Tel. Yards 3088-3089

Statyk arba Taisyk 
namus skolindamas iš

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

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

Užsitikrink savo in
dėliams tikrą apsau
gą ir pelną.

Čia visų INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00

UTHUANIAN BUILDING,
LŪAN and SAVINGS ASS’N

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

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

tiARSINKITĖS “NAUJIENOSE”Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse
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Vengrijos regentas — Hitlerio svečias
Vengrijos regentas admirolas Horthy nuvyko į Vo

kietiją pasitarti su Hitleriu. Jo garbei buvo surengtas 
Kiel uoste Vokietijos karo laivyno paradas. Regento 
žmoną "pakrikštijo” naują 10,000 tonų kruizerį, sumuš- 
daipa vokiško "šampano” bpnką i jo nosį. Po šitų cere
monijų prasidėjo Berlyno Vengrijos regento ir Vokieti
jos "fiurerio’’ konferencijos.

Visą Europa yra susidomėjusi šitomis derybomis, 
nes nuo jų rezultato priklausys, ar Romos-Berlyno ašis 
bus įgijusi naują talkininką piet-rytinėje Europos daly
je, ar nebus. Jeigu Vengrija susidėtų su Vokietija, tai 
dar labiaus pasunkėtų padėtis Čekoslovakijos, kuriai jau 
ir taip gręsia didelis pavojus iš nacių pusės.

Berlynas, žinoma, dės visas pastangas prikalbinti re
gentą Horthy, kad jisai stotų į fašistų bloką. Bet sako
ma, kad ir priešingos šitam blokui valstybės nesnaudžia. 
Ypač gyvai, esą, veikia Anglijos diplomatija. Dar prieš, 
admirolo Horthy išvykimą Vokietijon-spaudoje pasklido 
žinios, kad Londonas ketinąs padaryti su Vengrija nau
dingą jai prekybos sutartį ir* duoti jai stambių kreditų. 
Į šitą planą anglai rengėsi įtraukti ir Ffancuziją.

Tokiu budu demokratinės valdžios, po Anglijos va
dovybe, bando Vengrijos diktatorių papirkti, kad jo nę- 
pasigautų naciai. Bet ar tokia politika gali būti sėkmin-

gavo Krymo gubernatoriaus vietą. Tuomet Anglija su
rado admirolą Horthy ir pavedė jam valdyti Vengriją.

Admirolas Horthy, pasiskelbė regentu, surinko ap
link save atžagareiviškiausią Vengrijos bajorijos elemen
tą, sutrempė demokratinio judėjimo likučius, kuriuos dar 
nebuvo suspėjęs išžudyti komunistas Belą Kun, ir įstei
gė žiauriausios rųšies despotizmą. Per 19 metų regento 
Horthy viešpatavimo Vengrijos viduje viešpatavo feoda
lizmo (baudžiavų) sistema, o tarptautinėje politikoje 
Vengrija pavirto visokios reakcijos lizdų. Iš kruvinos 
Horthy diktatūros pasėmė įkvėpimą ir Mussolini, ir Hit
leris.

Admirolas Horthy net buvo įsivėlęs į didelį krimina- 
lišką skandalą, nes Prancūzijos ir kitų šalių valdžios su
sekė, kad jisai slaptai padirba tų šalių pinigus savo po
licijai užlaikyti. Tautų Sąjungoje buvo kilęs, didelis pa
sipiktinimas ir regentui Horthy gręsė pavojus būti nu- 
maskuotam viso pasaulio akyse, kaipo žųlikui ir apgavi
kui. Tačiau Anglija savo mylimąjį admirolą apgynė ir 

.skandalas buvo užgniaužtas.
Tąi ve kas yra tasai Horthy, kurį dabar vaišina ir 

sų kuriuo tariasi Vokietijos Hitleris.
Ačių Rusijos bolševikams ir jų agentui Belai Kūnui 

ir su Anglijos pagalba užsirioglinęs ant sprando Vengri
jos liaudžiai, tas žiaurios reakcijos pakalikas šiandien 
derasi su naciais apie Čekoslovakijos sudraskymą, o An
glijos valdžia tuo tarpu galvoja, kaip jį vėl papirkti, kad 
jisai netarnautų jos priešams.

Anglai bandė papirkti Mussolini, atiduodami jam su
naikinti Ispanijos respubliką; bet Mussolini tolyn darosi 
vis didesnis akyplėša net savo geradariams, Labai gali
mas daiktas, kad tuo patim atsimokės Anglijos "reali
nės” politikos meisteriams ir admirolas Horthy.,

šiuraitės parašė, tas nieko 
bendro neturi su tarptautiniu 
darbininkų solidarumu.”
Bet ką daro komunistų “Cen

tro Biuras”, tai ne taip įdomu. 
Seniai visi žino, kad komunis
tų lyderiai sako ir daro tai, kas 
jiems įsakoma iš viršaus. Jei
gu jiems butų paliepta vaikš
čioti galvomis, tai jie ir šitą į- 
sakymą stengtųsi išpildyti. Įdo
mu tačiau yra, kaip į tai rea
guoja eiliniai komunistų orga
nizacijų nariai? Ar jie tik pa- 
zurza, kaip Ch. Pušynas, ir pas
kui vistiek maršuoja ten, kur 
juos veda “Centro Biuras”?

Jeigu taip, tai jie sudaro liū
dną vaizdą. Juk per metų me
tus jiems buvo kalami į galvą 
tam tikri “gryniausi” ir “revo- 
lipcingiąusi” principai, už ku
riuos jie buvo pasiryžę kovoti 
iki paskutinosios. Tų principų 
vardu, jie su entuziazmu prita
rė lietuvių socialistų judėjimo 
ardymui, aukojo pinigus komu
nistams, veikė, karščiavosi ir 
jautėsi tarnaują kilniam tiks
lui. O dabar jų vadai tempia 
juos į visai priešingą pusę — 
ir ar jų protas ir 
nesipriešina ?

Užsidėjus kaukę 
partijos vadus, bet
šame judėjime remti tų vadų 
diktatūrą, tai juk aršiau, negu 
atsižadėti savo principų. Šitoks 
dviveidiškas elgimos yra prie
šingas visai darbininkų judėji
mo dvasiai.

sąžinė tam

kritikuoti 
kartu vie-
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SMERKIA “VEIDMAINIUS” 
TAUTININKŲ VADUS

Pirmyn” Choro Vaizdai
> II*' ■■ I ' ' »■ 1——

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Praktika rodo, kąd papirkimų politika labai dažnai 
duoda visai priešingas'Vaisius. Kiek pinigų yra išpylusi 
Prancūzija lenkams, o Lenkijos užsienių reikalų ministe- 
ris Bekas šiandien yra Berlyno sėbras. Tautų Sąjunga 
per eilę metų finansavo Austriją, o šiandien tas auksas 
jau guli Hitlerio spintose.

Keista, kad ir tą patį Vengrijos regentą dabar Ang
lija turi rūpintis atskirti nuo nacių. Juk admirolas Hor
thy buvo pačių anglų užrioglintas ant sprando Vengrijai, 
kaipo regentas.

Kas tas admirolas Horthy
Vengrija, kaip žinoma, yra monarchija be karaliaus. 

Iki to laiko, kada jai bus surastas tinkamas "Dievo pa
teptas” valdovas, ją valdo karaliaus pavaduotojas, "re
gentas”. .

Horthy nešioja admirolo, t. y. laivyno viršininko, ti
tulą, nors jokio laivyno Vengrija seniai nebeturi. Tele
gramos praneša, kad admirolas Horthy dabar viso antrą 
kartą po pasaulio karo pamatė jurą, kai atsilankė į Vo
kietijos uostą Kiel. Pirmiaus jisai buvo matęs jurą, vie
šėdamas pas Italijos diktatorių Mussolini. Pasaulio karo 
metu Horthy buvo Austrijos-Vengrijos laivyno vadas, 
bet karo, pabaigoje to laivyno jurįninkaį pasidavė San
tarvei, ir admirolas, palikęs be laivų ir jurininkų, iš sa
vo "pareigų” ręzignavo. Jisai, butų buvęs visų užmirštas, 
jeigu 1919 m. Anglijos valdžia nebūtų vėl jo iškėlusi.

Tai įvyko, po to, kai Vengrijoje susmuko "sovietų 
valdžia”, kurios priešakyje stovėjo "garsusis” Belą Kun.

Vengrijos komunistai mėgino pamėgdžioti Rusijos 
bolševikus ir nuvertė besiorganizuojančią demokratinę 
Vengrijos respubliką, kai po karo sugriuvo Austrijos- 
Vengrijos monarchija. Jie vadino save "Lenino vaikai?” 
ir įsteigė “proletariato diktatūrą sovietinėje formoje”. 
Komunistų Internacionalo pirmininko 2inovjevo (kuris 
prieš dvejetą metų buvo sušaudytas Maskvoje, kaip Vo
kietijos fašistų šnipas) palaiminti ir Lenino paskatinti, 
Vengrijos komunistai ryžosi užkariauti Čekoslovakiją ir 
"išvaduoti” jos proletariatą. Mat, Čekoslovakijoje smar
kiai plito komunizmas, nes čekoslovakų armijas Santar
vė (t. y. daugiausią anglai) ilgą laiką naudojo Rusijoje, 
kaipo admirolo Kolčako (kitas anglų proteguotas admi
rolas!) "vyriausybės” jranhisx ir tenai čekų kareiviai už
sikrėtė rusų revoliucijos dvasia.

Čekai komunistai turėjo iš vidaus padėti Vengrijos 
sovietų valdžiai užkariauti Čekoslovakiją. Tačiau čekams 
atėjo į pagalbą Rumunija. Belos Kūno armija buvo su
mušta ir jo sovietų valdžia, išgyvavusi Vengrijoje treje
tą mėnesių, subyrėjo. Pats Belą Kun pabėgo į Rusiją ir

Baltimoriškis tautininku agi
tatorius (veikiausia, Jaras), pa
sislėpęs po. pseudonimu “Vieti
nis” reiškia didelį savo, nepasi
tenkinimą tautininku delegatais 
ir vadais SLA ?eime. Iš Balti- 
moi'ės kuopos buvo pasiųsti į 
Scrantoną net penld delegatai 
kovoti prifeš ^bendrą frbhtą”, 
bet sęiine jie negavo progos nė 
parodyti savo smarkumą, nes 
fašistų "Sargybai” šį kartą ne
pasisekė pripaknoti seimą taip, 
kad jos šalininkai turėtų dau
gumą. Taigi tie baltimoriečiai, 
su trafiko džiodžium Laukaičiu 
priešakyje, sugrįžo namo, kaip 
musę kandę.

Pautinčtasai. Vietinis-Jaras ra
šo apie delegatų raportus ir į- 
spudžius iš Scrautono seimo:

“Raportą davo keturi dele
gatai, o penktas visai neatė
jo nei į susirinkimą. Ną, P 
patys raportai buvo, tokie 
minkšti,, tokie švelnučiai, taip 
Kad švelnesnio nei buR nega
li, rodosi, kad viskas ėjo, 
kaip sviestu patepta. Apie 
bendrafrontininkų užmačias 
ir viršininkų per du metu 
padarytą Susivienijimui žalą 
apie 400,000 <įol.

apie ką prieš seimą 
taįp garsiai buvo kalbama, 
nei seime, nei raporte visai 
neužsiminta. Tur būt, bijota 
tos pylos, kurią bendrafron- 
tininkai rengė dar prieš sei
mą. Asmeniškai kalbant, de
legatai nusiskundė tautininkų 
vadų tupčiojimu prieš val
dančiuosius ir ieškojimą dar
bų. Ir ne tik nusiskundė, bet 
dar ir pasipiktino tokiais mus 
vadais, kurie patys įsivaizdi
ną vadais, esą, o hiję išeiti į 
ko.vą už , teisybę, už gerovę 
Susivienijimui (bet kada 

• jiems Susivienijimo gerovė 
rūpėjo? — “N?’ Red.).

“Sako, kad tie dabartiniai 
tautiškos srovės vadai ir va
dukai turėtų būti padėti ant 
lentynų, o jų vietai pasirink
ti naujus vadus* kurie, tikrai 
butų tautininkų vadais, Mąn 
užklausus, kur tękiąs vądus 
gauti, kad įip, hutų tikrais va
dais, o ne vęidniaipiaią (!— 
“N.” Red.),, kad jie sugebėtų 
būti vadais ir sucementuotų 
visą vidurinę srovę, atsaky
mas buvo adv. šalna, adv. 
Rastenis ir J. Bačiunas. O y-

pač adv, šalną mes tautinin
kai tųriipę pasistatyti į prie
kį ir jį sekti, tąj nepainai- 
nomas žmogus.” .
Bet kaip“ tik šiame SLA sei

me p. Šalną,pasirodė prasčiau, 
negu kada hors. Jo pigi dema
gogiška tirada apie “seimo tei
sęs” (redaktoriaus rinkimo 
klausimu) buvo pet pe į temą, 
nes įnešima^ kuris tuomet bu
vo, svarstomus, sjulė palikti re
daktoriaus, rinkimą seimui. Ji
sai kalbėjo, kaip gramafonąs, į 
kurį buvo per klaidą įdėta ne 
ta plokštele,! kurią reikėjo įdė
ti, Ir šitą .asmenį tautininkai no
rėtų “pasistatyti” savo vadu!

To baltimoriečio tautininko 
rašinyje skelbiama ta pati min
tis, kaip ir Ęilinio Delegato — 
Vitaičio “faktuose”, kad tauti
ninkų eilėse esą daug veidmai
nių ir parsidavėlių, nuo kurių 
“tautinis frontas” turįs apsiva
lyti.

Tegu valosi! Ę?t vąlytojąi pa
prastai, anksčiau ai’ vėliau, bū
ną patys išvalyti,

Iš Lietuvos
Bus ąudrausti ir Lie

tuvos laukų dar
bininkai
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ZOVĄDĄ Į PATRIOTIZMĄ

Ch. Pušynas (komunistų lab 
kraščiai sako, kad tai esąs ko
munistas Buivydas) vėl kelia į 
aikštę komunistų “atsivertimą 
į dvasią šventą”, Rašydamas 
"Keleivyje” apie Byooklyno ko
munistą tu^Us ir jų veiklą* ji
sai nurodo, kad dabartiniu lai
ku, kai “karas zovada ateina”, 
komuistų pareiga turėtų būti 
stiprinti tarptautinio solidaru
mo idčją darbininką masėse, 
kad neįvyktų Vėl ta pati trage
dija, kąįp per Pasaulio, karą, 
kuomęt vfenos tautos darJfdnm^ 
kai žudė kitos tauto? darhiuin- 
kus imperializmo lahdi..

Bet komunistai, užuot gynę 
tarpiautiškumo idėją, šiandien 
zovada bėga į patriotizmą!

"Kuomet karas zovada at
eina”, rašo Ch. Pušynas, “tai 

1 darbininkuose turi kilti klau
simas: ar mes ir vėl imsimės 
už gerklių? Ar mes ir vėl ko
vosime, kad tokie iiųperialis- 
trški karai butų paversti pi
liečių karais? Jeįgu mes ren
giamės karu? pąversti pilie
čių karais, tai turime nusi
kratyti pątriotizmo daigu?. 
Skąitant C, Biuro
tę, ‘Brolišką Ranka Kątali- 
kams’, jį pąsįrodo, pilfta pą- 
trįę.tįšką jausmu į kątąlįku?. 
Rąs tą įžgugą prie tos

i

Jei bučiau menininkas tąpy- rųšiai priklauso K- Pažerskis 
tojas, ar skulptorius butų žy- 1 
miai lengviau choro T^irmyn da- ’ 
lyvius pavaizduoti. Audekle da
žais daug lengviau veidų bruo
žus sučiupti negu žodžiais tų 
dalyvių dvasios būseną atpasa
koti, Molyje ir geriau, tiksliau 
butų galima veidus išspausti. 
Be to, veidas žymiai pastoves
nis padarąs, negu sakysime psi
chė,

Žodis nėra visagalis, kad juo 
galėtum viską tiksliai nusakyti. 
O choro Pirmyn visi dalyviai y- 
ra tikrai verti juos atvaizduoti. 
Tatai, tokiu netobulu padaru, 
kaip žodis mėginu kaip ką iš 
ęhoro Pirmyn pavaizduoti, štai 
su choru kartu atvykęs Jurgis 
Steponavičius, tikrai kuklus vy
ras, bot jis visas dar ateityje, į 
kaip tarus futuristas. Bet jo ke
liai jau jo pačio aiškiai nužy
mėti ir vargu, kad ir skaudus 
gyvenime sutikęs jį likimas, iš 
to kelio pasuks. Tai energijos, 
kaip ir jo brolis vyras.

—Aš pagrindiniai studijuoju 
anglų kalbą ir jų literatūrą, dir
bu dainos srityje vadovauju 
choru “Naujoji Gadynė” ir kar
tu dar dainos meną studijuoju. 
Butų gera Lietuvos konservato
rijoje pasimokyti, čia arčiau 
pažinčiau lietuvių dainą...

Jis šitai sako taip rimtai ir 
taip įtikinančiai, kad atrodo jo 
gyvenime be šių studijų dau
giau nieko ir nėra. Tai jau di
delio 
mas, 
tybė, 
tumą 
šventimą.

Su juo tik ir galima kalbėli 
apie dainas ir tos dainos meną. 
Atrodo, kad jis ir Lietuvą tik iš 
tos puses stengiasi pažinti.

Draugiškas, malonus, šnekus 
ir smhgu su juo kalbėti. IŠ dvie
jų, trijų žodžių ir jau rodos bū
tume seni pažįstami.

Bet jam nėra ir visuomeninis 
gyvenimas svetimas. Jurgis 
Steponavičius jame vikriai su
siorientuoja, susivokia, bet sim
patijų aiškiąi nereiškia.

—Aš dar suspėsiu savo žodį 
tarti, o dabar lik prisižiūriu, 
stebiu...

Bet jo tąsai stebėjimas jau 
nurodo jo visuomeninio gyveni
mo simpatijas. Jos aiškiai pa
svirę į tą pusę, kur veda kiek 
vieną blaivai galvojantį žmogų.

—Lietuvoje aš turėsiu savo 
chorui gaidų įsigyti, bet nėra 
ląiko ąįtam atsidėti ir patirti 
kas Lietuvoje gero yra, vis ten
ka keliauti... Gal už metų kitų, 
vėl į Lietuvą atvyksiu, tuomet 
jau toks toje srityje ilgiau pa
dirbėti...

Jis taip gražiai ir lyg ilgesė
li a pagautas kalba, taria tuos 
žodžius, kad norisi jam iš gi
lios širdies vįsai nuoširdžiai pa
linkėti, kąd visi jo troškimai į- 
sigyvendĮiut^,

Lietuvių kąlb,03. jo, tarčna aiš
ki, pedarkyta, net* sunkų pati
kėti, kad jisai Amerikoje gimęs.

Ji? pasakoją, kiek Amerikoje 
yra nuveiktą dainos meno sri
tyje. Junti iš jo. tų žodžių^ kad 
tenais lįetuvią tarpe žymiai 
sparčiau reiškiasi visuomeninis 
gyvenimas, kad dama gal tenais 
daugiau rupmamasj, negu Čia 
Lietuvoje, bet šilo, jisai nesako* 
šito netvirtina, kaip dęra kuk
liam vyrui daryti.

Tikrai* Uukstma, kad jo 
širdys troškimai sulauktų

man sunku butų spręsti, nes šį 
Uaįninįnką, choro Pirmyn daly
vį, teko labai pripulamai ma
tyti, bet kad jam daina veik 
viską?, tai yra visai neabejoti
na. Jis taip mielai apie dainą 
kalba ir tiek visame tai dainai 
matyti pas jį pasišventimo, kad 
junti jog prieš tave stovi tik
ras artistąs, kuris tik scenoje 
jaučiasi kaip namieje.

Jei tik dėl kurios dainos ver
tės mėgini paabejoti, jis štai 
tuoj tą dainelę mėgina net ty
liai sudainuoti ir jau jautiesi jo 
pavergtas ir liauniesi dėl ginčy
tinos dainos vertės abejoti.

—O, kaip gaila, kad aš Lie
tuvos operos nemačiau, juk tai 
mano svajonė ir štai aš jos ne
pasiekiau.

—Jei tektų, kokiu džiaugsmu 
aš Lietuvos operoje dainuočiau!

Tikrai nuoširdus ir vertingai 
gerbtinas prisipažinimas.

“Pirmyn” choro dalyviai iš
važiuoja iš Lietuvos, jos operos 
nematę! Sakykite ar tai neąp- 
mąudas ?

Atvažiuoti į Lietuvą, su dai
lia pervažiuoti veik visą Lietu- 

I vą ir jos operos ne tik negirdė
ti, bet nematyti. Matykite, Lie
tuvos operos artistai atostogau
ja, žuvis gaudo, maudosi, me-

specialisto budo privalu- 
tai gera profesionalo ypa- 
kuri lemia jo darbo rim- 
ir jam atsidavimą, pasi-

Lietųvos pramonės (fabrikų) 
darbininkųx^ikalai jau pusėti
nai aptvarkyti. Jie gauna kas
met po dvi savaites apmokamų 
atostogų, yra apdrąusti nuo li
gos ir nelaimingų atsilikimų, į- 
statymais nustatomas mininia- 
linis už darbą atlyginimas, rū
pinamasi jų švietimo bei kultu- 
riniąis klausimais, ir kt.

Iki šiol tačiau mažai kas pa
daryta lauko darbininkų būk
lei pagerinti. Laukų darbinin
kai turi tikrai sunkesnes darbo 
ir gyvenimo sąlygas negu mies
tų darbininkai. Todėl laukų 
darbininkai veržiasi į miestus, 
miestuose didindami bedarbių 
eiles, o ūkininkus palikdami bo 
darbininkų, Į šitą blogą reiški
nį atkreipė savo dėmesį ir vy
riausybė ir 'ūkininkų organiza
cijos (žemės ūkio, rūmai). Pra
dėta ieškoti priemonių laukų 
darbininkų būviui pagerinti, 
kad jie tvirčiau susigyventų su 
sodžiumi. Žadama stengtis lau
ko darbininkus aprūpinti tinka
mais nameliais ar buteliais, kad 
jie galėtų sukurti šeimas, nori
ma sureguliuoti darbo ir atlygi
nimo sąlygas ir imtis kitų tin
kamų priemonių.

Dabar ąręiausias uždavinys, 
tai apdrausti lauko darbininkus 
ligoje ir nuo nelaimingų atsiti
kimų, Toks draudimą? paliestų 
apie 200,000 žmonių. Taigi sun
ku žinoti, kiek nelaimingų at
sitikimų kasmet įvyksta ir kiek 
reikėtų išmokėti draudimo iš
laidų. Vidąus reikalų ministe
rija pev valsčių viršaičius ir se
niūnus surinko žinias, kiek kur 
ir kokių nelaimingų atsitikimų 
lauko darbininkams buvo per
nai. IŠ tų duomenų bus apskai
čiuota, kięk apytikriai reikėtų 
kasmet išmokėti lauko darbi
ninkų draudimo išlaidų. Su tais 
apskaičiavimais laukų darbinin
kų draudimo įstatymas bus pa
tiektas Miiiis.terių Tarybai. Ma
noma, kad dar šiemet tas įsta
tymas bus priimtas įę tuojau 
prasidės lauko darbininkų drau
dimas nuo nelaimingų atsitiki- nuoti, kas kviečia, kas sumoka 
mų. Tsb. tam ir dainuoju. Kuriai artistų

IRIO- 
gra- 

žių vaisių, o tie vaisiai neabe
jotinai bų? gražus ir derlingi.

Yrą ąęlistų apie kuriuos sa
koma, kad scena tai jo gyveni
mas, kad jisai savo daina visus 
vienodai veikią, visi jo dainos 
klauso ir iš to duonų jisai val
go. Yra artistų, kurie apie save 
.sako: man vįsviena kam dai-

Visiškai suprantu aš K. Pa- 
žerskį, bet jisai tiek džentelme
nas, kad iš jo neišgirsi piktą 
žodį, tik jo kalboje junti lyg ir 
nusivylimą.

Malonus vyras tasai Pažers- 
kis ir šnekus, galėtum ištisas 
valandas su juo kalbėti, šnekėli 
ir vis juste justam, kaip jisai 
norėte norėjo, kaip jisai geiste 
geide išgirsti Lietuvos operą, 
bet galite atviriausiai kalbėti iš 
jo lupų neišgirsite jokio nusi
skundimo.

Rodosx Antanas Rukšlelė, ro
dos tokia jo pavardė. Tik įsi
žiūrėkite į jį scenoje, kaip jis 
atsidavusiai rimtai dainuoja, 
tai sako jo veido išraiška! Tai 
tikras Lietuvos plačių laukų, 
lankių miškų bernužėlis. Saky
site, kad jisai Amerikoje 'gimęs 
ir augęs, nepatikėsiu... Jis tik
rai ką tik metęs arklius Lietu
vos dirvonus akėjus, čia į sce
ną atbėgo. Kas sakė, kad jisai * 
dideliame mieste gimė? Tik pa
žiūrėkite, kaip solo dainuoda
mas jisai šelm&kai vieną akį 
primerkęs šypsosi?

O aš vyras sąmoningas turiu 
balsą kurs galingas

Kaip uždąinuoja visos mer
gos. rankoms ploja...

Na ir ploja, ne tik ploja, bet 
ir gėlėmis jį beria!

Bet užtai

mylimasis ir klausytojų numy
lėtas. Ir vyras tikrai sąmonin
gas, visuomeniškai apsispren
dęs, žino ką sako ir žino ką 
mano.

Deja, nešnekus, mėgstąs dau
giau kitus klausyti.
dainuoti nešykštus, jo balsas 
unikmus, klusnus ir daug ža
dąs, Q. jo šypsena, jo laikysena 
verta tikrai geros scenos!

Vos s.ęęna nespėja atsidaryti, 
štai tuoj, iš visų kitų, jo veidą 
pas tebesi ir jis ilgam įstrigs at
mintyje. Neužmiršti, atsiminsi. 
Jo solo dainuota dainelė dau
gelio ir daugelio kartotina ir ją 
kartoją, o ypač Lietuvos jau
nimas kartoja. Juk Lietuvos 
jaunimas pasiilgęs smagios, ne- 
dirbtinos šypsenos ir štai ją 
prieš save gyvą matą Bet toji 
jo šelmiška Šypsena sunkiai pa- 
mėgdžiojįąmąt nes ji jo tik vie
na dovana!

Jisai palieka Lietuvoje neiš
dildomus prisiminimus! Jis 
linksmai nuteikė ne vieną Lie
tuvos jaunuolį ir ne vienam m* 
vienai pavergė širdį!
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KANADOS ĮVAIRENYBĖS
C.C.F. Sudaužė 
“Spynos” Įstatymą

New Toronto, kuris skaitosi 
didžiojo Toronto priemiesčiu, 
veda visus administracinius 
reikalus nepriklausomai nuo 
didmiesčio Toronto, išsirenkant 
metams viršaitį ir miesto tary
bą. Čia randasi didele Goodyer 
Tire & Rubber kompanija, kuri, 
kaip sakoma, diktuoja visą šio 
priemiesčio politiką.

Paskutiniu laiku šios kompa
nijos darbininkai pradėjo neri
mauti ir rūpintis unijos reika
lais. Veikiausiai, kad pakenkus 
darbininkų organizavimosi, ta-> 
ryba suskubo išleisti “spynos” 
įstatymą — “padlock law,” ku- 
riuomi draudžiama be policijos 
leidimo laikyti susirinkimus, 
platinti atsišaukimus ir darbi
ninkišką literatūrą.

Kadangi toks įstatymas butų 
pirmas Kanadoj, šalę Quebec 
provincijos, tai C.G,F. (Kana
dos socialistų organizacija va
dinasi Cooperative Common- 
wealth Federation, sutrumpi
nant C.C.F.) nutarė išmėginti 
jo legališkumą teismuose, lai
kant masinį susirinkimą be po
licijos leidimo. Visos GCF jėgos 
buvo atkreiptos kovai prieš to
kį įstatymą. Jo legališkumą vi
sa Kanados spauda plačiai dis- 
kusavo. CCF nutarė laikyti ma
sinį mitingą rugpiučio 12 d., 
kas įvarė kinkų drebėjimą ta
rybai. prieš pat mitingą ji su
skubo panaikinti naujai išleistą 
“padlock law.” Įr taip mena
miems patvarkymams nęteko į- 
elti galėn. Sudaužymas šio įsta- 

‘"'tymo skaitosi didelė pergale 
pažangos prieš reakciją.

17 Naujų Lietuvių 
Imigrantų

Pagal paskelbtų Kanados imi
gracijos departamento davinių, 
per paskutinius 6 mėnesius Ka-. 
nadon pribuvo tik 17 lietuvių.

Galimas daiktas, kad Lietu
vos piliečių daug daugiau atvy
ko* bęt tas, sunku patikrinti, 
nes ateivių skaitlines paduoda 
ne pagal pilietybę, bet tautybę- 
Pavyzdžiui: lietuvių 17; latvių 
3; estų 7, bulgarų 7, suomių 
33; rusų 55; žydų 173; lenkų 
196; ukrainų 597. žinant, kad 
Kanadoj randasi apie 8,000 lie
tuvių, 10,000 bulgarų, 120,009 
lenkų, 80,000 rusų ir 250,0001 
ukrainų, tai 17 lietuvių ateivių 
sudaro nemažą skaitlinę.

Iš viso, per šešis mėnesius 
pribuvo 8,135 ateiviai. Iš jų pir
mą vietą užima iš Jungtinių 
Valstijų, 2,890; iš Britanijos ir 
jos kolonijų, 1,573; šiaurinės 
Europos rasės sudaro 670; ir 
iš centralinės Europos—3,002.

Toliau, atrandame statistikos 
daviniuose įdomių žinių apie 
tautas, kurios Kanadoj grei
čiausiai išmoksta anglų kalbą. 
Pasirodo, kad iš visų slavų ir 
pabaliuos tautų, lietuviai yra 
tik antroj vietoj, kaipo grei
čiausiai išmokstą anglų kalbą; 
čechai stovi pirmoj vietoj. Tai
gi, lietuviai išmoksta anglų kal
bą greičiau negu lenkai, rusai, 
Ukrainai, bulgarai, suomiai ir 
kiti.

Fašistai ir 
“Provokatoriai”

Kad tarpe Kanados francių 
fašizmas yra giliai įsiŠaknėjęs, 
ypač Quebec provincijoje, tai 
buvo visiems nuo seniai žino- 
ma* bet jo įsigalėjimas anglų 
ir kitų tautų tarpe, buvo abejo
tinas. Bet komunistų spauda ir 
kalbėtojai jau per paskutinius

■4-5 metus rėkė, kąd visoj Ka
nadoj randasi tvirtos fašistų 
organizacijos, įvardindami įvaL 
rįąs draugijas ir vadus, rinko 
pinigus kovai su jais, Tačiau, 
paskutinėmis dienomis, kuomet 
Toronte ir kitose provincijose 
fašistai mėgino išlysti viršun, 
pasirodė jų tik saujalė, suskilm 
ai į hitlerinius, musoliniečius ir 
kitokius. Jie pešasi tarpusavy, 
Po neseniai įvykusio veteranų 
suvažiavimo Toronte, kuomet 
komunistų įvardinti "fašizmo 
vadai,” kaip tai, pulkininkas 
E>rew ir kiti, pasakė karštas 
kalbas veteranams, šaukiant 
apie 106,000 suvažiavusių vete-« 
ranų kovai prieš fašistus, tai 
fašistai visai nutilo, tartum jų 
visai nebūtų. Iš viso ko mato
si, kad Kanados visuomenėj fa
šizmas neturi pritarimo., ji (vi
suomenė) laipsniškai linksta 
socialistų (CCF) pusėn.

žingeidi! bus pažymėti, kaip 
L. Balsas, čia vadinamas “Sap
nininku,” orientavosi kovoj su 
fašistais, Prieš pat Kanados fa
šistų konvenciją Kingstone, To
ronte prasidėjo serijos viešų fa
šistinių mitingų. Tai buvo pir
mi jų vieši pasirodymai. Buvo 
manyta, kad komunistai, tokie , 
“ščyri” fašizmo priešai, puls įr 
daužys jiems viešai pasirodžius. 
Matyt, taip manė ir “Sapninin
ko” štabas.

Bet tie prakeikti “trockistai,” 
mylimo vado Stalino nepriete
liai/ iškirto netikėtą šposą visai 
komunistų partijai. Jie pirmu
tiniai nubėgo ir pradėjo pikie- 
tuoti fašistų mitingus. Na, o 
ką trockistai daro, tai partijai 
negalima, kaipgi partija seks 
“Hitlerio agentų” pėdomis? Bet 
“Sapnininko” žioplas reporte
ris, tėmijęs fašistų mitingų pi- 
kietavimą trockistais, negalėjo 
pamanyti, kąd nuskurę, suvytę 
darbininkai pikietuojanti fašis
tus galėtų būti Gestapo agen
tais ir todėl rašo, buk ąnti-fa- 
šistai darbininkai gerai pasiro
dė pikietuodami ir neįleido 
daug fašistų į susirinkimą. Bet 
kitą savaitę, tas pats “Sapni
ninkas,” matyt, jau gavęs in
strukcijas iš partijos, suriko, 
kad tie pikietuotojai buvo pro
vokatoriai - trockistai. Na, o 
ką “Sapnininko” štabas pasa
kys apie Anglijos komunistų 
partiją, kuri panaudojo prieš 
Londono fašistus Kanados troc- 
kistų “provokatorių” taktiką* 
pikietuojant ir statant barika
das? Ar ir Anglijos komunistų 
partija provokatorių šaika?

Kur ir kodėl fašistai Kana
doj neturi pasisekimo? Pasiro
do, kad t»k komunistų tvirto
vėse, kurias sudaro daugiausiai 
atsilikę darbininkai, komunistų 
suklaidinti, Ukrainai, macedo 
nai, ir kitos tautos, fašizmas 
plečiasi. Gi socialistais užka
riautose kolonijose fašistai ne
gali viešai pasirodyti. Tokiuose 
miestuose, kaip Regina, Van- 
couver, kur CCF partijos įtaka 
miniose didelė, fašistų veik vi
sai nėra. Tiesa, Vancouvery pa
sirodė maža grupelė, bet ir ta 
pradėjo teisintis, kad ji nięko 
bendro su fašistais neturį ir at
sisako būti anti-semitine.

"■ - "t

Suvienytų Mainerių 
Unija Afiliavosi 
Su CCF

Galinga United Mįne 
kers Unija, Naujos Škotijos 
provincijoj, šiomis dienomis į- 
vykusiaine suvažiavime, nutarė 
prisidėti prie CCF, kąd bendrąi 
vystyti politinę akciją* Iš šio 
nutarimo sprendžiama, kad 
Naujos Škotijos dąrbmiųkąi

Kalbant apie Kanados socia
listų veiklą, jų laimėjimus, rei
klu pripažinti, kad iš visų A- 
merikos kontinento valstybių, 
Kanados socialistai padarė di
džiausią pažangą, ypatingai nuo 
1933 metų, kuomet jie persior
ganizavo pasivadinę GCF. Šian
dien socialistai turi apie, rodos, 
G atstovus federąlės valdžios 
parlamente. visiškai sumušė 
konservatorių partiją British 
Kolumbijos ir Saskačevano pro
vincijose, užimdami oficialę 
parlamentarinę opozicijos vietą, 
ir daug turi atstovų municipa
linėse tarybose. Gaila, kad Ka
nados lietuviai mažai apie tai 
žino. Nuo jų komunistų ‘'Sap
nininkas” slepia socialistų lai- 
mėjimus, pažangą ir t.t. Jie 
jiems nuolat kala buk greta ka
pitalistinių partijų kitos darbi
ninkiškos partijos, apart komu
nistų, nėra. 
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“Literaturkos” 
Centro Sekretorius 
Užmigo ir 
Susiklastavo

Kanados lietuviai komunis
tai negalį savo galvose atskirti 
Sūnų ir Dukterų Draugijos, 
LDLD, partijos grupių nuo ki
tų masinių organizacijų reika
lų. Jįe dabar skelbia, kad Ka
nados Lietuvių Komitetas Lie
tuvos Liaudžiai Ginti atstovau
ją visus Kanados lietuvius, buk 
jis bepartyvis. Jie taip kalba vi
sur viešai, kad prigavus žmo
nes. Bet kada susirenka savo 
“jačeikose,” tai kalba apie “li- 
tera turką” ir Lietuvos Liau
džiai Ginti Komitetą kaipo savo 
padarus. Tai laiko paslapty nuo 
visuomenės' Tik bėda, kad taip 
Vadinami jų'vadai kai kada už
miega ir besapnuodami išsiple
pa kas nereikia. Pavyzdžiui, 
"Sąpntmnko” puslapiuose, iš 
rugpįųčio 9 d. š. m., “literatur
kos” centro sekretorius išduo
da ALDLD raportą iš narių 
stovio. Jame kalbama tik apie 
“literaturkos” reikalus, bet už
baigęs vietoj pasirašyti ALDLD 
Kanados Komiteto ar tam pa
našiai sekretorius, pasirašo K. 
K* L. L. C. sekretorius, K. Ki- 
Hkevičius, Matomai* jis rašė “li
teraturkos” raportą, o visą lai
ką galvojo apie KKLLG, kuria 
“šaukia” sekantį mėnesį Kana
dos Lietuvių Kongresą. Kitaip, 
neužmigęs, jis negalėtų taip su
sikompromituoti.

“Varnas Pas Varną 
Ant Šokių”

Aisopo pasakėčiose randame, 
kaip vieną kartą raišas varnas 
užsikvietė kitą raišą varną pas 
save šokiams. Svečias varnas, 
džiaugdamasis savo brolio pa
kvietimu, paklausė vaišintojo, 
kodėl jis jį užsikvietė. Jis jam 
atsakė: mudu abu esame raiši, 
niekas kitas mus neves ir šok
dins.

Ši pasakėčia gražiai prilygsta 
J. Lesevičiaus pakvietimui, pri
siųstam L. Baiso redakcijai at
siųsti savo atstovą Kanados 
Lietuvių Kongresai!, kuris į- 
vyks.ta pradžioj rugsėjo mene
sio. “Sapnininko” redakcija iš 
džiaugsmo šokinėjo gavusi to
kį pakvietimą ir net editorialą 

į parašė, paduodama ištraukas iš 
pakvietimo.

Man ątrodo, kad toks šokb 
liejimas iš džįąugsmo, kaip ką-' 
tūlo su pūsle, ir- visi manevrai 
yra tik dėl žmonių akių, kąd 
pridengus savo klastas. Redak
cija daug geriau butų padarius 
patalpindama tą pakvietimą 
Ągnieškos užpečky, nes jųokhu 
gespio. rašto “Sapnininke” dar 
iki Iįo laiko nebuvo. Kas tas Le-

PARAPIJONAI NORI — 
Kun. Simon Borkowski, 
Vulcan, Mieli., lenkų bažny
čios klebonas. Parapijonai 
surengė “sėdėjimo” streiką 
protestuodami prieš suma
nymą jį iškelti.

rimtai rengiasi paimti provin
cijos valdžią į savo rankas.

gresas yra Toronto komunistų 
(centro biuro) išdavas, O LesC- 
vičius šio biuro pastumdėliu 
Montreale. Taigi, greičiausiai, 
<ad tokį pakvietimą pats “Sap
nininko” štabas, kuris, veikiau
siai ir sudaro tokį centro biu
rą, sau “užsiorderiavo.” Kam 
mulkinti savo skaitytojus, juk 
jie ir taip jau visokių nesąmo
nių pripumpuoti, gi “Naujienų” 
skaitytojų neprigaus!.

“Sapnininko” 
Redaktoriaus 
Išmintis

Kuomet komunistai kritikuo
ja savo politinius ar socialius 
)riešus, tai niekad neprisilaiko 
saiko ir dažnai priplepa didžiau
sių nesąmonių. Toki perdėjimai 
dažnai nėra patčmijami mažai 
išsilavinusių skaitytojų, bet ap
sišvietęs žmogus moką įvertin
ti argumentus, atskiria teisin
gas žinias nuo klaidingų. Pa
imkime kapitalistinę spaudą. Ji 
visgi prisilaiko šiokios tokios 
laikraštinės etikos, dorovės. Ir 
dažnai talpina žinias, kurios tu
ri šiokią tokią vertę, interesuo
ja skaitytojus, nežiūrint, kad 
tokios žinios kenktų kapitalis
tinei tvarkai.

Kad ji ražo, apie turtingus 
žmones, tai tik dėl to, kad to
kie yra plačiai žinomi ir skai
tytojai žino apie ką skaito. Bet 
tegul koksai ir beturtis atsižy
mės, kaip pavyzdžiui Corrigąn, 
tai kapitalistinė spauda nepąsL 
gailės jam skilčių, nes žmones 
tuomi interesuojasi ir skaito. 
Tačiau “Sapnininko” redakciją 
kitaip protauja. Ji parašė net 
editorialą įrodinėdama, kad ka
pitalistinė spauda mėgina už
gniaužti (mažinti kelionės ver
tę) žinias apie Corrigan’o skri
dimą per Atlantiką, o daug pri
rašė apie Hughes, kelionę, dėl 
to, kad jis milionierius.

Toks klaidingas raštų skai
čiaus (kiekio) kapitalistinėj 
spaudoj apie menamus laku* 
nūs, klaidina žmones. Pasiro
do, kad “Sapnininko” redakto
riai yra tokie neišmanėliai, jog 
negali net skaitydami spaudą 
mątyti, kad apie Cerrigąn’ą net 
kelius kurtus daugiau rašė ir 
dar rašo, negu apie Hughes. 
Taigi gali pastebėti net vaikai*

I I I i'rr—r,...

MONTREAL— Kadangi rug
sėjo (Septėmber) 4 dieną Vy
tauto kliubo salės yra išręnduc- 
tos, todėl pašaipiuos dr-jos su- 
sirinkįmas neįvyksta. Susirinki
mas įvyksta vieną savaitę, anks
čiau t. y. 28 dieną šio mėnesio, 
Į2:30 vai. popiet. Visus narius 
prašome būtinai dąlyvąųti.

L.L.K. Vytaute N- KKubo sę-seyičius ir “Sapnininko” redak
cija? Kanados Lietuvių Kon- kretorius — J. Yla.

kurie skaito spaudą. (Ir to
kiems tai Kanados darbininkai 
renka aukas, moka algas, kad 
jiems teiktų teisingas žinias. 
Tik komunistų kontroliuojamo] 
organizacijoj tokie neišmanė
liai nuskiriami redaktoriais.

<—Vikšras.

Kaip Gerinti “Kana
dos Lietuviu Žinių” 
Skyrių

Kelies įdomios mintys
TORONTO, ONT, — Kai ku

rie “Naujienų” Kanados Lietu
vių žinių skyriaus bendradar- 
bės-iai, dviejų metų sukaktuvių 
proga, išsireiškė apie skyriaus 
svarbą Kanados lietuviams ir 
jo turinį, vieni pagirdami, kiti 
kritikuodami jo blogąsias pu
ses. Ta pačia proga norisi ir 
man įsikišti,, išsireiškiant apie 
tai kas reikėtų rašyti, kad pa
darius skyrių dar įdomesniu ir 
svarbesniu. » Į

Atrodo, kad skyrius iki šiol 
pateikdavo daug įdomių žinių iš 
lietuvių gyvenimo, kuriomis ka
nadiečiai interesavosi. Kaip pa
tyriau, kai kurie ne “Naujie
nų” skaitytojai, stengdavos įsi
gyti tik trečiadienio laidas. To
kios žinutės, kaip rašo Frances, 
S.tella ir kiek rečiau O, I. ir 
Treigienė, yra skyriuje nepava
duojamos. Tačiau, šalę tokių 
žinių, dabartinis Kanados lietu
vių politinis gyvenimas reika
lauja ir sunkesnių raštų, lukšte
nančių politikos ir socialius bė
gamuosius gyvenimo klausi
mus: socialistų (CCF) veiklą, 
jos plėtimąsi ir laimėjimus, 
kaip politikos, taip ir industri- 
j os lauke, v i Darbininkų kovos, 
bendrai, turi ryškiai atspindėti 
skyriuje.

Komunistų spaudos kritiška 
apžvalga

Be to, būtinai reikėtų nors 
kas antrą trečiadienį padaryti 
kritišką peržvalgą iš Kanados 
komunistų spaudos, Liaudies 
Rąlsąs, nors visai silpnai politi
niai išsilavinusių žmonių veda
mas, visgi sugeba sudemorali- 
zuoti nemažą skaičių lietuvių 
darbininkų. Tokią peržvalgą 
galėtų suformuluoti socialisti
nes minties draugų poziciją gy
vais politikos klausimais ir bu
tų kaipo kelrodis draugams ki
tų kolonijų. Tokiai peržvalgai 
Toronte randasi gabių kores
pondentų, ypač iš vyrų. Mote
rys gi, lai rašo* kaip rašė iki 
Šiolei. Tokios žinios, kaip Stel- 
Iqs apie Aleksandravičių ir 
Frances apie Romeikienės li
kimą, yra įdomios, atspindi gi
liu humaniškumu, ką moterys 
greičiau sužino, geriau supran
ta ir gražiau moka aprašyti.

Apie “Kūmutes”
Prie to, norisi pastebėti, kad 

vietos komunistų laikraštis daž
nai mėgsta pašiepti skyriaus 
koresponden tęs pavadindamas 
jas “kūmutėmis.” Dėl to. reikia 
pasakyti, kad tas pletkininkas 
per 6 metus savo gyvavimo ne- 
išauklėjo nei vienos savo laik
raščiui bendradarbės, kuri ga
bumais galėtų prilygti Frances, 
Stella, O. Įndreliene ir Treigie- 
ne. Ir, mąnau, neperdėsiu pasa
kęs* kad kai kurios Kanados 
Lietuvių žinių skyriaus kores
pondentes ‘ir korespondentai, 
nė tik daugiau politiniai išsila
vinę, daugiau turi praktiško 
mokslo, bet ir giliau žino lietu
vių kalbą, gramatikos taisykles 
ir moka sklandžiau parašytį, 
negu taip vadinami Liaudies 
Balso redaktoriai, kurie pra
džios mokyklą skaito universi
tetu. Vyriausi redaktoriai net 
pradines mokyklos nėra baigę.

—Vienas iš Vyrų.
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BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU
Auna Kaskas 
Toronte!

Metropolitan Operos žvaigž
dė lietuvaitė Anna Kaskas, (Kat- 
kauskaite) ketvirtadienį, rugp. 
25 d. koncertuos Varsity Are
noj, po vadovybe Reg’mald 
Stewart.

Torontu “Evening Telegram” 
laikraštis patalpino jos atvaiz
dą su pažymėjimu, kad Anna 
esanti viena iš populiariškiau- 
sių Metropolio dainininkių. Tai 
štai, Toronto lietuviai turės 
progą išgirsti lietuvaitę, pasau
lio garbinamą dainininkę. Var
sity Arena randasi ant Bloor 
St. ir Avenue Rd., visiškai ar
timame lietuviams distrikte. Aš 
manau, kad susirinks lietuvių 
būrelis ovacijų Annai sukelti, 
kad jai pasisektų laimingiau
siai, nes ji to užsitarnavo, skai
tydama sau už garbę lietuvaite 
būti.

o vidury žolai pilni dar šieno. 
Taį taip po visus kampus išsi
sklaidę ir traukėm kvapsnų šie
no aromatą. Bet visa svarba bu
vo pirmame aukšte, ten vi#i 
smagiai tik čiauška, ten pat ir 
“kunios kiaulytės” ir kalė su 
vos tos dienos kačiukais. Visi 
taip džiaugiasi ir linksmi buvo, 
nes visi jautėsi it Lietuvoj esą, 
savo ūkyje.

Taip smagu viskas buvo, kad 
anot Kavoliunienūs, “kodėl ne
turime 6 sekmadienius, o vie
ną darbo dieną savaitėje.

Domės!!!
Corn Roast — Korn Rost

SLA 236 kp. ruošia smagų 
išvažiavimą į Dalinkevičių ūkį, 
kur kepsim, virsim ir viešėsim. 
Kadangi manome taip daug vis
ko daryti, lai nutarėm suvažia
vimą iš šeštadienio vakaro pa
daryti, t. y. rugpiučio 27 d. Pa
silinksminę ir ant šienelio pra
migę* sekmadienį ir vėl tęsime 
savo balių toliau. Kviečiame vi
sus Toronto lietuvius šeštadienį 
ir sekmadienį į pikniką. Išti
kus blogam orui, piknikas liks 
atkeltas savaitę tolyn. Pikniko 
pradžia 6 vai. vakaro. ..

SocialIstŲ Piknikas
Kalbant apie piknikus, pami

nėsiu* kad turėjom, tai turėjom 
pikniką, kurį surengė Toronto 
socialistai, Dalinkevičių ūkyje. 
Rytas gražus, saulėtas, visi, kas 
gyvas pas Dalinkevičius. Atve
žė kas tai ir Smagaus vande
nėlio,” Nagi, po medžiais, ge
ram pavėsy ir švaistomės, o. iš 
visų pusių debesys renkasi, tik 
renkasi, ir prakiuro... Bematant 
kas į karą (automobilių), kas 
į šieno daržinę, o lietus kad 
pylė, tai pylė. Galų gale visi 
piknikieriai sudardėjo į darži
nę pikniką baigti.

Daržinė dviejų aukštų, pra
dėsiu nuo viršutini. Vienoj pu
sėj šieno — motu, kitoj avižos,

Svečiai iš Gary, Ind.
Sugrįžus iš pikniko, užsikir

tus gerai vištienos ir spinoch 
zupės, dalinomės smagiais die
nos įspūdžiais. Girdime kas tai 
(repais lipa. Visi kaklus ištiesę 
Jaukiame svečio. Netikime, ar 
akys gerai rodo išvydę p. O. 
Steponaitienę su sunuiui Rus- 
aell iš Gary, Ind. Mat, ji atvy
ko pas gimines p. M. J. Jaku- 
hynus surprizui. Jų neradus 
dar iš pikniko sugrįžusius už*- 
suko pas mus. šis susitikimas 
buvo gana ypatingas, nes val
gėme kumpį, kuris buvo impor
tuotas iš Lenkijos, iškeptas Su
vienytose Valstijose, o mes Ka
nadoje valgome. Tas vaišes 
mums suteikė p. O. Steponai
tienė.

Mary Pickford lankėsi

Pereitą savaitę “Star Opera 
Air Fund” radio pagalba norė
jo sukelti tam tikrą sumą pi
nigų savo fondui. Pasisekimo 
dėlei pakvietė Toronte gimusią 
•HoHywoodo garsią Mary Pick
ford. Pasekmės neabejotinos. 
Surinko $5,700, šiuos pinigus 
sukėlė įvairiu budu. Rav„ pa
prašo, kad M. Pickford pasaky
tų kam nors labanakt, už ką 
duoda 5 ar pan. dol. Paskui da- 
ėjo net iki važytinių. IŠ Mary 
Pickford paėmė krepšį su vi
sais pinigais ir berods už 40 do
lerių varžytinių paleido, be to 
jos apyrankę, spilgą ir dar ką 
lai panašaus “išparceliavo.”

Varžytinių meistras norėjo 
Mary Pickford suknelę irgi par
duoti, bet ši atsisakė nusireng
ti. Sekančią dieną M. Pickford 
atlankė savo gimtąjį namą ir 
įsake jį atremontuoti į arbati
nę, kurio pelnas eis vaikų ligo
ninei.

rSįtel la.

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
tuvėje.

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

NAUJIENOS kasdien deda daug grąžtų paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien* 
r aš t i s, Todėl skaitykite jas, skriskite jaą įr 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

.-..-r/ . ...u,
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Grįžo Chicagon
DUODAME PINIGUSDiena Iš Dienos

.caumim

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

LINK-BELT STOKER

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

£

Atvyko iš Lietuvos 
P. p. Daučunų 
Giminaičiai

Praeitą savaitę grįžo iš Mi- 
chigano chicagiečiai pp. Dau- 
chunai, 3300 So. Union Avė. 
Jie atostogavo visą savaitę.

Gavęs progą išlikti iš darbo, 
J. Dauchunas vieną rytą į tris 
valandas laiko, savo nauju 
Packard automobiliu atsidūręs 
Hart, Mich., pas brolį Petrą 
Karnecką.

Tenai beviešėdami sužinoję, 
kad esą atvykę iš Lietuvos p. 
Dauchunienės seseries 2 sūnus 
ir 2 dukterys, kurie gimė Ame
rikoje ir maži buvę išvežti į 
Lietuvą. Jų Švogeris Antanas 
Pažareckas turįs gerą ūkį Scot- 
ville, Mich. prie Custer, kur 4 
jaunuoliai esą atvykę.

Nuvykus pp. Dauchunams i 
Custerį, švogeris A. Pažareckas 
iškėlęs vaikams priimtuves, ku
riose dalyvavę daug apylinkės 
ūkininkų ir jaunimo. Atvyku
sieji iš Lietuvos jaunuoliai Pa- 
žareckiukai nei trupučio nesi
skiria nuo amerikonų ir šokiuo
se esą dar apsukresni — gal 
kaipo namiškiai.

Lietuvoje P. Daučiunienės 
sesuo gyvenus Juodaičiuose, ar
ti Kauno, todėl Pažareckiukai 
uždarbiaudavę Kaune, nes jų 
dėdė turįs darbininkų ukyj, tad 
nebuvę reikalo jam gelbėti. 
Jaunuoliai esą patenkinti, kad 
galėję atvykti į Ameriką...

Sveiksta,

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTA PADUŠKAITfi

•A
T

No. 171!)

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

PETER PEN

Vardas ir pavarde

Adresas

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

Palaidojusi Newarke, N. J. nerikėtai mirusią sesutę Nel- 
lie Hunterienę ir praleidusi kelias dienas su giminėmis ir 
draugais rytuose, užvakar Chicagon grįžo p. Nora Gugienė, 
“N.” Muzikos skyriaus vedėja ir Moterų Puslapio bendradar
bė.

Van wirt, Ohio, kelyj į Pitts- Išsiėmė Leidimus 
burghą. Vieškelis buvo šia- Vedyboms 
pias, automobilis paslydo1 ir 
atsimušė į medį. P-ai Petraus
kienei buvo nulaužta koja.

P-nia A. Brasiškienė, 8127 ( 
So. Hermitage avė., pranešė,; 
kad sužeistoji keletą dienų iš
gulėjo Van Wirt ligoninėje,!

(Chicagoj)
Arthur Blattner, 23, 

anna’ Urbulis, 22
Thomas Wozniak, 23, 

nice Zemait, 21
Vincent Chisinckas,

su

Kur Galima Gauti 
■Pirmyn Choro 
Bankieto Bilietus

Jo-

su Ber-

su
Veronika Petrauskienė bct pricš kele‘« die_nlJ « iš Antoinette Lukosaitis> 26

ten Chicagon parvežė pusbro
lis Rokas Kričauskas, iš Cice- 

Automobilio nelaimėje sun-ro. Ligonė buvo
kiai sužeista chicagietė Vero-\ German Deaconess ligoninėje, 
nika Petrauskiene pamažu ei- bet ar ten dar tebeguli, neži
ną geryn. Ji, kartu su vyru nia. Pp. Petrauskai gyvena 
Roku ir 2 sunais, . Albertu ir adresu 5801 So. Bishop Street. 
Edvardu buvo sužeistą. „Jude —B.

Reikalauja
paguldyta f ClskirŲ
lipnninėin. ' Tnlin GlnviJulia Sawall nuo Edward 

wall

Mary Evinskiene 
Jau Sugrįžo Iš 
Ligoninės

Sa-

Buvo labai sunkiai sužeista, 
bet turi gerą progą pasveikti.

CROSS STITCH KITTEN PATTERN 1719
No. 1719. — Ši paduškaitė suteiks jums daug smagumo. Jei 
pačios negalit jos išsisiu^i, paduokit savo dukrelei. Jį laike 
atostogų paduškaitę jums išsius.

(Pirmyn Choro Sutikimo
Banketas įvyks rugpiučio 31 d., Valandos: nuo 
(trečiadienio vakare) Syrena ’ 
Salėje, 4270 Archer Avenue/, 
Bilietai yra po $1.25.

(Kadangi vietas rengėjams 
reikia iš anksto užsakyti, tai 
visi chicagiečiai, kurie žada da-i 
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-į 
kymus telefonu. Taip padary
dami mums daug pagelbės ir, 
palengvins banketo surengi- 
mą). į

1. “Naujienose”, 1739 South1 
Halsted street, telefonas CANal 
8500;

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

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

South Ashland avenue, Yards 
2503;

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

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

7. K. Stuparai, 227 S. Cicero 
AUStin 7971;
A. Faiza, 1250 N. Spaul- 
avė., SPAulding 9207.

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

lionės Fondas, rengia Pirmyn 
pikniką, Sunset Parže, prie 135 
ir Archer Avenue. Tame pik
nike bus didžiulės iškilmės ir 
Pirmyn Choras 
pasirodys plačiai 
tuvių visuomenę! 
iš Lietuvos. 1 ’•. ’ i J ' t

Rengimp Komitetas.
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Siulh Cenier Ph’birg &, Heating Supp!y Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

TAUPYK1T KUPONUS
avė.,

8. 
ding

pirmą kartą 
Chicagos Ke
po sugrįžimo

aa

UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU 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- 
paauksuotus indus, tik PAS1 SKUBINKIT, nes mažai jų be-■sU 

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradekil rinkti gražiun šešiems arba 12 asmenims setus.

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ
(4 ±__ ¥ _ ____

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mų;

• Jeigu norite pirkti namų;
• Jeigu norite budavoti na

mų;
• Kreinkites j Naujienų

Spuikų. Gau ite ant len
gvų išsimokejimų 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 D1STANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianis h 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i formas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taip#? pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

.......................... .

Gražys Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Tusų Stalą

RRIDGEPORT — šią savai
mę iš ligoninės namo sugrįžo 
Mary Evinskiene, kuri liepos 
10 d., buvo labai sunkiai su
žeista automobilio nelaimėje. 
Dar kurį laiką turės gulėti lo^- 
voje, bet turi gerą progą pil
nai pasveikti. Pp. Evinskai gy
vena adresu 3434 South Lowe 
avenue.

Nelaimė įvyko prie 72-ros ir 
Kedzie avenue, pp. Evinskams 
važiuojant j pikniką. Automo
bilyj buvo pp. J. Evinskas, 
Evinskiene, jų vaikai ir lietu
vių Isdonų šeimyna, viso, ro
dos, septyni žmonės. Visi bu
vo sužeisti..

Antro automobilio šoferis, 
kuris įvažiavo į J. Evinsko au
tomobilį, buvo suimtas už ne- 

I1 atsargų važiavimą. VBA.

Trys ginkluoti banditai sugul-
I dė 28 agentus ant grindų, pasi-
II vogė $3,500 iš Metropolitan Li- 
1 fe Insurance Co., raštinės ir pa-

~ Į bėgo. Apiplėšimas įvyko rašti- 
_ | nėj ties 9 S. Kedzie avenue.

ložių ir Lapukų
'jf

Sidabrinį Setą

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

Gaus ši puikų sidabrinį setą
TIKTAI Už..........

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

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 Šmotų Setas............  $4.00
“Naujienos” Metams ir Setas ...........  $ 12.00

Adresas

Miestas

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

Vardas

Miestas ir valstija

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 kupdnus Naujienose. Iš- 
sikirpkit ‘įfoos ir tojaus 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
CONRAD

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5844

A

1 \
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• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 

už --- -----------
GYDYMAS
LIGONINĖJE .....
RAUDONGYSLfiS

S12-50 
$50-oo 

IŠIMAMA viena
diena ligoninėje $15-oo

RAUMATIZMAS $9.00
greitai palengvinama ......." \

VISAS LIGAS GYDOMA $1
Ekzaminaciįa |skait. vaistus •

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

Tel. Lawnda!e 5727.

ANGLYS—COAL .
Kainos perkant 4 tonus ar daugiai!: 
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______ i. $9.00
Chestnut Hard Coal ______ $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING 
mos so. FAmrnu) avė.
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Budriko Radio 
Programą

Pereito septintadienio vakare, 
teto, klaJuayteW; WJ° taftJp- 

paąiMyisyt(i; grasaus Bu- 
<k4k9 »a<iio. k.ma

ste9»įte orkestrą. BU 
vo. gerą mušte jr, gęrąį iApjl- 

sjpągųą ruošas, ųyęrtįįųh 
rą “Tęįąitaąą”, “Kripųtis” ipą- 
zurka, dainų vainiką^ ta kiti 
nuberia; ęat-enk’nO kįękyięną 
muzikos ir lietuvių dainų my-. 
lėtųjų,

Ketvirtadienį, nuo T iki & vai. 
vakare, iš stoties WHFC 1420 
kik, bus taipgi gražus muzikos 
ir- dąinų programas su įmaišy
tais svarbiais asmenų ir drau
gijų pranešimais. Nepraleiskite 
progos pasiklausyti šito progra- 
mo. -s— J.

Kelįopė į 
Valstiją, Kur Aukšti
Kukamai Aaga

Ruošiasi Švęsti 
Vąji<u.vea

MARŲIIEITE PARK — Jęi 
Marųuette Pąrk Tavęrn, 270.9 
W. Hst SL, šiandien didesnis 
judėjimas* daugiau, ruošos, ne
gu paprastoji tai tam yra svam
bi priežastis. Savininkas p. 
Loųia Antanavic ruošiasi var
duves švęsti. Mat, rytoj, ketvir
tadienį, Liudvikų dįena.

M.

IŠ Chicagos į Ųoone, la 
Autobusu

i Vieną penktadienį dirbant) 
dirbtuvėj, mano bosas prane- 
_šė, kad ateinančią savaitę turiu, 
būti namie. “O, o,” manau sau, 
“tai jau mažai darbo, užtai tu-, 
riu būti namie.”' O bosas su 
“smile’’ sako, visai ne, gauni 
savaitę atostogų.

Užgirdęs jo žodžius ir aš nu-, 
džiugam Lajnyngai užbaigiau- 
tpa diąųęs darbą. pagrįžęs na- 
mpi linksmas, ^ąnešįaų savo 
“pribėgai” ir abu, pradėjom; 
pįąBUOtj) įįur butų patogiausią 
vietą. pi;ątaįsji atostogąs. Bęt| 

ilga* ųęreibčjp; sųk- 
tį ųiąno “pijiąįęg9šv jąu pirmą 
butą sudaryti planai ir ji pasą-, 
kė, kad — valiuosi Iowos. val
stijom pas joą jaąnų. dięnų, 
draugus pp. Wąlter ir Bąrbprą, 
Wilsonus. Aš turėjau su jos; 
planu sutikti, kitaip bučiau ato
stogas turėjęs Chicagoj. Ji pri
dūrė, kad turiu apsišvąrint, kad 
gerai atrodyčiau, nes kelionę 
darysim busu.

Žinoma, ąš tą pądąriam l 
trumpą laiką atrodžiau kaip

VAKARŲ: GRAŽUOLĖ — Tai taip atrodo, gražųplęs 
tp^mpį yųkarų yąlstij.ojj Idąbo. (Plati, skrybėlė—“s.9W" 
brerų’V tate koubojiškr butai- Paveiksiąs trauktai te1 
VaHęy teOTte-

Žmonės, Paklausyki 
te, Pipiraickas 
Kalba

w"■'■WVW

CLASSIFIEP AD3.

Mokose Parko, prezidentui 
Andy Frenzel ir 40 kitų, valdij- 
ntakų miestelis, nukapojo algas 
10%. Jei aplinkybės, bus prie- 

. lankios, tai nukapęjimąs bus 
panaikintas balandžio 30. d., ki
tais metais. 

------- •' — / -M

MADOS

žiųs ir kitus reikąįmgus atosto
goms. daiktus į valines, ir atsi
sveikinę su kąiiųynąis, lemp
inės. į didinigstį,

Apie 12 vai. naktį, jąu buvuui 
busiį stoty prįę 12th. St. ir Wa- 
bash Avė. Pasipirkom North- 
Western linijos., biliptus į Boo- 
ne, Ipwa. 12;30 jau sėdom į 
busą ir apleidpm stotį vakarų 
linkui. Ęaip mes buvom nustę- 
binti, kai įėję į busą radom, 
kąd- jame vėsu, kaip įedaųnėje. 
Buše yra įrengta mašinerija, 
kuri pripildoma šalto oro ir 
juo vėsinamas autobusas. Bu
vo didžiausias patogumas va
žiuoti.’*1 - 5 * fc,i

mokėti, tilto likusias sl$.oląst

No. 4857— Paskiausis Paryžiaus 
modelis. Sukirptos rpięros 10, 12į 
14, 16 ir 18 mieros.

gnano koplyčioj, 1810 Lake 
St„ Melrose Park.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rūgpiučio 24. d., 2 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nuly
dėta į Liet. Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Agnieškoj Vait
kienės, giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
čiarąi. dalyvauti laidotuyęse ir 
suteikti jai paskutinį patarną-, 
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyra^ ię I?ųKt|-

Ląid. Direktorius Ę. D. Pri- 
gnąrio, Tel. Melroęe Park 635.

Ągį^ęsM Wai^kus
po tėvais Navardauskaitė
Persiskyrė su šiuo, pasauliu: 

rugp. 21 d., 2 vai. popiet, 1938 
m., sulaukus 50. metų, amž., 
gimus rugsėjo 12 d> 1887 m., 
Laukuvoj m. Tauragės ajoskr.

Amęrikpj išgyveno 28 m.
Gyveno Melrose Parke, 129 

15th Avenue. Paliko didelia
me ųuliudįme vyrą Adolfą

Kalb, III, pavažiavę apie 65 my
lias nuo Chicago. Stovėjom tik 
15 minučių. Bušo vairuotojas 
perspėjo visus, kad1 prisirengtu- 
mę ilgesniam keliui, nes antras 
sustojimas bus jau Iowa vals
tijoj, apie 125 mylias nuo De 
Kalb. i

5

ųunasri pažymėti mietą ir ąjš? 
fciai parašyti savo vardą pa- 
a ię adresą. ĘipKvięiw pa;

10 kaina 15 centu. Gali*
to ženkleliais kartu su uzsaky 
mik Uąiškufc reikia, adresuoti 
Naujienos Pattern Dept, 1731 
So. Halsted SU Chicago, I1L 
'naujienos ■ Fattert*Dept?

L“
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Kęlęta^į. Ęi’isirengė: vieni už 
kamjp, kili Ęąsiyaįįščipjp, kąd į Mąssfeil/pii upė taį rublius 
vėl gąįęta ęęipąąi sėdėti kęliąą.. itafiP& Ųb ta U>ej’vąįĮąvus 
valandą Pq, 15, miųučių vėl. vi- ;tiltą lųpjąu, ųiiestukąs Glįnto, 
si suąėdpin įį bn^- Vairuotojas, T ’ ..... . ........
norėdąpjąts pęi;sitikrin;ti, sųskąir 
tė visųą ta ų^ėjp. “O> K,,” tad; 
vėl t^ąų.bėnj. taliąu, visi: garsiai, 
kalbętjąipį ip jųokąųdąmį.

PątagųA sųnuagą vąžiųpU.

Kądą ląjKV9^ip jąų 3; va.- 
landą ijytp,, visi jnpkM teito ta 
keleiviąį pj-ądėjp snąųsfk Ir 
mano, ^DĮęi&įpgą” šąįę sędėtelta 
-nulenkė gą^ą;4Į^i>rądėjo: spąųs^ 
ti. Tęik ąš, vienas5 sėdėjau dar 
tvirtai, tes yiską,
ką ^pgąiĮą smegenys, 
padaryta Ką.ta ta Šta vempiąs, 
toks šąito iį ęmųte vtenp- 
ti, kądl tar šiįęteteftto ore. Ęe- 
svajoįte įteigta, rUik vnjur 
tau, ką(ta sįąįgą sustojo, bųsąjs 
prie tilto, teta vpdą per Mjs,- 
sissipin, upę.. Upę plą.ti, ta gilį k 
pastątyti, tiftą, reikėjo, <įų.ųg W 
Pitalp,. te \isi1 Įkelpiyiųi, tai. 
mokėti pp 25ę už karą. Ta, su
ma eiųą į foų^a u^b.ąigipiųj.

lo^ya, kuriąnie gyveųą. ųęųiąžas. 
ibų^bs ta bwsas
siųs tpj ,Q. tib įelęiyiųą Ęąįjmtij 

S.ų§tpjįųiąg, buvo Cędar 
te te: W yta: Ue- 

t.ųyiiį kpįoąiją! Tą. ipįęstą pa
siekėjų, šeštądįeiiio rytą, 7:30. 
■Ęu;sąs stpyęjp ’35. ųiinųtęs, tad 
įąypm. pr(9g,ą 991$ skųbptąi; pa- 
valg^ti jjųsryčius, nes stoty bu- 

»V9. gąbmą gauįti, vis,okių; vąlgių. 
iSųbn^ę ątgaj, į. bųsą, raįpąi, jau 
Litą vab;ųotpj^! ’Piriųąą vąiruo- 
itpj^s atjdįpbo b vąbteąs, ių- pa- 
įsijąėjęs yątežf W 
I (Bu,s dąųgiau).

ISYIŲČH W0PĄS
DALYVAUTI

MIRTIES SUKAKTUVĖS

■f ■■■ i 
=====SITUATldN WAlįTEp ^ L 

__________ Ieško Darbo__________
PĄIE^KĄU DARBO

Penteris ir popieruotojas iš vi
daus, iš lauko ir štorųose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
goį ir priemiesčiuose apdainavimas 
dykai.

J, AUGAITIS,
1608 5Pth Avė., Cicero, CIC. 2633

Be radio mes nenurimsim. 
Todėl visi kas gyvas, bukime 
Sophie Barčus Radio Progra- 
mo leidėjais piknike, ateinan
tį sekmadienį, Sunset Grove, 
prie 135 ir Archer Avė.

Na, o tų dovanų tai bus 
baisios galybes. Tik paskaity
kite ką jus galėsite gauti dy
kai.

Goldlf^p Į^ppanos.
Tikro kailio futrinis mote

riškas paltas vertės $88. Jeigu 
vyrąs išląiniės, tai. galės savo 
žmpnai padovanoti. O. jeigu 
žmonos neturi, tai galės išmai
nyti į vyrišką paltą.

Antra Gpldbergo. dovana ir 
ganą stąrnbi, tai. bus dykai 
nuvežimas į pikniką. Goldber- 
go Bušai išeis nuo jo rūbų 
krautuvės apie 10 yal, ryto ir 
visi katrie ten ateis, bus nu
vežti; veltui; į pikniko vietą ant 
minkštų sėdynių.

Crane Coal Co. Dovana
Ępks biznis tokia ir dova

ną. Bet visai nebloga. Visas, 
tonas, anglių. Pamanykite. Iš- 
totanės.ite toną anglių. Aš gir
dėjau, kad jums ir i namus, 
afivęš. Pirma taitę išlaimėti.

Roosevelt Fiirnttiire Co. 
Dovana.

Dyiejųl dąlių Parlpr setas. 
Tai b.ęnį dovaną. Kas neapsė
tu išląimėti tpkią dovaną? 
Neišlaimėsite, jeigu nebusite 
piknįjk,ę. Gįęrąans bpkjtę, gal 
jųmą ptetas-

Kalvaičio Dovana.
Daržo savininkas, p. Kubąiti^ 

paskyrė labai savotišką dova
ną. Gyvą paršą ir milžiųišką 

t sūrį. Galėsite laimėti, jeigu 
busite piknike.

Kitos Dovanos.
Myers Ęros, pąskyrė šilkinę 

kaitrą.„ ^^Įą.Įmės?tą kąldrą, 
tas galės užsikloti, Beje, neręL 
kią pamiršti ir Ųnivcrsąl Shoe 
Storę, Bfidgepprtę, 3337 South 
Halsted S t., kuri paskyrė popą 
batelių—“be kornų”. Taipgi 
Joseph’s Dry Gpods Stopę, 
3344 So. Halsted, S.t> paskyrė 
dovanojus, sąųąų mędžiagų.

Tas visas dovanas galėsite 
laimėti Sophie Barčus, Ęądio, 
Valandos Piknike, kuris įvyks 
Sunset Parže ateinantį sekma
dienį, prie Aręhpr Ąyę. ir 135. 
Nepameskite, kad[ jųč galite 
nuvažiuot j, dykai* j^igta aleir 
sijte prie Gpldbergo. krautuvės 
apie 10 vai. ryto antrašu 4756 
So. Ashland Avė.

Tai tiek apie dovanas, ku- 
piąą gąjęsitp išlaimėti ‘‘Vaka- 

.. ruškininkų Piknite- Dabar 
bįskutii pasakysiu apie “Pro- 
grąmą ” Bet gal, bus geriaus 
dąbąp; nįeko, nepakyli Jus tur- 

. būt jąu, žinote, kad’ Ųąinuos 
gapsusią “šąkąr/Mąkąp” cI1°“ 
ra^ iš. Ęoscląndo. Bus Petrės 
Tačkunaitės. yesįuyės, kartu 
yisąs Radio ppograipp, štabas 
ip pą^s PipipniękaA- Uto jus ga- 

1 galite daugiąųs tjketis, tą ir 
' matysite! Ęimr^ickas.

$km.).

ĄELP WANTED—FEMALE

MERGINA BENDRAM namų dar
bui; nėra virimę. Kreiptis šįąndien, 
rytoj ir Šeštadiėn." H. Schwartz, 
3845 V.ąn Buren St.

HĖLF WANTĖp4-MALE 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŽMOGUS far- 
mai, turi, būti patyręs. Apie 20 
mylių nųę Chięągos. Atsišaukite 
9940 Vincennes Avė. Tel. Beverly 
1673.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendąi—Bendrai.

ANT RENDOS 5 kambariai arba 
4 viršuj, mūrinis, karštu vandeniu 
šildomas, arba parduosiu $5200.00. 
Arti Archer avė. gatvekarių.

523J So. Kennett Avė.

;ti linini mm t imi ii nitu autam iiiiuiini ei iii i imu n mini imu

SPORTAS!
z

ĘOOMING HOUSE — ^9 kam
bariai, renda $50.00, pajamos $250 
į mėnesį, štymas. Kama $500.00.

614 W. Adams S t.
PARDAVIMUI TĄVERNAČSouth 

Siete. Gera vieta ael vyro ir žmo
nos, vieta, gyvenimui.

Rępublic 7546.

Golfininkai Ruošias 
iurayrui Ir 
Sukaktuvėms

IŠPARDUODAME BARŲ FEL
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
ęoU Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikČerius dėl bflė kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerdua ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mūs pirm negu 
pirksitę kitur.

’ S. E. SOSTHEIM & SONS 
191Č SO. STATE STREET - 

CALumęt 5269.

AUTOS—TRUČKS FOR SALE' 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

ĄJĘIĘ j didžiaųsį nąųjų ųr 
atimtų automobilių, išpardavi
mą— lokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas— 

COOK COUNTY FINĄNCE 
COMPANY

ties 1340 We<st 63rd, SU
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

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

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro, tok kol, nebusi matęs xpusų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
mo, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

Atdarą kas’ vakarą iki 9;30, P. M,, 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANGE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

' Chicagos Lietuvių Golfininkųi 
'Sąjunga turės Sezono Užbaigi- 
’mo Turnyrą ir tuo pačiu kartu, 
minės sąjungos penkių metų su
kaktuves. 

•i *

t Iškilmės įvyks rugąčjp 11 
dieną, Kinsmąn Golf Club, ku
ris, randasi prie 143rd ir Par
kers R.d, Sąjungos pirmininkas 
P. D. Pivarona$; Pivaronas Bro
thers. Bakery savininkąs, ir vie
nas iš seniausių golfo,, žaidė
jų, taipgi Vienas iš pirmųjų Są- 
jųųgos ųąrių,

Golfininkų Sąjunga buvo su
organizuota rugpiučio 28 d., 
1933 metais, p no Antano Bel- 
skio vaistinėj. Pirmame susi- 
rinkime dąlyvavo sekanti asme
nys: I?r. S. Bįęžis, Mr. A. Bel
skis, Pr. G. Į. Bložis, Dr. K. 
Kliauga, Dr. S. V. Nares, Mr. 
P. Ip. Piyaręnas,. Mr. N. C. Po • 
czulp, Mr. L. šimutis, ir Mr. J. 
Vitkus.

D, Pivaronas buvo išrinktas 
Sąjungos pijęmįninku ir sėkmin
gai visą laiką vadovaują, są
jungai, bęi, golf įninkamą. Jis 
sjnarkiąi dą^buojasi, sąjungos 
sekančiam turnyrui bei jubilie
juj.

§įmet Sąjunga, yra labąi tur
tingą gražiomis trofėjomis. Se
kančiame. turnyre už; tas gra
žias tijofėjas bus, aštri kova. 
Be tų. trofėjų taipgi bus daug 
ip įvairių dovanų, reiškia, goln 
fininkai turės už, ką kontestuo- 
ti.

Noriu padaryti golfo mėgė
jams pastabą, kad by golferis, 
jei tik lietuvis, gali priklausy
ti prie sąjungos. Užsimokėjęs 
$2.00, gali lošti sąjungos tur
nyruose bei varžytis dėl trofė
jų- ir kitokių dovanų.

Dėl platesnių informacijų ga
lite kreiptis į. valdybos bei ko- 
misijos nąrjųs.

Turnyro pirm.
Dr. G I. Bložis.

DAL’GYBfi VARTOTU KARU 
RUICK & PONTIĄC

MILDA AUTO SALES 
806 Wes»t 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696
...... .■rmn-rr-

BUSINESS SERVięĘ
____ Biznio Patarnayinias

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYST® IR BLfiKOS 

DARBAJ
35 mętai bizny, turi pilną apdraudę 
už darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite.
BRIDGEPORT ROQFING AND 

SHEET MSE CO/ ~ 
3216 So. Halsted Street

COAV—vyoop—ODL 
Anglys—Malkos—Aliejus

. Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG .........
NUT ;.........
BIG LUMP
MINE RUN

Susivienijimo Jaunuolių 
Išvažiavimas.

Chicąąoje gyvuoja dvi ąk,ty- 
vės Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje jaunuoliu, kuopei, 
Jps yrą žinomos, kaipo kuopęs. 
No. 313 ir No. 344.

; Trys šimtai: tayliktą, kuopą, 
yrą vieną, ią veikliausių: Jaunuo 
liu, kuopų, Ji surengė labąi, pą7. 
.s.ekmingąą Vąįtaąųa WpiMW^> 
kuli dalyvavo, SLA. prezidentas 
F. Ji. Bągočiųs ir R, Skipitis, 
iš Lietuvos. Kiti jos pąręngį-. 
mai buvo privatiško ppbw^Q, 
ir visi užkviestieji neužmiršta 
idiiaųgiškųmp,ir prilajukumo joą 
narių,, šiąjs metais tako, sureng
ti grąžų- bąnkietą, kuriame dąr 
lyvąvo daug jaunimo.
i Ųabąr, kartu su jaukutę kųoJ 
pa, nr. yrą rengiamas į^vąr 
žįąvimąs į yisįęms. lįętųvWs 
gerai: žinomas kalbas Jęfferso^ 
VVoods, sekmadięųį, rųggltaėio. 
28 d> šios kuO-Pos. kviečią visas 
SLA- kųppąą atvykti, sųsipąr 
žiątji.. jį gyvąį, pi-ąį.ęiątą kartų 
jaų^įąią yięųą dta -
ną. JąuųųoJK

.$6.00 
S6.00 
96,00 
115.75

; >5,00
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 

DIENĄ AR NAKTĮ-
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE,

Tel ARDMORE 6975.
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičių. Chicągoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų* 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK ttD. Ganai 8887

Moi,iika 
Petrauskienė

Mirę Rugpiučio 25, 1937 ip.

Jiornąs Petrauskas
Mirė Rųgpiųčio 27, 1936 m.

Palikę dideliame nubudime 
vyrą ir tęvą Jonų Pętrauski, 
dukteris ir. seseris: Oną it- 
Elenų, posųųį ir brolį lįėdn.iį' 
markią Mąrgie ir kitas gimir. 
nes.

Bps laikomos šv. Mišios 
Rugpjūčio 25 d,, Liūdnai at
minčiai Monikos Petrauskie
nės ir Rugpiučio 27 d, Liūd
nai atmiČiai Jono Petrausko, 
8:00; vąlandą ryto,' Corpus 
Christ; pąrapųos 
adręsų 49th ir South Park 
Avė.

Visi1 giminės, draugai ir 
pažįstami kviečiami atsilan
kyti; į, pamaldas.

Męs tą ve musų ^rangioji, 
moteris ir motinėlę ir. tave, 
musų, brangusis sunūs ir bro
lelis niekuomet rieužpiiršime, 
Jus pas mus jau. nebęšugrįši-, 
te, tyęt męą anksčiais ar ^yę.- 
liaus pas»’jus ateisime. ‘Mu
kite mus ateinanti

Nuliūdę liekame:

t 4 «
lfc™snil, BrovHs su.Kq, jjaę

Akte €te>ro 
Bvąžtevtem
L BOSELAND.- Lietuvių. Dar- 
b i ninku Aido choras buvo su 
rąošęs vieną iĄ prąk.ti^kiausta 
^yąyąyįmų, į pąpž4ęrį, lianoj. 
Sųyirš 6Q( svečių, užsirakė Pus- 
ryčius ir pietus, o p-ią Žabu- 
kięnę ąkąpiąi ta man- 
jclągim pątafna’yą sąyo pa-
^ęlbimųkąis.

IŠ LIETUVOS
ĘRANQŲS PAŠARAI

ROPŠKIS

JEI TURIT
K| PARDUOT

PAGABSINKIT 
NAUJIENOSE

Į- JEI IEŠKOT
įBARGENV
Ii SKAJ,TYĘU;

NAUJįĘW

NELAUKIT

> Pašaukit, mus tuojau
CANAL 8500

Apgąraipimų. kainps pri 
einamo?. Už pakartoji, 
mus gausit nuolaidu

3

t

Šifljne mieste 
turgadieniais ūkininkai at.vęža 
nemažai pašarų, bet jie šiais 
metais yra labai brangus.

K.ieH tįęko nHKjFstįi, svečiai 
Pra‘ 

'eidę Beverly Shores kai • 
>.e paežęsyje.

j Ą8 pąt^čįągs Hjtam orga- 
ta r* 

±L ęąių^iųą išvą^iąviiųus minė- 
tpj vietoj,?, o Ząbukįęąė b»? P&- 
sįruęšus mąlpąi^i

• ^uikinėą būrio šąuliąį nuta
rė Zuikinės kąįmą, Aukštojoj 
Panemunėj pavadinti Dr. Ba- 
sąąąyięiąųs yąrdp. Šauliai savų 
sųiųanyrpųi gavę pritarnna atL 
tįnkąmų vąldžios įstąjgų.

T&b.W 9tmW-

atsiųsti man pavyzdi No----- ——
Mieros -----  -- per krutinę m Gėlės Mylintiems

tuvėms, papuoši
mams.

GALININKAS
1180 Archer Avenue
Pkon» LABAtETEK: 5800

jįątyąti^,
i Prąva/’tų te iirimmtį, 
kad Brooke yra vyno jjąrdayę? 
jjas iš Dublino, jis n?ajio, 
žmonas turątų daugiau gerti 
vyno, o mažiau degtinės.

r
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Jeigu Vyrai Gali, 
Tai Kodėl Ne p-a 
J. Baltrušienė!

Golfminkai, pasimokykit!

Einant į spaudą teko patirti 
iš Maywoodo Golfo Kliubo, kad 
p. Josephine Baltrušienė sulošė 
aštuonis golfo ratus — 144 sky
lutes — ir jau baigia devintą 
pusratį — dar 9 skylutes. Viso 
— 153! (Tai buvo apie 7:45 
vai. vakare). .Reiškia, ji vyrų 
rekordą sumušė. Vidutinis kir
čių skaičius buvo apie 90 kas 
18 skylių ratui.

Paklausta kaip patiko loši
mas, p. Baltrušienė atsakė— 

“Kaip niekis. Daug lengves
nis už namų ruošos darbą!”

Lietus pylė kaip iš kibiro va
kar anksti rytą, bet p. Josephi- 
ne Baltrušienė buvo nesulai-

bininkus lazdoms nešti, apie 
4:30 valandą ryto ji pradėjo 
daužyti kamuolius po Mayvvood 
golfo laukus prie Hillside, nu
sprendusi žut-but parodyti, kad 
vyrai niekuo negeresni už mo
teris. Ji yra žmona J. Baltrušio, 
lėktuvų mechaniko nuo 503 S. 
Loramie.

Ji bando įrodyti moterų ly
gybę vyrams su golfo pagalba. 
Ar jos golfo lazdų ir kamuo
lėlių argumentai yra nesugriau
nami, mes neapsiimame spręs
ti, bet šešioms valandoms pra
ėjus, apie pirmą valandą dieną, 
p. Baltrušienė jau buvo *sulo- 
šusi penkis kolfo ratus, išviso 
90 skylučių, po 18 skylučių kas 
ratas.

Pradėdama šeštą ratą, smar
kioji golfininkė sustojo atsi
kvėpti, kaip veteranas išgėrė

prieš sutemą ji bus sulošusi ne
mažiau aštuonių ratų arba 144 
skylutes, o gal net: devynis ra
tus. ,

Ji tokį “mierių” pasirinko to
dėl, kad prieš porą savaičių 
brokeris nuo LaSalle gatvės J. 
Smith Ferebee sulošė tiek gol
fo per vieną dieną, nustatyda
mas naują golfininkų ištver
mingumo rekordą.

Ar p. Baltrušienei pasiseks 
tam rekordui prilygti ar jį pa
gerinti, šią žinią rašant dar ne
buvo žinoma, bet mums atrodo, 
kad vyrų ir moterų lygybės 
klausimą ji visgi, neišspręs.

Sportas

Užvedė Bylą Prieš 
Dr. F. K. Strzynecki 
Ir 3 Kitus Asmenis
Reikalauja Atsiskaityti Už Mel- 
rose Parko Miestelio Pinigus
Chicagos Circuit teisme da

bartinė Melrose Parko adminis
tracija užvedė bylą prieš buvu
sį iždininką Dr. Frank K. Strzy
necki, lietuvį, ir tris kitus as
menis. Skundas reikalauja, kad 
visi skundžiamieji išduotų at
skaitą už miestelio pinigus, ku
riuos jie išmokėjo būdami jo 
viršininkais:

Kartu su Strzyneckiu atsako
mybėn yra traukiami:

Joseph I. Bulger, prezidentas;
Albert Kahn, klerkas, ir 
Michael Provenzano, kontro

lierius.
Skundėjai sako, kad liepos 16 

d., 1934 metais skundžiamieji 
po melagingu pretekstu išmo
kėję $6,500 miestelio pinigų vie
nam Reinhold Tomm, miestelio 
prezidento Bulger’o
Skundėjai reikalauja, kad Dr. 
Strzynecki ir trys kiti valdinin
kai tuos pinigus sugrąžintų ir, 
išduotų atskaitą už visus kitus 
pinigus, kuriuos jie išleido.

uošviui.

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

Daug Žmonių Vinco Važiuoja Maudytis 
“Dėdės” Mišeikos Pennoyer Parke, 
Laidotuvėse Kenosha
Kalbėjo Adv. K. P. Gugis, Dr.

Margeris, V. B. Ambrose
Didoka, kelių šimtų žmonių 

minia vakar palydėjo Vincą 
“Dėdę” Mišeiką į Lietuvių Tau
tiškas Kapines, kur jis ilsėsis 
adv. F. Bagočiaus lote, kartu su 
Dr. A. Karalium, Dr. Bagočium 
ir Dr. Kaspučiu.

Prieš išvežant kūną adv. K.

gas, pasakė kalbą Mažeikos ko
plyčioj, 3319 S. Lituanica, o 
prie kapo kalbėjo Dr. A. Mar- 
geris ir V. B. Ambrose.

Grabnešiai buvo buvę Aušros 
mokyklos mokiniai, kurią “Dė
dė” Mišeika valdė. Laidotuvėms 
patarnavo laid. direktorius S. P. 
Mažeika. R.

Liet. Vaizbos Butas 
Ruošia Ekskursiją 
Į Milwaukee
Laivu “City of Grand Rapids 

R ugpi ličio 28 d.

Lietuvių Vaizbos Buto 
rekcijoj prigijo paprotys 
kyti susirinkimus pas narius 
namuose. Tie susirinkimai jau 
virsta į mažiukus banketus, o 
kai1 įvyko sus^rink/imas pas 
raš'ininką p. J. P. Varkalą, 
tai net ir narių žmonos buvo 
užkviestos. Direktoriams lai- 

t

kant susirinkimą, moterys lai
ką leido besilinksmindamos.

Stasys ir Balzekas pakvietė 
laikyti praeitą susirinkimą sa
vo Bevcrly Hills namuose. 
“Leidės” irgi buvo užkviestos, 
taigi direktoriai ir jų žmonos 
ne vien čia gerai pabaliavojo, 
bei ir pamatė puikiausią rezi
denciją, kokią pinigai gali 
pirkti. Tai jau nei bakūžė, nei 
samanota.

di- 
lai-

Nariais į Lietuvių Vaizbos 
Butą įstojo Dr. Kelia Dr. 
Kliauga, adv. Borden, p. Ma- 
sulis, N. Poczulp, Frank Sat- 
koff, A. Precin, P. Nover, John 
Pakel, Anton Bartkus, ir John 
Barsketis.

E k s kur s i ja.
Sekmadienį, rugpiučio 28 d. 

Lietuvių Vaizbos Butas rengia 
pirmą metinę ekskursiją į 
Milwaukee, Wis., naujausiu ir 
puikiausiu laivu, City of 
Grand Rapids.

Tikieiai į abi puses tik du 
doleriai, o vaikams tik, vienas 
doleris. Taigi, visa diena ty
rame ore, važinėjimas auto
busu po Milwaukee, alaus tiek 
kiek gali gerti, užkandžiai ir 
pasilinksminimas, viskas tik 
už du doleriu.

Viskas yra prirengta Win. 
J. Kareivos ir komiteto pas
tangomis. Norintieji dešimts 
dolerių vertės ekskursiją tu
rėti už du doleriu, kreipkitės 
į Vaizbos Buto valdybą bei 
narius.

W. B. Sebastian, 
of iciicilis\ korespondentas.

Perkūnas Trenkė 
Bažnyčią

Vakar anksti rytą kilo gais
ras St. Michael’s ir All’s* Saints 
episkopalų bažnyčioj, prie 6730 
West 34th St., Berwyn. Ugnia
gesių departamentas surado, 
kad maldyklą uždegė perkūni
ja, laike audros vakar anksti 
rytą.

' CICERO — Miestelio klerkas 
Nicholas Hendriksq skelbia, kad 
šiandien bus išduotas kontrak
tas praplatinimui ir cementavi- 
mui 16-tos gatves, nuo 56-tos 
iki Lombard avenue. 45% pini
gų duos federale valdžia, kiti 
bus paimti iš gazolino taksų 
fondo.

Socialistų Išvažiavimas 
Sekmadienį.

Ateinanti sekmadienį, rug
piučio 28 d., Liet. Socialistų 
Sąjungos Chicagos Cen tralinės 
kuopos valdybos pastangomis, 
yra organizuojama socialis'.ų 
ir jų draugų ekskursija-drau- 
giškas išvažiavimas į Kenosha, 
Wis. pasisvečiuoti, papikni- 
kauti, pasimaudyti.

Vieta parinkta gana jauki 
ir lengvai prieinama: prie 
ežero kranto, (Pennoyer Par
ke, skersai gatvės nuo St. Ka- 
therine’s ligoninės, šiaurinia
me parko gale. Ten pat yra ir 
automobiliam “parking” vie
ta.

Patogu Nuvažiuoti.
Chicagiečiams parankiausia 

nuvažiuoti Cicero Avė., kuris 
vadinasi Route . 50 iki Lincoln 
Avė., Nilės; nuo ten tas pats 
kelias pavadintas Route 41 ar
ba Skokie Highway. Eina be
veik tiesiai į šiaurę, yra platus 
ir toliau pavažiavus yra dvi
gubas. Reikia važiuoti iki 
skerskelio Route 43, kuris ve
da beveik tiesiai į rytus į Pen
noyer Parką, prie ežero.

Galima važiuoti iki skers
kelio 50-tos irgi veda į tą pat 
vietą, lik labiau per miestą. 
Parkas randasi šiaurytiniame 
miesto kampe.

Praėjusią vasarą toj pat vie
toj įvyko chicagiečių socialis
tų gana skaitlingas išvažiavi
mas. Tikima, kad šį kartą bus 
dar skaitlingesnis. —Kv.

Sunaikino Du 
“Bukins”

Prokuroro policija, apsigink
lavusi kirviais, sukapojo ir su
daužė visus įrengimus arklių 
lenktynių lažybų biržose, kurios 
veikė slaptai po adresais 6832 
S. Halsted Street ir 7212 Circle 
St., Forest Parke.

Įkalino Už 
“Advokatavimą”

Nuomininkų teismo • teisėjas 
Eugene L. McGarry įkalino 48 
metų real-estatinihką Abraham 
Barancik, 1750 72nd St,, už at
stovavimą . kliento teisine. Ba
rancik neturi advokato leidimo 
ir neturi teisės advokatauti. Jis 
gavo dešimts dienį kalėjime.

Naujienų-Acme Telephoto
CORRIGAN CHICAGOJ—Airių didvyris lakūnas 

Douglas P. Corrigan laike sutikimo iškilmių Chica- 
goj. šalę jo “Miss Chicago”—Miss. Alice McLaughlin 
ir majoras.

M

KARJERA PASIBAIGe — Floyd Hamilton, dviejų 
policistų vedamas, eina į Dalias, Texas, kalėjimą lauk
ti teisino. Hamilton buvo pagarsėjęs piktadaris, papil
dęs keletą pagrobimų ir daugybę plėšimų.

MIESTELIAI PAVOJUJE — Oro vaizdas didžiulio gaisro, kuris išnaikino šim
tus akrų miško Roosevelt National Forest, Colprado valstijoj. Miškas tebedega. 
Dideliam liepsnų pavojuje yra artimi miesteliai Rollinsville ir Tolland. Rollinsville 
galima matyt kairėj.

____________________ Trečiadienis, Rugp. 24,1938

Valparaisiečių Susiorga- 
nizavimo Reikalu

P. Daužvardžio Nuomone
- - ■ -

Advokatas Kai, paskelbdamas 
spaudoje mintį apie Valparaiso 
Universitetą lankiusių lietuvių 
suorganizavimą, paminėjo ma
ne, kaipo tos minties pajudin
to ją ir kaipo vieną iš tų var
go pelių, kuriems teko lanky
ti neturtingųjų (poor man’s) 
Harvardą — “Good Old Valpo**.

Nors aš, kaip ir didelis kad'- 
ras kitų valparaisiečių, nesu 
Valparaiso Universiteto galuti
nas produktas — laipsnį esu 
gavęs iš kito universiteto 
(Georgetown, Washingtone), 
tačiau Valparaiso High School 
ir kolegijoj įgytas žinias skai
tau taip brangias ir naudingas, 
kaip ir pačią specialybę arba 
įgytą laipsnį universitete.

Valparaiso Universitetas lie
tuviams buvo netik biednųjų 
“Harvardas” (kaip jis žinomas 
tarpe amerikiečių), bet ir tau
tinė akademija. Ten lietuvia’ 
gavo netik bendrąjį mokslą, 
bet ir lietuvių kalbą ir pasiruo
šimą visuomeniniam gyveni
mui.

Valparaise studijavę lietuviai 
yra netik profesijonalai — biz
nieriai, bet ir visuomenės va
dai. Iš jų tarpo yra daug dak
tarų, kunigų, advokatų, inžinie
rių, dentistų, vaistininkų, pro
fesorių, prekybininkų-finansi •

ninku, redaktorių — visuome- 
ninku ir net vienas Lietuvos 
įgaliotas ministeris ir vienas 
konsulas. Tokio sąstato lietuvių 
darbininkų nėra išdavus nė vie
na kita mokslo įstaiga Ameri
koje, o gal ir niekur už Lietu
vos sienų.

“Reikia Būtinai Susiburti”
šitai Amerikos lietuvių mok

slo savanorių grupei būtinai 
reikėtų susiburti į vieną ati
tinkamą kūną, kuris valparai
siečių judrumą bei pasiryžimą 
personafikuotų ir tuo pačiu 
kartu teiktų jauniesiems drą
sos bei pasiryžimo mokytis ir 
ruoštis senųjų vietas užimti 
bei savo tautos žmonėms vado
vauti.

Jeigu Valparaiso Universite
tą lankiusieji priklauso prie ki
tų universitetų bendrų klubų ir 
užima svarbias vietas, tai ko- 
dėlgi jie negalėtų suorganizuo
ti savo klubą ir priklausyti prie 
jų pačių sukurto kūno — Val
paraiso Universiteto Lietuvių 
Alumnų Klubo, arba Liet. Val
paraisiečių Klubo.

Esu linkęs manyti, kad bu
tų pravartu, kaip tik oras at
vės, kur nors susirinkti ir pa
keltu valparaisiečių klausimu 
pasikalbėti.

Petras Daužvardis.

Horneris Chicagoj 
Taikos Reikalu
Konferuoja Kelly-Nash reikalu

Vakar Chicagon atvyko gu
bernatorius Horneris, kuris va
dovauja demokratų frakcijai, 
priešingai Kplly-Nash Chicagos 
mašinai. Jis konferuoja su savo 
šalininkais ir Kelly-Nash atsto
vais taikos reikalu. Pereitą sa
vaitę majoras Kelly nuvyko 
Springfieldan ir pareiškė guber
natoriui, kad nori ginklus pa
dėti ir pasibučiuoti.

Skilimas įvyko Illinois demo
kratų eilėse, kai Kelly-Nash 
grupė sumanė išmesti Hornerį 
iš gubernatorių ir pastate Dr. 
Bundeseną kandidatu. Horner 
susiorganizavo grupę demokra
tų, pastatė savo kandidatūrą ir 
rinkimus laimėjo. Nuo to laiko 
per tris suvirš metus tarp dvie
jų grupių ėjo labai aštri kova.

Pasikorė 50 Metų 
Bridgeportietis 
Kazimieras Šilas
Nepalikęs jokių artimų gimi
nių Amerikoj; šįryt inkvestas

BRIDGEPORT. — Vakar

Beliko 13 Dienu
t.

Atostogų
Rugsėjo 6 d., atsidaro mokyklos

Liuduos žinios. Chicagos vai
kams beliko 13 d. atostogų!

Už dviejų savaičių be dienus* 
rugpiučio 6 d. visos Chicagos 
viešosios mokyklos bus atidary
tos ir praseidės nauji mokslo 
metai.

Nepatenkinta 
Tarybos ;
Nuosprendžiu

■ I

Amerikos Darbo Federacija 
rodo didelio nepasitenkinimo 
darbo santykių tarybos nuo
sprendžiu Serrick Corp., Mun- 
cie, Ind., byloje.

Ten buvo pravesti atstovų 
rinkimai ir taryba nusprendė, 
kad rinkimus laimėjo ne Fe
deracija, bet C.I.O. unija.

Federacija skaito tokį nuo
sprendį neteisingu esant, var
žymu amatinių unijų ir ruošia
si apeliuoti.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

rytą pasikorė 50 metų lietuvis 
Kazimieras Šilas, nuo 3426 So. 
Wallace street, kur gyveno 
pas lietuvius pp. Stiklius.

Šilo kūną ateado draugas, 
atėjęs jo kambarin apie 8 val- 
ryto.

Nei draugas, nei šeiminin
kai negalėjo pasakyti kodėl 
Šilas pasikorė. Buvo vienas, 
nevedęs, neturėjo šeimynos' 
nei artimesnių giminių Chica-Į 
goj. Prieš du ar tris menesius 
buvo sužeistas Sheffield Foun-| 
dry dirbtuvėje, kur dirbo,' 
gavo apdraudę ir iš jos gyve-j 
no, bet nuo to laiko neturėjo 
darbo. Spėjama, tad, gal ne
darbas pasiumė velionį savo 
gyvybę atimti.

Jo 'kūnas dabar randasi b. 
P. Ridiko koplyčioj, 3354 So. 
Halsted Street, kur šiandien 
įvyks inkvestas. |

Velionis turėjo vieną brolį 
Lietuvoje. —R, I

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Ii . =į
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 '




