
!■ ............ .................  ■ I 11^

Thė First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUNENOS ~
Tng Lithuanian Daily Ntw«

PUBMSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUR. CO., INC 
1739 South Ralsted Street, Chicago, IllYnoia

Phone CANa) 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chisago, III., 
under the Act of March 3, 1879

VOL XXV Kaina 3c________

ITALUOS KABINETAS TŪKSTANČIAMS 
ŽYDU JSAKĖ IŠSIKRAUSTYTI

PO SAUSIO 1 D. 1919 M. ITALIJOJE APSIGYVENĘ 
ŽYDAI TURĖS PER ŠEŠIS MĖNESIUS 

IŠSIKRAUSTYTI

/     ...... ■ O—* —■■■■■
The First and GreaUst Lithuanian Daily in America 

... ................ ............................. .. ........... —........... .................. "H— ■■■■ " I
NAUJIENOS ■■■

Thb Lithuanian Daily Ncw* *
PUBL1SHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO- INC.

1739 South Halsted Street, Chicago. Illinoia
Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 207

SUNKI AUTOKATASTROFA KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

TIŠKEVIČIAUS AUTOMOBILIS SUSIDŪRĖ SU ARK
LIU, ATSIMUŠĖ I MEDI ir SUDEGĖ. 3 ŽMONĖS 

SUNKIAI SUŽEISTI

ROMA, rugsėjo 1. — Visi 
žydai, kurie apsigyveno Italijon 
je po vasario 1 d. 1919 m., tu
rės išsikraustyti šešių mėnesių 
būvyje. Tok j patvarkymą išlei* 
do ministrų kabinetas.

Tas patvarkymas lies net tos 
žydus, kurie yra įsigiję ItalL 
jos pilietybę. Mat, atšaukiama 
pilietybė, kuri nebuvo įgyta 
prieš 1919 m.

Patvarkymas yra taikomas 
visos Italijos teritorijai, Libi
jai ir Egėju saloms. Nieko ne
sakoma apie italų kolonijas ry
tų Afrikoje. Visai tad galimas 
daiktas, jog iš Italijos varomi

KANADOJE ŽEMĖ UŽGRIUVO ANT 
TROBESIO

PENKIASDEŠIMT VIENAS ASMUO LIKO 
PALAIDOTI

ST. GREGOIRE, Que., rugsė
jo 1, — žemė užgriuvo ant aš- 
tuonių butų apartamentinio tro
besio ir palaidojo jį. Policija 
sako, jog trobesyje buvo 51 as
muo. Vienas kūnas buvo tuoj 
ištrauktas. Pasisekė taip pat 
ištraukti dešimt -sužeistų- žmo
nių. Apie kitų likimą ko] kas 
nežinoma. Girdisi tik užgriūtų 
šauksmai.

Kalbamas trobesys stovėjo 
ties pačiu kalnu. Dėl smarkiąus

HITLERIS LAIKYS KONFERENCIJĄ SU 
ARMIJOS VADAIS

Į BERCHTESG ADENĄ LIKO PAŠAUKTAS MAR
ŠALAS GOERINGAS IR KELI ARMIJOS VADAI

BERCHTESGADEN, Vokieti
ja, rugsėjo 1. — Hitleris pa
šaukė feldmaršalą Goeringą ir 
kelis armijos generolus konfe- 
ruoti su Konrad Henlein, Čeko

Lojalistai minomis 
sunaikino sukilė

lių fortus

HENDAYE, Prancūzija, rug
sėjo 1. — Lojalistai išsprogdi
no minas po fortais, kuriuos^] 
buvo susikoncentravę sukilėliai’ 
ir gerokai pasistūmėjo pirmyn 
pietvakarinėje Ispanijos daly
je.

šešios minos buvo išsprog
dintos Castuera apylinkėje. 
Fortai liko išardyti ir sukilėliai 
turėjo didelių nuostolių.

Kituose frontuose mūšiai lyg 
kiek ir aprimo. Sukilėliai tty 
skelbia, kad jiems pasisekę ąt> 
mušti smarkią lojalistų ataką.

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

Bendrai giedra be žymaup 
pakitėjimo temperatūroje. Sau
lė teka 6:15, leidžiasi 7:24 yąl. 

žydai susiras sau prieglaudą 
rytų Afrikoje. Vadinasi, Etio
pijoje, Somalilande ir Eritrea.

Tą patvarkymą priėmė minis
trų kabinetas, kuriam pirminfii- 
kavo pats Mussolini. Koks skai
čius žydų per tuos 19 metų ap
sigyveno Italijoje, kol kas ne
skelbiama. Tatai greičiausiai 
paaiškės, kai bus peržiūrėti ir 
suklasifikuoti žydų surašymo 
rekordai. Tačiau nėra abejonės, 
kad keliems tūkstančiams žydų 
teks išsikraustyti.

Beje, nuo dabar iš kitur at
vykę žydai Italijoje nebegales 
apsigyventi.

lietaus žemė kalne pasidarė la
bai liuosa/ o kai perkūnas tren
kė į ten stovintį stulpą, tai pra
sidėjo žemės griuvimas. Tas 
griuvimas buvo tiek smarkus, 
kad nustūmė trobesį apie 30 
pėdų nuo pagrindų. į

Kadangi siautė smarki au
dra, tai pen-kelias valandas vi
sokis susisiekimas liko nutrauk
tas. Keliai pasidarė tiek blogi, 
jog tiesiog nebuvo galima pri
važiuoti.

AMERIKIEČIAI NEGALI GRĮŽTI IŠ
. ; . MEKSIKOS .
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APIE 300 AMERIKIEČIŲ YRA POTVYNIŲ SRITYSE 
IR NEGALI TOLIAU VAŽIUOTI

slovakijos sudėtų vokiečių va
du.

Vėliausios žinios sako, jog 
Henlein jau išvykęs su Hitleriū 
pasimatyti. Tatai jis padaręs 
lordo Runcimano patariamas.

Prancūzai turi 825,- 
000 kareivių

PARYŽIUS, rugsėjo 1. — 
Prancūzijos armija dabar turi 
apie 825,000 kareivių. Mat, li
ko paimti tūkstančiai naujokų, 
kurie tuoj pradėta apmokyti.

Drauge su naujokų ėmimu 
vyriausybė pasiryžo mobilizuo
ti ir pramonę, o ypač tą pra
monę, kuri yra artimai susiju
si su militarinėmis reikmeni
mis. Tačiau toje srityje ji su
tinka pusėtiną pasipriešinimą. 
Darbininkai yra nusistatę prieš 
darbo savaitės ilginimą. Teksti
lės pramonės darbininkai grū
moja net streiką paskelbti, jei 
darbo valandos bus pailgintos.

Padėtis Europoje 
gerėjanti

WASHINGTON, D. C., rug- 
sėjo 1. — Oficialiuose rateliuo
se vyrauja nuomonė, kad įtem
pimas Europos sostinėse žymMi 
atslūgęs. Tai reiškia, jog pra
dedama įsitikinti, kad šį kartą 
karo dar nebus ir totalinių val
stybių susirėmimas su demo
kratinėmis įvyks kada nors vė
liau.

Chicago, UI., Penktadienis, Rugsėjo-September 2 d., 1938

NAUJIENŲ-ACME Photo
ANTI-NACIŲ DEMONSTRACIJA ČEKOSLOVAKIJOJ — šis paveikslas parodo an- 

ti-nacių demonstraciją Sudetuose, Čekoslovakijoj. Demonstracija įvyko Chodau 
mieste ir ji buvo taikoma prieš Konrad Henlein’ą, Hitlerio agentą Čekoslovaki
joj ir prieš “Hitlerio kišimąsi” į svetimus reikalus. '

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

MEKSIKOS MIESTAS, rug
sėjo 1. — Apie 300 su viršum 
amerikiečių turistų sukliuvo 
Meksikoje ir negali tuoj Ame
rikon grįžti. Dalykas toks, kad 
jie beveik liko izoliuoti tose

Busiąs sušauktas na
cių reichstagas

BERLYNAS, rugsėjo 1. — 
Čia vyrauja nuomone, kad ki
tą savaitę Hitleris sušauksiąs 
reichstągą, kuris buvo išrink
tas po Austrijos prijungimo. 
Reichstagas susirinksiąs maž
daug tuo pačiu laiku, kaip ir 
nacių kongresas.

Reichstagas faktiškai jokios 
reikšmės neturi, kadangi jo na
riai yra paklusniausi vadina
mieji “taip” vyrai. Vadinasi, 
jie sutinka su viskuo, kas jiems 
iš viršaus įsakoma. Reichstagas 
yra tik savotiška dekoracija, 
kuri priduoda įspūdingumo rlit- 
lerio smarkioms kalboms.

Suprantamas daiktas, kad ir 
šiuo atveju Hitleris pasakys la
ba? didelę kalbą apie santykius 
su Čekoslovakija.

Berniukas, kuris nu
šovė motiną, liko 
brolio nušautas

BLOOMINGTON, Ind., rug
sėjo 1. — Prieš trejus metus 
Clifford Cain, penkių metų ber
niukas, netyčia nušovė motiną. 
Jis sakė, kad norėjęs ją išgąs
dinti.

Dabar jis pats , žuvo panašiu 
budu. Žuvo su savo broliuku 
(10 metų amžiaus) bežaisdamas 
“medžioto j us”. Broliukas • Ro- 
bert pasiėmė Šautuvą ir nety
čia nušovė Cliffordą.

vietose, kur siautė dideli pot
vyniai. Del tų potvynių dauge
lyje vietų keliai liko išplauti 
ir automobilistai nebegali to
liau važiuoti. '

Green nepritaria 
trečiajai partijai

ATLANTIC 'CITY, N. J., rug- 
sėjo 1. — Amerikos Darbo Fe
deracijos lyderiai su William 
Green pryšakyje ir vėl pasisa
kė prieš trečiąją partiją. Gir
di, jei federacijos konvencijoje, 
kuri spalio mėnesį įvyks Hou- 
stone, bus įneštas sumanymas 
steigti nepriklausomą darbo 
partiją, tai vadai griežtai prieš 
tokį sumanymą kovosią.

Austrijoje bus užda
rytos visos religinės 

mokyklos
VIENA, rugsėjo 1. — Visos 

religinės mokyklos Austrijoje 
bus uždarytos. Tai reiškia, kad 
bus uždarytos ir visos katali
kų parapijinės mokyklos. Ir tos 
mokyklos bus uždarytos visam 
laikui.

Vapsos įgylė 
48 kartus

OMAHA, Neb., rugsėjo 1. — 
Dviejų metų amžiaus Chfc 
Goodman pradėjo badmeti vap- 
sų lizdą. Padarinyje jis liko tų 
pavojingų vabzdžių užpultas ir 
48 kartus įgiltas.

Į -•
Dabar berniukas pusėtinai 

serga ir yra daktaro priežiū
roje.

• LONDONAS. — Aplink 
visą Vokietiją statomas “plie
ninis žiedas”, kurio darbai esą 
vedami nepaprastai skubiai. 
Anglų visuomenė lig šiol ma
žai kreipusi į šitą darbą dėme
sio, o tai turėsią labai didelės 
reikšmės taikos atžvilgiu.

9 BRIUSELIS, Belgija. — 
Gaisras sunaikino istorinę Ry- 
menamo pilį, kuri buvo pasta
tyta šešioliktame amžiuje.

• MASKVA. — Sovietų vy
riausybė paskelbė dekretą, ku
riuo Levanevskis ir jo penki 
palydovai, skridę į Ameriką per 
šiaurės ašigalį, laikomi galuti
nai žuvusiais. Tuo pačiu dekre
tu numatyta Levanevskiui pa
statyti Maskvoje paminklą, o 
taip pat įvairiais budais įam
žinti jo kitų palydovų vardus.

• VARŠUVA. — Lenkijos 
rytinėje dalyje, Losicos mieste, 
gaisras sunaikino daugiau kaip 
šimtą namų. Lapiny miestely
je gaisras sunaikino dešimt gy
venamų namų ir 27 įvairius pa
status.

• VARŠUVA. — Netoli Lu
cko būrys berniukų rado lau
kuose granatą, kuri paliesta 
sprogo. Penki berniukai buvo 
užmušti ir du sunkiai sužeisti.

O VIENA. — Nuo rugpiu- 
čio 16 d. visi parkai ir viešie
ji sodai Vienoje uždrausti iz
raelitams. Be to, visų didžiulių 
susisiekimo punktų suolai iš
imtinai rezervuoti vien arijų 
kilmės žmonėms.

__ •

• DANCIGAS. — šešiasde
šimt uniformuotų nacionalsocia
listų užpuolė du lenkų jaunuo 
lius, kurie nenusulenkė nacional
socialistinei vėliavai. Abu jau
nuoliai buvo sumušti.

Rugp. 17 d. iš Gargždų į Klai
pėdą važiavo Kretingos Tiške
vičiaus automobilis. Aštuntame 
kilometre nuo Klaipėdos, Klaus- 
mylių kaime, automobilis susi
dūrė su arkliais, atbėgusiais 
ant plento iš ganyklos. Priva
žiavus automobiliui prie arklių, 
vienas iš jų staiga stojo pies
tu prieš automobilį. Automobi
lis, norėdamas išvengti susidū
rimo su arkliu, norėdamas ark
lį aplenkti, pasuko į šalį, ir at
simušė į paplentėje stovėjusį 
medį. Nuo susidūrimo su me
džiu sprogo benzino bakas ir 
užsidegė visas automobilis, ku
ris visas sudegė.

Automobilyje sėdėję trys 
žmonės sunkiai sužeisti. Sun
kiausiai nukentėjo panelė, kuri 
valdė automobilį. Sužeistieji 
nuvežti į ligoninę.

Automobilį vairavo panelė 
Juknevičiūtė, o automobilyje 
sėdėjo Tiškevičius ir Karpavic-

DIDELIS VIESULAS JAPONIJOJE
00,000 TOKIO NAMŲ LIKO VANDENS UŽLIETI, O 

209 SUGRIAUTI. — NUOSTOLIAI MILŽINIŠKI. — 
KETURIOLIKA ŽMONIŲ ŽUVO

t

TOKIO, rugsėjo 1. — Septy-. 
irių dešimčių penkių mylių grei
tumo viesulas (taifūnas) pra
ūžė Tokio-Yokohamos sritimi, 
sugriaudamas ir apgriaudamas 
tūkstančius namų. Keturi lai
vai viesulo buvo išmesti į sek
lumą.

Kai kuriam laikui susisieki
mas buvo visiškai nutrauktas. 
Kaip pirmieji pranešimai sakė; 
tai mažiausiai 14 žmonių žuvo. 
Sužeistųjų skaičius siekia ke

• PRAHA. — Netoli Ture- 
co, Slovakijoje, nuo audros po 
medžiu buvo pasislėpusi viena 
kaimietė, kuri laikė rankose 
mažą vaiką. Trenkęs į medį žai
bas moterį užmušė, o vaikas 
išliko gyvas.

• VARŠUVA. — Kurortinia
me Zakopane miestuke įvyko 
visų Kšentovskių giminės narių 
suvažiavimas. Suvažiavo apie 
300 žmonių.

• PRAHA. — Vietos laik
raščiai rašo, jog užsieniuose pa
sirodžiusios žinios apie kėlimą 
bylos karininkams, pasirašiu
siems po manifestu, yra klai
dingos. Kaip žinia, būrys kari
ninkų išleido atsišaukimą, pa
sižadėdami iki paskutiniųjų 
ginti Čekoslovakijos nepriklau
somybę prieš vokiečių pasimo- 
jimą.

• BERLYNAS. — Liko iš
leistas naujas patvarkymas, ku
ris siekiasi rekvizuoti visas žy
dų nuomojamas bankuose sau
giąsias dėžutes.

• NEW YORKAS. — čia 
viename laive liko surastas di
delis kiekis opiumo, kurio ver
tė siekia $600,000.

• BERLYNAS. — Berlyno 
apylinkėse įvyko miškų gais
rai, kurie padarė pusėtinai daug 
nuostolių.

kas. Kada automobilis trenkė į 
medį, po poros minučių automo
bilis užsidegė ir paskendo liep
snoje. Tą nelaimę pamatęs vie
nas praeivis, šoko sužeistuosius 
gelbėti iš degančio automobilio. 
Praeiviui sužeistuosius iš de
gančio automobilio pasisekė iš
gelbėti ir tuomi jis padėjo Iš
vengti didesnės nelaimės. Auto
mobilis visiškai sudegė, liko 
tiktai geležinės dalys. Automo
bilis priklausė Tiškevičiui.

Sužeistuosius savo automobi
liu į Klaipėdą atvežė Dirvupių 
Jurganas. Sužeistieji buvo at
vežti į Raudonojo Kryžiaus li
goninę, kur, suteikus pirmąją 
pagalbą, Tiškevičius išvažiavo 
į Kretingą, o Juknevičiūte ir 
Karpavickas, kaip sunkiau su*- 
žeisti, ligo ligoninėje. Ypač Sta
kiai yra sužeista Juknevičiūtė, 
kuri smarkiai apdegusi ir su
laužyta ranka, sudaužyta galva. 
Taip pat smarkiai apdegęs ir 
Karpavickas. (“V”).

lis. Aimtus. Manoma, kad iš tie
sų didesnis žmopių skaičius nu
kentėjo. Maždaug 90,000 namų 
Tokio mieste liko vandens ap
semti. Sugriautų namų skaičius 
siekia 209. Be to, apie 200 liko 
be stogų bei šiaip smarkiau nu
kentėjo.

Viesulas pirmiausia užgavo 
Yokohamą, kuri yra apie 18 
mylių nuo Tokio. Paskui jis pa
suko Tokio link, kur daugiau
sia ir padarė nuostolių.

MIRĖ A. L KŪP
RINĄS

MASKVA. — Čia mirė Alek- 
sandr Ivanovič Kupriras. Tai 
buvo vienas labiausiai pasižy
mėjusių senosios kartos rusų 
rašytojas.

Kai kilo Rusijoje revoliucija, 
tai Kūprinąs prisidėjo prie 
Vrangelio, o vėliau pabėgo į už
sienį, kur ir išgyveno aštuo
niolika metų. Grįžo į Maskvą 
tik pernai. Grįžo visai tiek fi
ziniai, tiek dvasiniai palaužtas. 
Rašyti jis beveik nieko nebe
rašė. Tačiau savo laiku jis su
kūrė nepaprastai gerų dalykų. 
Labiausiai yra išgarsėjęs jo pa
rašytas romanas “Jama” (“Duo
bė”).

Kūprinąs buvo gimęs 1870 m. 
Baigė jis kadetų korpusą 1F 
junkerių mokyklą, tačiau greit 
iš karinės tarnybos visiškai pa
sitraukė ir atsidavė vien tPc 
literatūrai.

RUGSĖJO MEN.
(September)

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

SESTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

.• NAUJIENŲ ADM.
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Malonios Atostogos t Wisconsine
Gražus Devil’s Lake State Park. — Pas 

Antaną Vaitonį. — Pas Kurtinaičius.
CICERO. — Gavęs iš dirbtu

vės porą savaičių atostogų, nu
sitariau aplankyti garsiuosius 
Wisconsin Delis. Tad, pirma
dienį, liepos 18 d. pasiekiau pa- 
skilbusią vasarotojų vietą De
vil’s State Park ir ten apsisto
jau. Diena pasitaikė labai karš
ta, vasarotojų privažiavę iš vi
sų Jungt. Valstijų taip tirštai, 
kad pastogės nė už pinigus ne
galima gauti. Visgi po didelių 
pastangų susiradau patogią vie
telę prie pat ežero kranto, kur 
gana smagiai praleidau savaitę 
laiko.

Ežeras nedidelis, vienok van
duo labai tyras ir šiltas. Ant- 
krantės tokios aukštos, kad vie
tomis siekia 1,460 pėdų ir to
kios stačios su išsikišusiais mil
žiniškais akmenimis) kad vien 
pažiurėjus į aukštį šiurpu da
ros, o kai pasilipi ant tų ak
meninių kalnų ir pažiūri že
myn, tai net <. kinkos pradeda 
drebėti, nes jei ant nelaimės, 
paslystam, tai atsisveikink su 
šiuo pasauliu.

Kai kurie akmenys susifor
mavę į įvairius pavidalus ir y- 
ra užvardyti sekamai: Velnio 
vartai, Kleopatros Adata, Tur
ko Galva, Milžiniškas Dramb
lys ir 1.1.

Primena Lietuvą
Apylinkės vaizdai labai gra

žus, nes apaugę įvairios rūšies 
medžiais, daugumoj pušynais ir 
beržais, kas primena musų tė
vynę Lietuvą.

Vasarotojų aikštė stropiai 
valdžios prižiūrima, kad ir tvar
ka yra pavyzdinga. Pavilione 
šokiai ruošiami tris vakarus į 
savaitę, tad jaunimo susirenka 
taip tirštai, kaip skruzdyne.-

Savaitės gale buvau manęs 
pasivažinėti garlaiviu Wiscon- 
sino upe — po Wisconsin Delis, 
kur esą daug įvairių vaizdų. 
Bet štai gaunu special delivery 
laišką nuo savo jaunų dienų 
draugo Antano Vaitonio, ūki
ninkaujančio Owen, Wis., už 
385 m. nuo Chicagos. Jis pra
neša, kad jo siinus ir duktė au
tomobiliu atvažiuoja mane nu
sivežti į savo ūkį.

Atsisakymui vietos nėra. Ten
ka savo draugo įsakymą pildy
ti.

Sekmadienį, liepos 21 d., An
tanus Vaitonis J r., su savo se
sule Elena, tik saulei patekėjus 
jau ir pas mane. Apžiurėjus į- 
domesnes vietas, jie be jokių 
ceremonijų susikrovė mane į 
savo Nash automobilį ir dui 
į savo tėvelių ūkį.
Svečiuose pas pp. Vaitonius
Apie 7 vai. vakare mes jau 

buvome p.p. Vaitonių naujutė

liame b»ngalow Longwood, 
Wis. Radome ir svečių, jų tar
pe porą vokiečių. Išpradžių pa
sikalbėjimas nesirišo, bet greitu 
laiku apsipratome, o po p-ios 
Vaitonienės skaniai pagamintos 
vakarienės ir dar ištuštinus ke
lis pusgalionius šalto alučio, tai 
net ir vokiečiai pradėjo dainuo
ti “mudu du broliukai, abu ne- 
ženoti.”

Kadangi iš kelionės buvau 
pavargęs, tai nė nelaukęs iki 
svečiai išsiskirstys nuėjau į 
man paskirtą minkštą lovą. Ir 
tik pabudau, kai per miegą iš
girdau kažin kas Šaukia “Chi
cago”, “Chicago.” Atsikėlęs ap
sižiūrėjau, kad saulutė aukštai 
pakilus, o šeimininko nė vieno 
stuboj nėra. Prasidariau langą, 
kad pažiurėjus kas čia apie 
Chicagą kalba. Žiuriu gaidys, 
susivedęs į mano palangę visą 
savo šeimyną iš poros šimtų 
narių ir eidamas aplink vis pa
sakoja ka-duk, ka-’duk. Negi su
prasi ką jis ten pasakoja. Taip 
man bežiūrint jis tik papusto 
sparnus, ištiesė kaklą ir kad 
užrėks visa gerkle “Iš Chicago- 
o-o-o-s.” Po šimto paibelių, pa
maniau, kaip ta Chicago garsi, 
net ir vištos chicagiečius pažįs
ta.

P. Vaitoniai pasiturinčiai gy
vena. Turi 80 akrų dirbamos 
žemės ir tiek pat miško, tik at
skiroj vietoj. Dirba daugiausia 
su mašinom. Iš gyvulių labiau
sia patiko belgų veislės žirgas. 
Nors ūkininkai užimti visokiau
siais darbais, visgi surado laiko 
mane pavėžint beveik po visą 
Clark kauntę. Žemė tam ruožte 
yra derlinga, tai ir ūkininkai 
nėra suskurdę, ūkininkauja 
daugumoj norvegai, estai ir 
daug lietuvių. Pas pastaruosius 
teko 1 svečiuotis, ypač pas p.p. 
Kazlaučiunus, kurie turi didelį 
ir gražų ūkį. Negaliu užmiršti 
ir p. Mykolą Andriušį. Tai drau
giškas ir vaišingas ūkininkas. 
Ačiū tau.

Svečiuose pas naujienietį
Vieną gražią dieną mano 

prieteliai sako: šįvakar važiuo
sime pas Naujienų agentą p. J. 
Kurtinaitį. Nustebęs paklausiau: 
tai ir čia randasi ir naujienie- 
čių? Taip, sako, jis mumis Nau
jienas užrašinėja. Tad nesulau
kę nė vakaro, patraukėm vaka
rų link, bet kad aprodyti man 
lietuvių ūkius, tai daug vingių 
padarėm. Štai lietuvių ūkiai, 
kuriuos man teko matyti: pp. 
Deltuvą, J. Pralgauskių, B. Ra- 
davičią, J. Šulcų. J. Urbonų, A. 
Malinauskų, Mikolainių, Petru
lių, Pumpučių ir Jucių. Visi u- 
kiai vedami pavyzdingai ir pa
sižymi švarumu. Prieangiai ap

sėti žole, o kai kurie apsodinti 
pušaitėmis ir vaisiniais mede
liais O kaip širdžiai artimi tie 
brolių ir sesučių ūkiai, pro ku
riuos pravažiavau.

Galų gale važiuojam į pa
kalnę, tiesiai j pušyną.

Neiškentęs pastebėjau: Sakėt, 
kad važiuosim pas naujienietį, 
o atsidūrėm šile, nes nakties 
tamsoj sunku buvo įžiūrėti bu- 
dinkus. Sustojus ilgai laukti ne
reikėjo. Mus pasitiko visa pp. 
Kurtinaičių šeimyna. Iš karto 
galima buvo matyti, kad tai la
bai simpatiški žmonės.

Po ilgoko pasikalbėjimo pa
prašiau p. Kurtinaičių ar netu
ri lietuviškų laikraščių, nes per 
porą savaičių neskaičiau, tai pa
siilgau, ypač Naujienų. “Nau
jienas”, sušuko senis, be “Nau
jienų” tai kaip be duonos. Tai 
yra dienraštis, kuris talpina 
daugiausia it teisingiausias ži
nias ir netrukus atnešė visą glė
bį Naujienų, Tėvynės ir Lietu
vos Ūkininko,
SLA “Kuopa” po Vienu Stogu

Pastebėjęs Tėvynę paklau
siau: Tamsta, matomai ir prie 
SLA priklausai. Taip, su pasi
gerėjimu atkerta jis, jau virš 
25 metai kaip priklausau. Su
prantama, turite skaitlingą kuo
pą, juk šioj apylinkėje nema
žai lietuvių randasi. Visa mu
sų kuopa, kaip matai, po vie
nu stogu, aš su žmona ir sū
nus su žmona. Kiti lietuviai esą 
apsnūdę, nesideda prie lietuvių 
organizacijų ir nesiprenume- 
ruoja lietuvių laikraščių. Tai 
apsileidimas! pridūrė senis. O 
kaip patinka laikraščiai iš Lie
tuvos, paklausiau atsidrąsinęs. 
Man labiausiai patinka Lietu
vos Ūkininkas, iš kurio ir uki- 
ninkystės patarimus semiu. Tad 
man ir ūkininkaut geriau seka
si, nei kitiems, užbaigė senis 
Kurtinaitis.

Prieš grįžtant “home, sweet 
home” Cicero, buvom nuvažia
vę į turistams įdomią vietą prie 
Lake Wissoto. Ežeras yra ap
suptas Ervine parko; kuriame 
yra daug briedžių, ^stirtlų ir į- 
vairių paukščių.

Parkas priklauso Chippeva, 
Wis. miestui. Taip ir užbaigiau 
savo atostogas.

—J. Tarulis

Du žuvo lėktuvo ka
tastrofoje

MADISON, Wis., rugp. 31. 
— Leo Haig ir Frank McCor- 
mick užsimušė, kai jų lėktuvas 
nukrito žemėn ir sudužo.

Naujienų-Acme Telephoto

ŠOKTI AR NEŠOKTI? — Paveikslas parodo New 
Yorko Bellevue ligoninės ligonį William Ahern ant 
pavojingo išsikišimo aštuntam ligoninės aukšte, kur 
jis dasigavo norėdamas nusižudyti. Jis žiuri žemyn 
ir svarsto, šokti ar nešokti? Jis nešoko.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .... ............................. •

SMULKESNES DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

LAIKUI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IK NAKTĮ ...... .

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

Tel. LAFAYETTE 0727

t—x 1 4 koplyčios visose
J—■-J <3. 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALT1MIERAS.

L A. EŽERSKIS 
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 
2025 W. 51st St 

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,?

Cicero i
Lietuvių 1 

Laidotuvių ’ 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

F TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Garsinkitės “N-nose”

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—1 
vakaro, trečiadieniais £r sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

ty 2799-3X

ADVOKATAI

Ofiso Tet Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

TeL Kenwood 5107
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn SL
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avė. 
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kilt Lietuviai Daktarai

SKAITOT Naująją Gadynę”?!
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNE” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNĖ”.
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu _____už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas -_ _ _..........   ...... --- ----- , -
Numeris ir gatvė 14 Mb U ••■•••••■■•■•••••••..♦•O*******

Miestas ir valstija_____ _—------- -
■  ........... ■■■■■■ l. , ................... ....... ............ ■ ĮĮI HiHilIlIllil

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Rastinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON 

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

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

6834 So. VVestern Avė.
1410 South 49th Gourt

J. LI ULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutarti

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredotnis ir nodSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

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

Phone MIDWAY 2886

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASMLAND AVĖ.

Ofiso valandos
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Paskutinieji Pirmyn choro vaizdai
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Žmogus gyvenimų kuria, ji
sai yra vyriausias visų vertybių
audėjas, jam pasaulis priklau
so. Tai dėiko nekalbėti apie tą

kiais išdidžiais, kurie ir manęs 
butų nenorėję matyti. Buvo ir

kurėjų kūrėją, visų vertybių au- stebėti...

tokių atsitikimų, kuomet ir kaip 
kas iš choro nenorėjo visų pa-

deją ir mastą — gyvąjį žmogų. Štai Algirdas Mickevičius,
Delko nekalbėti apie “Pirmyn” 
choro dalyvius — tuos, kurie 
pirmieji atkeliavo iš anapus At
lanto vandenyno su daina į Lie
tuvą?

Nėra pasaulyje visai tobulo 
žmogaus, visais požiūriais ide
alaus, taip lygiai kaip nėra 
žmogaus vien niekšybėse pa
skendusio. Ir pas didžiausią nu
sidėjėlį rasite jo sieloje ruse
nant brangintiną kibirkštėlę.

Kalbėk apie žmogų gerai ir 
jis pats norės tokiu tapti.

O apie “Pirmyn” choro da
lyvius net privalu visus gerai 
kalbėti, nes jie visi tik gero no
ri ir gero trokšta. Pas juos vi
sus, sudėjus kartu, visos teigia
mybės geras nusvers, tai kas 
kar kartais nemaloniai veria 
klausą ir akį.

Deja, apie juos visus negaliu 
kalbėti, ar tikriau rašyti. Ne to
dėl, kad nenorėčiau, o tik to
dėl, kad kitų neturėjau progos 
bent kiek arčiau pažinti, net jų 
visų pavardžių sužinoti. Įvairio
mis progomis jie buvo apsupti 
tokiais žmonėmis, su kuriais 
nenorėjau susidurti, arba to-

Brazis. — tie jaunuoliai, su ku
riais norėjau arčiau susieiti, bet 
nebuvo progos. Tai ką aš galiu 
apie juos pasakyti, jei net man 
nebuvo jokios progos su jais 
bent žodelis tarti, bent kas iš 
jų išgirsti. Jei bent Brazį gir
dėjau solo dainuojant. Reikia 
spėlioti, kad jis geriau už mane 
žino, jog jo balsas dar yra rei
kalingas geros mokyklos, nors 
pats per save tasai jo balselis 
yra malonus, švelnus ir geras. 
Bet ne man apie tai spręsti, čia 
reikalas jau specialistų.

Arba štai Kristina Krikščiū
naitė, rodos, ir į Naujienas ra
šo, butų buvę man labai sma
gu su ja pačiauškėti, bet, deja, 
nebuvo progos. Neišgirdau iš 
jos nė vieno gyvo žodžio, tai ką 
aš galiu apie ją pasakyti. Lauk
siu gal ji parašys ir gal teks 
man pasiskaityti.

Advokatas Albinas Jokšas 
dviems mėnesiams dar liko Lie
tuvoje, dar gal pasimalysiu, tai 
apie jį atskirai parašysiu. Ilges
niam laikui liko Lietuvoje na
mų ruošos mokytoja Ona Skrie
ki! te, tai maloni mergužėlė, at
vira, nuširdi tik mažai kalbi ir 
savo kalboje atsargi. Iš jos su n-

PERDIRBKIT Dabar
SUTAUPYKI! 30% 

Ne Pinigais—5% Palūkanų 
1-2-5 Metams išmokėti 

DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERDIRBIMAS
Namo iškėlimas 
Beismentai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porčiai 
Viškų flatai 
Garažai 
Stogų Dengimas

Asbesto 
apmušimas 

Plumbingai 
Šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių 

frontai
Nauji namai.

Mieste tiktai
NAUJAS STOGAS .... $55.00 
90 sv. rolis stogo dengimas. 
Pilna kaina vidutiniam na
mui. Porčiai ir stoglangiai ek
stra. 10 dienų tiktai.

MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS 
Telefonas BOULEVARD 2440 
Atlas Builders Co.

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

5040 S. RACINE AVENUE.

ku kas išgauti. Tenka taip pat 
laukti, kad gal ji pati ilgiau Lie
tuvoje paviešėjus savo įspū
džius “Naujienose” parašys, o 
gal dar teks ir su ja suseiti ir 
tuomet bus galima dar kas ,a- 
pie ją parašyti.

Ji, rodos, nėra iš tų, kuriai 
vien tik daina rūpėtų, ji, rodos, 
daugiau visuomeniškai nusitei
kusi.

Genovaitė Nefaitč su tėvu 
kartu atvykusi ir dar Lietuvoje 
ilgesniam laikui pasilikusi, be
ne bus uoli “Naujienų” skaity
toja. Maloni, meną pamėgusi 
ir, rodos, bene specializuojasi 
rankdarbiuose. Ji pasiryžusi su 
tėvu veik visą Europą apva
žiuoti. žada Romoje būti, Švei
cariją lankyti, Prancūzijoje sve
čiuotis.

—“Naujienos” labiausia in
formuotas dienraštis, tikra esu, 
kad apie “Pirmyn” chorą jose 
plačiai bus aprašyta, besišypso
dama visai netikėtai ji man sa
ko.

—Nebuvo kada iki šiol man 
Lietuvos pažinti, vis dainavo
me, vis linksminomės, dabar, 
viena likus, galėsiu pasilsėti ir 
kartu Lietuvą pažinti, juk var
gu kada nors daugiau atvyksiu, 
nors . . . kas žino?

Toksai buvo mudviejų tik ke
lių žodžių pasikalbėjimas. Jos 
tėvas visai kas kita. Su juo kal
bėk kiek tik nori. Tai biznio 
žmogus. Linksmas, malonus ir 
kalbus. Mėgstąs pajuokauti ir 
pasišnekėti.

—O, Amerikoje aš busiu tik 
už kokių trijų mėnesių. O ko 
man tenais skubėti, noriu Lie
tuvą apvažiuoti ir Europoje pa
buvoti.

Ir tikrai atrodo, kad jisai 
niekur neskuba, tai jau ne a- 
merikietiška, bet visai kita, tai 
visa lietuviška Amerika.

—Tylėkite, nekalbėkite, man 
širdį skaudu, aš verkiu, ir tik
rai išvažiuojant visų mylimas 
Andrius Narbutas Kauno sto
tyje visai nesivaržomai verkė, 
o gal susilaikyti negalėjo.

—Man gaila skirtis su nau
jais pažįstamais, man gaila 
skirtis su Lietuva ... ir didžiu
lės ašaros rieda per jo veidus.

Ak, jau tu Andriau, kas tave 
visuomet matė linksmutį sceno
je, kas galėjo patikėti, kad iš
važiuojant tokias ašarėles liesi...

Juk tai “Pirmyn” choro pa
žiba. Tas jo akardijonas visą 
laiką taip linksmai nuteikdavo 
klausytojus, ir štai jisai pats iš
važiuodamas lygiai ir kitus taip 
nuteikė. Ne vienas ir ne viena 
išspaudė gailią ašarėlę.

Bet didžiuokis, Andriau, ne 
vienas jaunuolis ir ne viena 
jaunuolė čia Lietuvoje mėgins 
pamėgdžioti scenoje matytą ta
vo gražią, smagią šypseną!

Ji tokia brangi, maloni.
Išeini į sceną, visai rimtai 

groji, klusnus tavo rankose a- 
kardijonas lieja švarius garsus, 
ir štai tie garsai nutilo ir tavo 
veide pasirodė tokia smagi šyp
sena, kuri verste verčia ir ki
tus smagiai, smagiai nusišypso
ti ir kartu tave pamilti. T

Ne, Lietuva ilgai, ilgai And
riaus Narbuto neužmirš!

Lietuvos jaunimas lauks ir 
vėl tavęs Lietuvoje atsilankant 
ir vėl grojant ir vėl matys ta
ve besišypsantį.

Tavo ašaros mums čia vi
siems brangi dovana. Taip ly
giai, kaip ir tavo šypsena vi
siems ilgam prisimintina.

Suk sau galvą kaip nori ir 
niekaip negalėsi išmanyti, kad 
Andrius dideliame mieste au
gęs. Jis toks vaišingas, malonus, 
sveikas ir kimu ir budu, kad 
atrodo lyg jis iš tankių girių 
atbėgo ir čia scenoje pasirodo, 
kad kartu su visais džiaugtis 
gyvenimu ir laukų platumu, tų 
girių užėsiu, laukų paukščių 
čiulbėsiu.

Jis dainuoja taip rimtai, iš
tvermingai ir juokiasi taip link
smai džiuginančiai. Stebiesi, 
kaip tasai didžiulis miestas iš 
jo veido neišspaudė šypsenos, 
kaip jo veide nepaliko rūsčių 
gyvenimo bruožų? Toksai ma
lonus, smagus tasai jaunuolis ir 
jo atsisveikinant Kauno stotyje 
tos ašaros tokios buvo nuošir
džios, nedirbtinos, kaip ir jisai 
visas pats.

Ne vienas Andrius Narbutas 
išvažiuodamas nesuvaldė savo 
ašarų.' Verkė ir kiti, bet verkė 
sau vieni, mėgino savo pergy
venimus nuo kitų paslėpti. An
drius atviras, nėra jam ko čia 
dangstytis, jis neišdidus. Jei jau 
sykį skauda skirtis, jei jau aša
ros nesuvaržomai bėga, tai leis
kite jam verkti...

—Štai, žiūrėkite, stebėkite 
koksai aš, — taip, rodos, jisai 
ir sako.

O ašaros rieda per veidus ir 
jis su visais bučiuojasi.

—Gal daugiau nesimatysi
me...

Ne, dar pasimatysime, dar 
nekartą sutartinę užtrauksime, 
dar nekartą Lietuvoje amerikie
čių lietuvių daina jos padangę 
nuskaidrins, juk keliai jau pra
skinti, juk Andriau tu vienas iš

pirmųjų, kuris čia atvykai pa
dainuoti ir mus palinksminti.

Tokių vyrų mes laukiame 
Lietuvoje. Laukia tavęs visas 
pažangus Lietuvos jaunimas.

Ona Nemunaitė, tokia kukli, 
maloni mergaitė ir visą laiką 
savo likusiais Chięagoje susirū
pinusi. Ji net gal perdaug jau 
rūpestinga, gal todėl ir ne vi
suomet linksmutė kaip kiti. Bet 
Lietuvą išvažiuodama pamilo 
n* prie jos jaunimo prisirišo.

Ji daugiau kitus stebi, kitiems 
linkusi patarnauti, padėti. Ji vi 
sųr tokia nežymi, lyg tylomis 
viską praeinanti, bet širdinga ii 
atvira, kaip su ja arčiau įsikal
bi.

Lai man visi kiti “Pirmyn” 
choro dalyviai atleis, jei jų man 
netenka suminėt, apie juos ke
liais žodeliais parašyti.

Neturėjau progos bent kiek 
jų arčiau pažinti, bet ne todėl, 
kad bučiau nenorėjęs su jais 
susieiti.

Gal dar kai ką prisiminsiu 
ir vėliau parašysiu. Taip lygiai 
atleis man ir tie, apie kuriuos 
rašiau, gal jie šito nenorėjo. 
Bet juk nei vieną nesu piktu 
suminėjęs, nors . . . nors butą 
progų... Bet kam dulkes kelti. 
Bukit jus tokie visi geri, kokie 
mano prisiminimuose likote.

Jus manęs nepastebėjote ir 
pastebėti negalėjote. Negalėjau 
jus visus atvirai kaipo šio dien
raščio bendradarbiu sutikti. Dar 
bus progų, mes visi tas klaidas 
atitaisysime!

Bukite linksmučiai visi grį
žę į Chicagą. Dainuokite tenais 
šauniai ir gražiai. Žinokite, kad 
Lietuva liko jums dėkinga. Ji 
turėjo progos ne tik jūsų dair 
nas išgirsti, bet kartu ir pažin
ti tą lietuvišką jaunimą, kuris 
svetur, visai kitose gyvenimo
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No. 4859—Mergaitei suknelė. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pą- 
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

fdora radusi slaptą ir uždarytą 
1 indą, kurį atidaryti buvo jai už
drausta. Pandoros smalsumui 
nebuvo galo — ji atidarė indą, 
ir iš jo išsiveržė ir pasklido po 
visą pasaulį visokios bėdos ir 
nelaimės. Ji tiktai spėjo užda
ryti indą, neišleisdama iš jo 
paskutinę viltį. Vėliau pasako- 

’. j jama buvo apie dėžutę, ne in- 
. dą. Ir šiandien, kalbant apie ką 

bių. Ji ištekėjusi buvo už Epi- • nors draudžiamą, sakoma “Pan- 
metėjaus. Vyro namuose Pan-Į doros Dėžutė”.

sąlygose išaugo ir vis dėlto lie- ’ 
Luvišką dvasią išsaugojo.

Tas jūsų atsparumas labai y- 
ra vertintinas daiktas. Tiesa,1 
Lietuva jums negalėjo parodyti | 
visų civilizacijos stebuklų, ne
nustebino jus savo techniškąja | 
pažanga, bet jus čia radote tik- gijos, buvo pirmutinė pasauly-’’ 
rai širdingą priėmimą ir, tur je moteris, ir jos vardas reiš- 
but, pastebėjote, jog visame gy-( kia: apdovanotoji. Dievai jai į 
venime pažangos esama, o tai davę įvairių gabumų ir Jory-: 
viena svarbiausių žymių.

Praeis melai kiti, gal dešim
tis, ir Lietuvoje gyvenimas bus

Į M ar gumy nai1

Kas Buvo Pandoros 
Dėžutė?

Pandora, anot graikų mitolo-

žymiai turiningesnis, turtinges
nis ir jus tuomet busite dar ma
lonesni svečiai, dar širdingiau 
vaišinami.

Tad bukite sveiki ir linksmi!
Jūsų Keistas

Didelis Taupos 
Reikalas

Šios savaitės gale Midvvest ’ 
Stores skelbia ypatingą valgo
mų daiktų išpardavimą. Patį1 
išpardavimą suplanavo taip, 
kad kiekvienam pirkėjui duoti 
kuo geriausias vertybes že
miausiomis kainomis tokiu lai
ku, kada iškįla didesnis reika
las nuo maisto susitaupyti.

į 
Pirmiausiai. Štai Darbo Die

nos šventė jau čia. Kiekviena 
šeima galvoja kur vykti, ką ap
lankyti, ar ką pas save pasi
kviesti. Visa tai reiškia dides
nį valgių suvartojimą ir dides
nes išlaidas. Tai verčia noroms 
nenorams kiekvieną šeimynin- 
kę gerai pagalvoti kaip apsisuk
ti, kad daugiau sutaupyti.

Kitas dalykas. Po švenčių 
tuojau atsidaro mokyklos. Čia 
vėl visokie reikalai: nauji dra
bužiai, mokslo ir knygų išlai
dos. Taigi, vėl naujos išlaidos. 
Suprantama, kodėl šeimyninkės 
taip turi rūpintis taupa.

t » * _■ ;

Tad, gęr.iąusįą ir ekononiiš? 
kiausia vieta < i,>valgiams pirkti 
yra Midwest Stores. Čia rasite 
puikų ir didelį pasirinkimą tų 
prekių, kurios atsiskiria puikia 
kokybe ir žemomis kainomis. 
Tų krautuvių savininkai turi 
nuosavus didelius sandėlius, 
prekes perka žemomis kaino
mis tiesiog iš dirbtuvių ir ga
mintojų stambmenomis. Todėl 
čia pirkti naudingiau ir pato
giau. Paskui, jos skelbiasi Nau
jienose, kur galima reikalui 
esant persiskaityti jų skelbimą 
ir įsitikinti iš anksto kiek su
taupysite ir kokias prekes gau
site.

Be to, patartina kiekvienai. 
šeimyninkei prekėmis apsirū
pinti iš anksto, kad pasinaudo
ti išpardavimo nauda. (Skelb.)

Maisto Išpardavimas!
JUMS PROGA PIRKTI PUIKIOS KOKYBĖS MAISTĄ
SPECIALIAI ŽEMOMIS KAINOMIS!

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠT.. RUGSĖJO 2 IR 3

“CERESOTA” GRYNI NE-BALTINTI

Miltai 2414 Sv. Maišas 69c
“CHASE & SANBORN”

BE ORO-PAKIUOTA OI n

S V. KENAS X <2 C
“MIDVVEST” FINEST GOLDEN SANTOS
KAVA šviežiai Tušinta Sv. Maiš.
“MIDWEST” EVAPORUOTAS
MILKAS Aukštas Kenas
MIDWEST” SALAD DRESSING

15*
6c

Kv. džiaras 29<į
TASTEVVELL” GOLDEN BANTAM CORN No. 2 kenai 2 už l»c

“ELMDALE” KIRPTI ŽALI BYNSAI No. 2 kenai 3 už 25c
“MIDWEST” FANCY
SLYVOS Didelis 2V2 Kenas 15*
“MIDWEST” AIPRIKATAI Didelis 21/, kenas 19£ 
“MIDWEST” OBUOLIŲ KOŠĖ No. 2 Kenai 2 už 19< 

.... 2 Ken. 25<5
“ROSEDALE” PIAUSTYTI PINEAPPLE 1Į4 kenai 2 už 23c

DEL MAIZ” CORN NIBLETS .

“CRACKER JACK”
“MIDWEST” MARSHMALLOWS

3 pak.
Sv. Maišelis 15c

“CRISCO” 3 sv. kenas 53c Sv. Ken. 1JJt
26<“RICHTER’S” VIRTAS KUMPIS l/ž Sv.

MINKŠTAS VASAROS DEŠRELĖS

“GRENNAN’S” Jelly Roll Cake
• /-j ■». " ■ : <______________ į-:___ « . I j. J ; .g'.’.h J _________

FANCY JONATHAN OBUOLIAI .... ......................

Sv. 24ę 

po 20< 
.. 4 sv. 19c

ŠVIEŽUS SLYVAI .................................... 2 S v. 150

“RINSO” 2 maži 17c. Didelis Pakas 19*
1 ‘    ' "■ p

“OLIV-ILO Prausiamasis Muilas 3 už 15c
“AMERICAN FAMILY” MUILAS
“AMERICAN FAMILY” SOAP FLAKES 2 maži 17c. 2 dideli 39c

A T CUBE LAUNDRY O Sv. OE/
AR CREAM CORN STARCHM Pk.

6buc25*

5 gabalai 24c

“PEPSI-COLA” G”s
$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

NES PlGlXu

MIDWESTmSTORES
400/ 7

PIRK NUO

tiiat
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kiekvienas su savo seimeliu ir savo’ administracija. Kaip 
toli eis kantonų autonomiją, dar nėra galutinai išspręs
ta. Jei šis planas ir bus priimtas, tai dar reikės daug 
darbo, iki bus išdirbti jo detaliai.

Bet pati kantonų sistemos idėja reiškia labai didelę 
nuolaidą Sudetams (ir Hitleriui). Bent trijuose tų kan
tonų vokiečiai turės daugumą, taigi jų rankose tenai 
bus vietinė administracija, policija, mokyklos ir t. t. Pa
vojingas respublikos saugumui dalykas, turint reikalą 
su tokiais akiplėšoms, kaip naciai ir jų užtarėjas Hitle
ris! Tačiau Hitleris dar vis grūmoja čekams.

Kažin ar nuo to anglų tarpininkavimo bus Čeko
slovakijos respublikai sveiką?

f

k

Green prieš Darbo Partiją
IŠRINKTAS NAUJAS ŠIAULIŲ 

BURMISTRAS

Lietuvos Gyvenimo Margumynai
(Musų specialaus korespondento Įjįetuyoje)

Lietuvoje kalbama, kad sų- vietose suruošti. Viena tokių 
švenčių jau Klaipėdoje buvo.

Amerikos Darbo Federacijos vykdomosios tarybos 
suvažiavime, Atlantic City (N. J.), prezidentas Wm. 
Green pasipriešino nepriklausomos darbo partijos stei
gimui. Tai senas, dar nuo Gomperso laikų įsigyvenęs 
Federacijos vadų nusistatymas. Jų nuomone, Amerikos 
darbininkai gali daugiau laimėti politikoje, remdami 
savo “draugus” senosiose partijose, negu susiorganizuo
dami į atskirą partiją.

Bet kartais jie suranda labai keistų draugų tose 
partijose. Pavyzdžiui, Pietinėje Carolinoje Darbo Fede
racija rėmė pereito antradienio nominacijų balsavimuo
se atžagareivį senatorių Smith’ą, kurį Rooseveltas no
rėjo “išvalyti”. Tas senatorius yrą atkaklus negrų prie
šas, kų-kluksas, ir J. V. senate kovojo prieš visas Nau
josios Dalybos reformas.

Peikia, Wm. Green ketiną ir toliaus eiti ranka už 
raukos su tokiais “darbmmkų .draugais”.

Ispanijos vyriausybininkai laimi

Rugpiučio 18 d. įvyko, 
gal vidaus reikalų minis,terip 
įsakymą, nauji burmistro ir jp 
padėjėjo rinkimai Šiauliuose. 
Rinko miesto taryba. Buvo tik 
vienas kandidatas P. LįnRevi- 
čius. Už jį paduota 18 korte
lių (balotų) ir 4 kortelės buvo 
tuščios. T,okiu budo Linkevi
čius išrinktas Šiąulių burmist
ru.

Viceburipistras buvo renka
mas iš 3 kandidatų: Petuchau- 
sko, Gabaįiausko ir Paliukų. 
Už pirmąjį paduotą 1Q balsų, 
už antrąjį 4 b., už trečiąjį l.; 
Laimėjo Petucjiąuskas.

Linkevičius ir Petuchauskąs 
yra demokratinio nusistatymo 
žmonės.

Klerikalai ir tautininkai, kaip 
matyt iš balsavimų rezultatų, 
turi Šiaulių miesto taryboj^ 
tiktai 4 ar 5 atstovus.

pa-

Ispanijos respublikos gynėjai ne tik sustabdė gen. 
Franco .ėjimą prie Valencijos ir atlaikė savo pozicijas 
prįe Ebro upės, bet sumišė sųkitėjįjus ir Ęstramaduros 
fronte, piet-vakarinėje Isp.apij.os dalyje.

Čia prieš kiek laiko fašistai buvo pasidarę pavojin
gi respublikai. PraĮa^žę vyriausybininkų eiles, jie spar
čiai artinosi prie Almadeno, kur yra turtingiausios pa
saulyje gyvojo sidabro kasyklos. Ispanijos vyriausybei 
b,ųtų buvęs labai skaudus smųgis, jeigu maištininkams 
butų pasisekę šitas kasyklas paimti.

Bet vyriausybininkai sugebėjo atremti ir šitą pavo
jų. Sukilėlių armijos šitame fronte buvo atmuštos, ir 
dabar jos jau nebe puola, bet ginasi. Apie 10,000 jų ka
reivių yrą apsiausti iš trijų pusių; vyriausybininkai 
stengiasi atkirsti jiems visus pasitraukimo kelius ir juos 
sunaikinti.

Kodėl per <paskutiu.es keliąs savaites Ispanijos res
publikos gynėjai pasidarė tiek stiprus, kad jie šiandie 
jau lupa kaįlį fašistams, sunku tikrai pasakyti. Juk su
kilėliai per visą šitą laiką gauna paramų iš Italijos ir 
Vokietijos, tuo tarpų kai Ispanijos respublikai niekas 
nepadeda; ir dar, kaip tyčią, Fraųcuzija prieš du su 
viršum mėnesių laiko paklausė Chamberlaino ir uždarė 
sieną su Ispanija, taip kad vyriausybininkai nebegali 
sausuma įgabenti iš užsienių nei ginklų, nei maisto.

Bet respublikos jėgos vistį.ek eina stipryn. Svar
biausia priežastis čia, veikiausia, bus ta, kad vyriausy
bininkai, galų gale, išmokino savo kareivius karo ama
to. Pirmiaus jie buvo žali naujokai, kurie turėjo daug 
drąsos ir entuziazmo, bet neturėjo patyrimo — ir ne
stengė atsilaikyti prieš išlavintus gen. Franco karei
vius. Dabar respublikos kareiviai, matyt, jau yra ne 
prastesnį už f.ąšistų kareivius. ,

O pasišventinu* pas w<*s yra, ,bė abejonės, daugiau/ 
ęes ji# fcoypj# už įf .^jgu jie
pakankamai ginklų, tai sukilėliams butų visai riestą.; 
Argi franeuzai ir anglai, galų gale, nesupras, kad jiems 
patiems butų daug geriau, jeigu laimėtų Ispanijos res
publika?

KOVA JUGOSLAVIJOJE DĖL 
DEMOKRATIJOS

Jugoslavijoje eina kova 
demokratijos ats teigimo.

Kantoną sistema Čekoslovakijoje

dėl 
Penkios opozicinės partijos ne
seniai sudarė koaliciją ir išlei
do bendrą mąnifėstą> į tautą.

“Mąnifestas sako (kaip 
praneša “L. Ž.”), kąd Stųja- 
djpoviči.aus vyriausybė veda 
ąptinącionąjinę p.ęlitiką, ji 
nėra nei denmkratine, pei 
parlamentarinė vyriausybė. 
Kova už tautus suverenumą 
turi būti tęsiama toliau, iki 
ląisya jugoslavų tauta galės 
pati laisvai spręsti savo liki
mą. Prieš 3 ipeitųs susidariu
si Stojadipovičjąus vyriau
sybė buvo pasižadėjusi likvi
duoti diktatūrą ir ieškotį tai
kaus susitarimų su kroatais. 
Ji to nevykdė.”
Manifeste, b.e to, išreiškiama 

šios įdomios mintys:
“Serbų, kroatų ir slovėnų 

vąjstybė buvo sukurta tų gi
minių pastangomis ir di- 
džiomsioms Vakarų demo
kratinėms valstybėms pade
dant. Ji buvo sukurta einant 
principais, kurie buvo pa
skelbti, kaipo karo tikslas: 
LAISVĖ, DEMOKRATIJA, 
SOCIALINIS TEISINGUMAS 
IR TAUTŲ APSISPRENDI
MO Tautos suverenu
mas tprąjp būtį, valstybės or- 
gąųjząyimų j? yį^ųsios val
duos ^aMipį^. Tikrybėj tų 

jįąi^asi iki 
W ^giamasi

pą^rmdiniams de
mokratiniams principams.” 
Pereitų metų spalių mėn. 8 
susitarė visos organizacįųes

partijos ir vieningai boikotavo 
diktatūros paskelbtus rinkimus. 
Dąbąr jus tą kovą tęsia.

Taigi 
žmonės

mia žydų buržuaziją prieš arą- 
bus beturčius, todėl pastąyiejji, 
gindami savo teises, kyla prieš 
išnaudotojus.

Šita teorija neišlaiko kptį- 
įkos. Žydai1 hrąbąms skriąudos 
nepadarė. Priešingai. Sąvp 
darbštumu ir savo kapitalais 
žydai žymiai pakėlė Palestiną 
ekono.mįųiąi. To dėka dabar ir 
ąrąbaį darbininkai uždirbą 
daug daugiau, negu kad už-, 
dirl^dąvo pinpiąus. Arabas dar
bininkas dąbąr gauna 1,5 pįa?- 
terių už darbo dieną, tuo tarpu 
kai piriniaus gaudavo tik 5 
piasterius. Q. kaimyninėse val
stybėse — Ėgypte, Irake — da 
ir šiandie prabai uždirba tik 4 
piasterius (trys piasteriai lygus 
vienam Lietuvos litui).

Tai kas gi yra priešingas žy
dų “invazijai” Palestinoje? 
Priešingi arabai ponai — effen- 
di, kurie išnaudoja ^ied.nuoipe-- 
ųę. Tie arabų efendžiai ginai 
viduramžių tvardą, kurią griąu 
ja ekonominis krašto išsivysty
mas. Jie, be to, bijo, kąd ara
bų masės, inidąmos pavyzdį ią 
žydų darbininkų, nesusiorgani- 
zuotų; todėį jie ir kupsto tam
sias arabų mįnįąs prieš žydų?.

Palestinos žydai, žinoma, tu
rį ir savo b.U(rž!ųąziją, kuri iš- 
nąudoja (įąrį)ininlęų^- Bet žydai 
dąrbininkąį j kovoja prieš ją 
dąug sęį^pgiąii, pegu arabai 
pjrieš sąyo ponųą, nes žydai 
darbininkai yra apšviesti ir ge
rai sųsmrgąųįąąyę.

tvarkius su Romos katalikų, 
galva konkordato reikalus ir 
dar daugiau suteikus katalikų 
veikimui lengvatų Lietuvai bu
siąs paskirtas kardinolas. Spė
jama, kad tuomet dabartinis 
Lietuvos vyriausybės galva ku
nigas Mironas busiąs pakylėtas 
į vyskupus, arba net dar vienu 
laipsniu aukščiau ir jisai iš vy
riausybės pasitrauksiąs.

Šitie visi reikalai paaįškėsią, 
rudenio pabaigoje.

Dabar patsai atostogų metas, 
tai Lietuvos politiniame ir vį- 
suomeniniame gyvenime jaučią* 
mas stiprus atoslūgis. Juo lą-< 
biau toji tuštuma jaučiama tau
tiniai Olimpiadai pasibaigus ir: 
“Pirmyn” chorui išvykus.

» » «
Seimo prezidiumas atsidėkę- 

damas už jo dviejų narių pri
ėmimą Šiaurės Amerikoje ame
rikiečiams lietuviams suruošė 
priėmimą. Toje priėmimo va
karienėje dalyvavo amerikiečiai 
lietuviai sportininkai ir dauge
lis kitų amerikiečių.

Užsienių Lietu- 
suruoštuose Pa-

Taip lygiai kaip ir buvo su
manyta šiais metais suruošti 
Lietuvos spaudos parodą. Bet ir 
čja iki šiol dar visų bendrai nė- 
rą susitartą, tai vargu tokios 
šventės susi lauksime. O jei ji į- 
vyks, tai, tur būt, tik žiemos 
metu, tai yra tuo metu, kada 
užsieniečių lietuvių visai jąu 
Lietuvoje nesama. Ir bendrąi 
tuo metu svetimtaučių Lietuvo
je būva kuomąžįausia. Tai tę- 
kią parodą nįątys tik savieji.

d.

R4 PATYRĖ RIETĮUVOJR

Spaudžiama anglų tarpininko, lordo Rųncimano, Če
koslovakijos vyrįąuąybė padarė jau trečią pasiūlymą 
savo vokiškajai mažumai. Sudetų vokiečių vadas flen- 
lein su šituo pasiulymu nuvyko į Vokietiją pasitarti su 
Hitleriu, tikriaus sakant, ne pasitarti, bet gauti iš Hit
lerio instrukcijų. Nuo Vokietijos “fiurerio” žodžio da
bar priklausys, ar Prahos pasiūlymas bus priimtas, ar 
ne.

jau ir Jugoslavijųje 
kovoja prieš diktatūrą.

KAS 1 
PRIEŠ ŽYDUS PALES-

KĘMA TRIUKŠMĄ

TINOJE

Čekoslovakijos vyriausybė siūlo patenkinti vokie
čius (ir kitas savo tautines mažumas), padalindama 
kraštą į 23 kantonus, kaip kad yra padalinta Šveicari
ją. Tią kantonai J?us kąįp ir ąytonoiųįnės vąjs.tyb.ej.ės,

Kodėl vadinamoje šventoje 
Žemėje einą kruvinas kąrąs 
tarpe ąyabų ir žydų? Kas yrą 
jo kaltininkas?

Komunistai savo senu papro* 
čių kąįtina “Anglijos impeyįąr 
lizmą”. Jie sako, kad anglai r,e-r

DjTg. T.ąųiąs Matąs su žmęna, 
\yatęrf>ųry, Coųn., šią vasa

rą aįlankė Lietuvą ir šiopiis 
dienomis sųgjryžo į Amerįką. 
Staptelėję Neyv Yorke> juodu 
užėjo į r^ąkciją ir,
kįaip redą^cįją prąųe^ą, papąsa- 
k,ojo (Jąųg įdo^ąųs apįe Lietu
vą. Ę.ęįįkją pąMębėjtį, į<ąd ^rg.' 
Matąs įr jo žųfęųą ypa yipti 
ž/noąes įjr ųioka žiųrĄii į .daly
kus bč užsikaršjčia-'
vįmo. TofJėJ jų nuomonė yra 
v(erta d,ė(ių,ę?i°. Tarnas Maja?, 
be to, įąų buvo pirųųąų, jU92jl 
metais, įankęsis neprįjklaųso-, 
moję Lįetuvpje, ir jįsąi gali, 
palyginti sayę p/rme?ųjųs įspū
džius su -tuo, ką mafė .daiąr. L 
šitai ką jjsąi papasakojo SLA.’ 
r^dąkforįui:

“Liefųy.oje žnioųės ųefoetu-, 
ri jto ųpo, . .kokį Judėjų 1^)21, 
m,etais. Tuomet žmonės bu
yo Jių.ksiųi ir su vilčia žiurė
jo į ateitį. Dabar daugiam 
gražių nąnąų yra pristatyta 
Ęaųne, bet žmonės

neįkyri; 
vjitįes. Tie nauji grąžus na-, 
mai prikfauso tįk aukštiem? 
Lariųmkai^s ir apk^tjeip?

“Pąčiąme Kaime yra daug 
nepasitenkinimo dahąrtinju 
jLietųyo? rėžinių. ląętųyps 
valdžia užlaiko daugybą šni
pų. Laiteąščių peuzųrą ąjtri.

“Bet valstiečiai ukininlųii 
lai jau visiškai yra nepaten
kinti dabąrbįiųu rėžiniu, /ų 
padėtis yra apverktina. Be 
pakraipų ir tikėjimų skirtu
mo — katalikai, laisvama
niai ir visi skurdžiai, kurpe 
nei paty# kuo jie yfą‘ 
~ lygiai keikia dabartinį re
žimą. Tarp valstiečių tik tie

Draugijos 
viams Remti 
langoje lituanistikos kursuose 
lankėsi dvidešimts iš kitur at-. 
vykusių lietuvių inteligentų, jų’ 
tarpe iš Brazilijos, Škotijos, Ląt-: 
vijos, Vokietijos, Belgijos įr: 
dauguma tai amerikiečių. Jieiųs 
visiems buvo suruošia keturių 
dienų ekskursija po Zarasų 
kraštą. Ekskursija sako buvusi 
labai įdomi.) * . :

Kursąms užsibaigus buvo 
Kaune suruošta išleistuvių va
karienė. Šioje .vakarienėje bę 
kursantų dalyvavo spąudos at
stovai. Sako, kad toji vakarie
nė praėjusi labai įspūdingai iy 
jaukiai. - X. Bųyę t pasakytą daug 
širdingų kalbų. Kįek tenka nu-; 
girsti sękančiąis metai? įr bu-' 
šią panašus kursąį Palangoje 
suruošti, bet jie busią daugiau 
pritaikiųti užsieųiečiams lietu
viams žurnalistams. Spėjamą, 
kad į juos busią pakviesti Š. 
Amerikos lietuviai žurnąlįstai, 
kiek j,ų busią pakviesta ir kas 
dar neteko nugirs,ti.

» h »
Daino? meno darbuotojai 

Lietuvoje, Jde)k ,tenka nugirsti, 
susirūpino pądė.tj Š. Amęrikęje 
lietuviams organizuoji chorų?. 
Norima visjems jau esaųiiems 
choraųi? padėti įsigyji bendrą 
dainų repertuarą, kad visi tig^ 
chorai prąm.oktų vienas ijr ta? j 
pačias dąinas, kad galėtų susi-; 
daryti bendras visiems repertuJ 
aras, kad reikalui ištikus, Jojcie' 
chorai galėtų visi kokioje nor?: 
dainų šventėje dalyvauti. Jei to
kia dainų šventė įvyktų, tai ji i 
galėtų būti Ne>y Yorke parodo?' 
metu. Tik Lietuvoje daįųos me
no darbuotojai yrą labaj neran
gus žmonės, tai daJjar dar sun
ku numatyti ar jie dėl tokio 
bendro dainų repertuaro susi
tars ir ką jie pasiūlys. Mat, dėl 
tų pasiūlymų, tai ir kyla viso-; 
kių ginčų, nes niekaip negali 
susitarti, kas visiems beųdra; 
galima duoti. Juk ir šiais rųe-' 
tais turėjo įvykti Lietuvoje dai
nų švente, bet, deja, jos nebuvo. 
Ir čia iįgąį tartasi, kalbėtasi ig 
bendros išvados nebuvo pada
ryta. Gal .vyriausiai dėl šito ne- 
susitarimo ir dainų šventes ne
įvyko, o tik pasitenkinta jas*

Buyo mąnyja suruošti taip 
pat bendrą didžiulę Lietuvos 
meno apžyaįginę parodą, bet ir 
šitas sumanymas kol kas ore 
pakyb.ęs, nes ir čia negali su-, 
sitarti. Mat, meninįpkų tarpe. 
Lietuvoje esama daugiausia vi-, 
SOjkių nesusipratimų. Jie neran
giausi ką nors bendro pająry-, 
ti. Tad pet sunku tikėtis, kad 
šiai?, jubiliejiniais melais jie 
bendrai savo darbais pasirodys.

Tai amerikiečiai lietuviai, p 
ypač inteligentai atvyįcę neturi 
progos pąmatyti Lietuvos me-; 
no, dainų išgirsti, teatrą atlan
kyti, nes jie atvyksta vasaros 
metu, o mą tyki te, musų meno f 
įvairių ?akų darbuotojams ato
stogos yra svarbesnės už bet ką 
kita...

» H /
Net šiais jubiliejjnįąis metais' 

jie neišsijudipo ir afyykusieųis 
svečiams, iš svetur savo kuri
niais visai .nepasirodo. Tik 
sportininkai savo pajėgas ki
tiems pademonstravo ir iš sve
tur net lietuvius sportininkus 
sukvietė pas sąve į svečius ir 
jiems suteikė progą čia pasiro
dyti. Žinoma, jie daug visoke
riopais budais laimėjo, o ypač 
buvo suteikta tikrai gera proga 
sumegsti bičįuįystės ryšius.

J? kitur atvykę Įietuyįaį spor- 
(tininį<aį $ąugunioje inteligentai, 
ai$Jkų, kąd įr jiems ftujų buyę 
Įąpąi prayąrįų susipažinti su 
Lįctuvos lųepo jĮaimėjųęnąįs, b.et 
deja, šips progos peb.utą.

Na užįąį gerąį pa?ivąišįntą...
Pasivaišinta ir dar parodyta 

Lietuvos įdomesnės vietos. Ki
taip tarus, be skanėstų užsienie
čiai lietuviai dar vaišinti geo
grafija su istorija.

Bet kiek tenka patirti, iš ki
tur atvykęs lietuviškas jauni
mas mažiausiai yra susirūpinęs 
praeitimi ir geografija. Jie veik; 
visi gyvena dabartimi ir domisi 
tik tuo, kas dabar yra padary
tą, kas nuveiktą, o inte
lektuale Lietuva vasaros metu/ 
mažiausią pasirodė. Ji yejk ne-į 
pasirodė net šiais jubiliejiniais) 
metais... —J. K.’

4:,

pepktacJUnis, r»gs.Ž.
■' l "g" 1 1 *............ ..

kuri ukininkąms pridarė gąpa 
daug nuostoliu. Liepos jn,ėn. 
viduryje audrą prąųžė P.ep piet
rytinę Lietuvos dalį, kur per
kūnas uždegė apie 15 įvairių 
trobesių. Be to, tuo pat laiku 
Kaišiadorių, Žiežmarių, Žąslių 
apylinkėse perkūnas mirtinai 
nutrenkė net 5 žmones ir kele
tą gyvuliu. Prieš pusantros sa
vaitė? nemaža audra su viesu
lu prąužė per Balbieriškio— 
Prienų apylinkes. Tąip pat iki 
rugpiučio mėn. pradžios, žai
bui įtrenkus, sudegė nemaža 
trobesių Dzūkų krašte, Vilka
viškio, Marijampolės, Šiaulių ir 
Panevėžio apskrityse.

Bene smarkiausia perkūnija, 
kuri pridarė daugiausia ūkinin
kams nuostolių, buvo rųgpiu- 
čio mėn. 2 d. Viįkijos-Ęaudon- 
dvąrio-Babtų apylinkėse. Tą 
naktį griaustinis be paliovos 
griovė apie puspenkto? vąlan- 
dos. Rugpiučio mėn. 2 d. nak
tį praūžė audra ir perkūnija, 

■ Vilkijos apylinkėse (abejose 
Nemuno pusėse) buvo matyti 
net 7 gaisrai. Paskui paaiškėjo, 
kad tą naktį šiųse apylinkėse 
perkūnas trenkė net keliasde
šimt kartų. Buvo sudeginta ne
maža ūkininkų trobų. Tą pat 
naktį audra ir smarkus lietus 
kai fcąrių ųkininkų javus ąe tik 
įšgųklė, be* PA’ie Žemės vįsai

Nuo liepos 4—5 d. iki rug
pjūčio pradžios musų krašte 
nuo perkūno įtrenkime sudegė 
apie 100 įvairaus didumo trobe
sių. Daugelis sudegusių trobe
sių nebuvo apdrausti.

Margumynai
Kur Yrą Alyvų Šventė?

Alyvų Medžio Šventę kas mie
tai ruošia Jungtinėse Valstybė
se Ręcliesterio miestas, kur nuo 
1892 metų dedamos pastangos 
padaryti tą miestą gražiausiu ir 
įdomiausiu alyvų centru. Tąis 
metai? miestas į?įgi|o dįdžįaja' 
sįą pasaulyje alyvų kolekcijų — 
apie 1J)Q() kruiųų, įmr buyo 
384 F.ušių. Į Alyvų šventę, ku
ri tęsiąs; per ištisą sayaRę aly
vų žydėjimo melu, į Rochest^e- 
rį su važiuoja beųt 100,000 sve
čių, iš ko ir miestui yr? nemą-

Iš Lietuvos
Per mėnesį perkūni

ja sudegino apje 
100 trobesių

Vien rugpiučio 2 d. Vilkijos 
apylinkėse degė 7 akW

Šiemet Lietuvoje orai labai 
nepasįoygą. Jįiuę Ji opos iftėp. 
pra/lžįos iki rugpiučio, pirmųjų 
dįg/^ per įvairias Lietuvos vie- 
tą? įdėlios smarkios

Kur Daugiausia Pagar
ba Ąinižiąį?
Kinuose su jų senoviška 

Kiųig-Fu-Tse kųltųra ir seųolįų 
garbįųųųų. Rąs mus žodyje “sąj- 
nis” yra šiek 4ie4< pašaipos, o 
kinuose alvjrkščjąi: juo senes
nis žmogus, juo garbingesnis. 
Kinuose, .dviem ą^neium pįr- 
mą kartą susitinkant, pįrmulį- 
ųis klausimas yra: “Koks yra 
Jąmstos garbingas amžius?” Jei 
į tokį klausimą atsakoma liūd
nu ir a.tsiprąšpjnų bflEų, kąd 
v.os tesuįaųkjta 23 ąp- 28 melų 
amžiau?, kinąs steųgsįs nurą- 
minti ir paguosti, kad garbin
goji aĮeįJį? žengia ir kad tęjcs 
susilaukti garbingo žilo aią- 
/jąųs. Pasisakius, j^ąd įąu su
laukta 50 metų amžiais, įkinąs 
Kalbės su lęjkjų 
džiausią pągąfbą. Kiekyienąs 
Kinijos gyventojas žiuri į 5|- 

I mąs gįųiįmų dįerios sukaktuves

Gavome Kultūrą

yra ‘fašistai’,, Įjūrių vą.ikai,įtakos yąįdžia jų
■turį yąjdzios darbus. Tie tai1“" x ~ =
jau kiek drūti remia Smeto- 
ųų? ya^žią. yisi luti — ne.

“Daugybe Lietuvos ūkinin
kų gyvena neišpasakytame 
skurde — tarp utėlių ir blu
sų. Daugelis kaimiečių turi 
trahomą, daugelis serga sifi
liu — ir pagelbos tam nėra.”

•j
Amęrikos lietuvių profestaį 

ir rezoliucijo?, esą, turį daug

bijo. Bet Liglųy^s ne
galį suprast/^
Amerikoje gali bų^į Jokių iįą- 
tuvių, kurie nenori laisvės Lie
tuvos liaudžiai.

Deja, tokių “^ąbmtų” Ąųier, 
rikoje yra. Jie vadina save- 
“tauiįųiukąis”, ųprs jie lietu
vių tauję? lųįlžmiškai daugu- 
mai gerovės nelinkėja, o tik 
laižosi prie tos pųųijp?, kuri įš 
liaudies prakaito gyvena.

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

moje teisėj,e-—Tad. Zaleskis
Eilėraštis—Juozas KŽkštąfc.
Dreifuojančios poliarines stoties 
mokslini reikšmė—pypt. V. <. Vi#.

Bakūžės—Danas Pumputis.
Teatras kaime—ZguriškaC 

dįėnį hfeksikolF-^.. Tr^y.en.
Šveąiaių Paveikių garbinimas — 

Ed. Levinskas.
Populięris Mokias ir ĄpžyąJga.

KAINĄ #5
Galima gauti 

NAUJIENOSE 
1739 Sn HgltM

,4.-į

paskutiu.es


£. rūgs. & 1938 NAUJIENOS, Chicago, JI,

PAS M. DUNDULIENE APSILANKIUS, 
BART, MICHIGANE

Pas Veikėją, Iš Kurios Galima Daug 
Pasimokinti

I

g*

Naujienoms ir nau„ų prenume
ratorių gausianti.

Išsimiegojusios išvažiavome 
atgal, išsiveždamos gražų įspū
džių. Man lųbįųusįą patiko drg. 
Dundulienės būdas. Tai moteris ■* ♦ l’r * :• 1 f T • ' f I

neišsemiamos energijos, jau-; 
nom. mintim, žiuri į gyvenimų 
ęu viltimi ir šypsena ir nenu
ilstančiai darbuojasi yięuome-. 
nes labui. Iš jos galima daug 
pasimųkintj.

•— A. K. Jarusz.

Iš Hari, Mich 
Ūkininkų 
Gyvenimo
Vasara Jau Baigiasi. — Darbi
ninkams Nekas. — Lietuviai 

Ruošias Piknikui
HART, MICH. — Oras pas 

mus jau šafoųs. Vųsara taip 
kaip ir praėjus. Sodnai šįmet 
davė mažų derlių, nes pavasa
rį, paniam sodnų žydėjime bu
vo didelė šalna, kuri nušaldė 
žiedus. Kviečiai, rugiai, avižos 
užderėjo labai herai, bet kor- 
nąi ir bulvės žemumose sumir
ko ir mažiau duos pelno.

Čia yra dvi vaisių kenavimo. 
dirbtuvės, kurios kitais metais 
kenuodavo vi?okjus vaisius, 
bet šįmet tos drbtuvės keųayo 
tik vyšnias per tris sųvaites. ; 
Moterims mokėjo 20c. į valan
dų, o vyrams 25c. ir su liepos, 
paskutine diena užsidarė. Tqs 
dvi d/rbtųy,ės par,ei$kė? kad šį- 
mei dalgiau nieko negalį ke- 
nnoti .dėl stokos vaikių. Išdavė 
darbininkams separation No- 
tic.e and Benefit Claiin, ir pa
rodė kur ieškoti darbo arba* 
pašalpos. Na, ir dairykis, dar
bininke, kur eiti ii’ kur surasti 
duonos kųsnį, kad badu nenu-1 
mirtum.

Piknikams Geriau
Ūkininkams visgi geriau. 

Nęrs viskas labai pigu, bet jeį 
pirkėjas mažai mokės, ūkinin
kas neparduos, bet sau jis turi 
visko užtektinai ir jo šeįmynai 
nereikia badauti.

Paprastam darbininkui dar
bo čia nėra. Moterims ir mer
ginoms pankuose tarnaičių dar
bai, su nuo $3 iki $5 savaitės 
alga. O vyrams tik pas ūkinin
kus, bet ir jų algos labai ma
žos.

Ruošias Piknikui
Lietuvių ūkininkų gana daug 

Hario apylinkėj. Jie gyvenų 
pasiturinčiai ir ųeįabpį atboja 
blogų metų, yra linksmi ir ren 
gia pasilinksminimus. Rugsėjo 
4 ,d- rengia didelį piknikų. 
Rengia bendrai trys organiza
cijos: Amerikos Piliečių Lie
tuvių Kliubas, SLA 183 kuopa 
ir LDLD 307 kuopa, Juozo 
Karpavičiaus farmoje, R 2, 
Hart, Mich.

Jas labai puiku, žipoma, 
kad su liūdesiu vargo nepaša
linsi, q kada busi linksmas, su 
tayįip ir kiti įįįtsųiįn^is. Na, tai 

1 lauksim pikųiko.
—Mųrč Pjundulienė.

Gavus progų skubinom aplei
sti Chicago, kad nors kiek pa
kvėpuoti tyru oru ir pasimau
dyti švariame Michigan ežere. 
Nuvažiavus į Beverly Shores, 
Ind-, radau daug chicągįečių 
draugų. Resinardant po tyrų 
vandenį, štai, kažko gamta ima 
ir supyksta ant musų, pradeda 
sayo veidų raukytį, bartis ir 
verkti. Mums pasidarė nebe- 
smagu ir šiurpu eiti į ežerų 
maudytis.

Sakau drg. Dijokienei: kų 
mes dabar veiksime? Ar nebo
tų gerai atlankyti drg. Dundu
lienę? Tuojaus sutarėm ir va
žiuojam. O gamta vėl pradėjo' 
šypsotįs, lig pajuokdama nųi-i 
misz kųd išviliojo kelionėn išj 
tokio puikaus ežero. Bet mes} 
nepykonoe, nes buvome užganė-: 
dintos kelionės vaizdais. Nė ne
pajutome kaip pasiekėm Harr,; 
Mich., o už kelių minučių bu
vome jau ir pas drg. Dundu
lienę. Bet jos namie neradome? 
tik iš kaimynų sužinojome, kad 
ji dirba įr kad tįk 6 vai. pareis 
iŠ darbo. Apžiūrėjusios jos sod
nų, daržų ir naminius gyvulius 
ir dar turėdamos laiko, leido
mės pažiūrėti miestuko.

Hari Miestelyj.

Miestukas nedidelis, bet
pa švarus. Oras geras, tarsi 
Lietuvoje. Užėjome į valgyk
lų. Kainos pusėtinai augštos, 
augštesnės kaip Chicagoje. 
sGrįštame pas drg. Dundulienę. 
Biskį palaukus štai ir įį par- 

ąjkvbięi^ąąjpsi yąk,^rienei, 
nes reiksią viršlaikį dirbti. Te.- 
pjaus radusi viešnias nebėjo 
dirbti, bet nuėjusi atsiprašė sa
vo užveizdos, kad tą vakarą ne
reikėtų ęįti į darbą. Pavaišino 
labai skąpia vakariene, aprodė 
savo namo sodnų, daržą ir vi
sus naminius gyvulius. Viskas 
labai puikioj tvarkoj. Pasitei
ravome, ar ji viena visų tų dar
bų atlieka. Atsakė, kad ji vie
na ir tai nesu sunku. Sako, ji 
atsikelianti 5 vai. ryto, apžiū
rinti gyvulius, palaistanti dar
žoves ir einanti dirbti.

Pasikalbėjus » apie bėgančius 
reikalus, ji pasiūlė aplankyti 
vietos ūkininkų kooperacijos 
dirbtuves, nes tuo laiku dirb
tuvėj vyšnias kenavo.

Vyšnių Kenavįjno Pirbtųyčj.
Stebėjomės mes iš viso to 

proceso, kaip uogos yra plau
namos, mašinoms valomos, kąip 
švariai pųsirengusįos moterys 
išrauna gerųsįųs UOgąs ųų0 blo 
gųjų, kaip mašina kauliukus iš 
ima ir supdia tiesiai į blekinius 
kenus, paskui sudeda į verdam 
tį vandenį, kur po tam tikrų 
laiko kenai uždaromi ir suva
romi į šaltų vandenį ųtv.ėstį. 
Po to kraunama į trokus ir ga
benama į sandėlį.

Gavus užsakymų, ar pagaį 
parjeįkala'vimų, ant blekinių užr 
dedama banderolės. Viskas da- 
romų ^reitąi, švariai ir vėliau
sios mados mašinomis.

314 c Už Svarų Vyšnių.
Ten budamos sužinojome, kad 

ukinįnk^ms už .vy^da.s mokų 
PO ŠV2C už syųrų, o darbinin
kėms po 2Qc į yai. Tųi jmdįde - 
Jie .njftkesjtjįs.

S u grįžusios namo dar pasi
kalbėjome apie bėgančius reį- 
kalus. Pak.la.usMW djrg.
įmpms kodėl ji niekę ^e.bęrąšo^ pOpįet, šokiai prasidės 3 vai. 
Naujienoms iš Hart, Mich. Nu-|pOpjeį Grieš Tony širvaitis 

vifti^kąį neturėti Iki v orkestras. Laimėjimui bus
ko. į^ai kąda n.ębespėjąpti ned “Lincoln” automobilis. Kliubo 
.^.a.Vj.lenas peržiūrėti. Kai pra-anarjai ir visi lietuviai dalyvau-

Irgi Ruošia i
f’ikfljką

Liet. Am. Piliečių Kliųbąs įš’. 
Hamtramek, Mich. ruošia di-' 
delį piknikų rugsėjo 4 d., Bi
rutės darže prie John R., arti 
11 mile Road. Pradžia 1 vai.

eisianti didžioji darbymetė, ta- jkime šiame piknike, 
da vėl pradėsianti rašyti, o gal]

Jean Tomull, 18 metų dcjr.ęilietė, išrinkta “MISŠ LI- 
T1JUĄNIA of DETROIT 1938” Detroito Dailės Choro 
piknike. P-lė Tomull gyvena adresu 3964 Oliver Avė.

Palydėjus Brolį
Pranciškų Į 
Kapus
'Pf'isįminimas Apie Pranciškų (

Pratppą <

grand ĘAPIDS, MICH. —I 
Tai buvo antra valanda ry
to kai kas tai paįjeĮdė į piųsų1 
duris, kartų, ąų.trų ir trečią.; 
Giliai pųsk.e»n^ę .miege jųų-' 

> tėine bildesį, bet tarsi supa-1 
Ir.aliž.ųętį negalėjom pabusti.— 
Telegrama! Telegrama! sųri-! 

Į ko už durų beldikas. Tadą! 
j tuojau abu su žmona šokųm 
prie durų. Eidami duris ati
daryti jaii žinojom kokia žinių 
mums telegrama atneš. Brolis 
Pranciškus Pratapas mirė, dar 
nesulaukęs nei penkių dešim
čių metų. Nors nujautėme te
legramos turinį, vienok susi- 

!jaudinimas, širdies susigraudi
nimas apėmė mus ubu.

Mirties nei viepus neišven
giame. Kas gyvas, lik su ma
žomis išimtimis, nęri gyventi 
šiame pasaulyje. Prie tų ma
žų jšimčįų pąskuimlu laiku 
priklausė ir a. a. Pranciškus. 
Buvo jaukiausias įš penkių 
brolių, b<et vėliausiu laiku iš
rodė ne kaip jauniausias bro
lis, bet kaip protėvis. Sunkus 
darbas ir nesmagumai, ku
rie stūmė jį prie svaiginan
čių gėrimų ir garbės įžeidimas 
nuodijo tvirtų, stiprių sveika
tų žemaičio tvirtam, 
kūne.

Ne vįen mes ,tpys
Jiudijne savo mylimo brolio. 
Šeimyna, pussesere ir pusbro
lis ir kas tik pažino mirusįjį, 
tas jį palydėjo. Tai buvo žmo
gus, kuris neatsisakė gero pa
daryti kas jo nebūtų prašęs. 
Dar yra brolis Juozapas su sa
vo šeimyna ir sesuo Marijona 

< su šeimyna Lietuvoj ir jie tiįk 
i dviejoms savaitėms prasi i n-; 
kus žinių teišgirdo. Lietuvoj 
yra desėtkai pusbrolių ir jau-' 
nystės gyvenimo draugų bei | 
draugių.

Žmogui—išauginusiam 
mynų, tik pusės amžiaus su
laukus ir susitaupius gražų 
namų-r—prašyti, laukti mirties 
su noru—tai turbūt sunkios 

. buvo jo gyvenimo sąlygos. 
Mes, broliai ir giminės ųuliu-

jaunam

broliai

Amerikos liet. Kongreso JMfflįfo SHp 
riaus Valdybos ir Komisijos Raporte

IŠLĄippS.
Vykiom.aj.aių Komitętm nju- 

otfa, Ąm- Lįęt, Kongreso r<- 
Įkaįąm^ v

(Nuo kovo l-mųs, 1937 iki j 
liepos 1-mos, 1938

PAJĄMOS.
Liepos 5, 1937, pikniko

pelnas ...... .......... $78.50
Rugsėjo 26, lu37 pikniko < XT . .. 

pelnas ...... ......  $25.53;
Vasario 10, 1938 minint Liet, r'

NepHkla.usomyibę, koncerto' 
pelnas .......................  $92.58

Bųlandžio -9, 1938 aukos masi
niame susirinkime .... $32.70'

Draugijos ir kuopos sumokėjo ’ 
į Vik. Kom. Iždų .... $23.00

Draugijos ir kuopos sumokėjo 
į vietinį iždų.......... $15.00

LSS ljtb kp. anka Lie\ Pobt.
kaliniams .........i... $5.00

Už pųrclnųtųs br.o.šmr<ė.lč.a, mi- 
ųįut Lie.t. ųepriikL 20 m. $8.(M);

W*a dųįįs Jspająįjęs respŲ^į- 
fcos ............ -

....
$yetųiĄei nauda

..... ............... • 

susį^’kij^ę įšl^r
dęs ................... $27;JftQ

i Telegrama i petmvą .... 
Skyriaus s.ekret. išlaj$p$ $

Viso išlaidų ....... $2&3?4
i Skyriaus ižde liepos 1, 1938 

buvo ..........   $72.87

yiso įėjo per ytyšininėtų 
tai^ų .....................  $280.$į

V.asar. meų. 1937 buvo $75,80

'VALDYBĄ

Viso kartu $356.11

Įiųi stengtis surengti žįeųripį 
padengimų, o
dyba ir atstov.aį. ^Konferencijoj 
dalyvavo apie 20 atstovų.

Apsy.arsčįųs visus .reikalus, 
k opf erekcija užsidarė apįe 10 
vai. y^k.

jiems padės vai- Qraįuole

—Aįstovas.

—Komisija, 
Z. Ramanauskas.

Pirm. Pr. Jo.či.ojus
Sekrej. /. Overaiįię
Ižd. J. Besasparis.

.11 j..j. r...*...........  ■■ ■ ..—i

Išrinko

Po Kanadą ir Rytines . Valstijas
Rašo M. J. Kemešiene Abu laikraščiai yra pažangus, 

o,, . - v- j j . _ . ! Jis sako, kad tie du laikraščiai'Rugpiučio 4 d. apie 7 vai. £ .. . ’. v. . . ...
ryto mes jau tvarkėm savo pa- jam žinias apie lietu-.
sus ant Amerikos ir Kanados ,KU!alS me,taia a?
.sienos. Tuomi ir prasidėjo mu
sų 16 dienų atostogų kelionė 
po Kanadų ir rytines valstijas.!

Sankelciviai buto p. J. Mes-' 
kinis, 3 teatrų savininkas; po
nia Mariutė Meš-kinienė, jų' 
vienturtis sūnūs Juozukas, p.} 
Sietlą Bukšnienė( alaus darže
lio savininkė ir M. J. Kemešie- 
nė.

Važiavome didžiuliu baltu 
Chrysleriu, kuriuo pp. Meški
niai apie 3 metai atgal važi
nėjo po Lietuvų ir kitas Euro- t 
pos šalis. Automibilio ratai su
kasi greitai, plaukia lyg ta bal
ta gulbė, prie vairo sėdi pats 
p. Meškinis.

Kanados laukai lygus, javai 
puikus, tai miežiai, tai avižos, 
daugybė kornų. Sodnai dideli, 
n,no vaisių šakos linksta. To
liau pavažiavus kanadiečiai 
augina iabąkų jr iš jo semiasi 
nemažų sau pelnų. Visi mies
teliai "puikiai išpuošti. Iki Lo- 
noon, Ont., rodosi, tai buvo lyg 
kokia kariuomenės šventė.

Po 5 valandų kelionės jau 
buvome Guelpt, Ont., miestely 
pas p. Adomų McKuawn, 27 
Stewart S t., senų pp. Meškinių 
draugų. McKuawn žinojo, kad 
svečiai atvažiuoja, tad ir lau
kė namie. Po malonaus pasi-. 
sveikinimo tuojau pakvietė 
pietauti, nes po pietų turėjom 
aplankyti įdomesnes vietas.

A. M,cKųawų yra lįetuvis, ve-} rį, kaip bųdayo pirmiau, o tįh 
dęs prancūzę., Tai vienintelis Į paduos du balotus. Už burių 
liętųvis šiame miestelyje, gy-; partijų balsuosi — pažymeh, 
vena nuosavam aristokratiška-}Tuščių ir pilnų balotų suvyniok 
me nųme, užlaiko gazo biznį paskirai ir paduodant pąsa-

bu su žmona ketina aplankyti 
Lietuva, c. •

Šis miestelis yra mažas, bet 
stebėtinai gražus. Aplankėm 
svarbesnes vietas, jų tarpe On- 

Į tario Agricultural College. Ag
rikultūros kolegija randasi, 
i puikiame gojuj, ji turi apie 5.0 
j didelių muro ir akmenų pasta
bų. Kitoje vieškelio pusėje yra 
Ontario RefOrmatory — jau- 

muolių pataisos namai. Namai 
stovi ant kalnelio. Kelias, ku
ris veda j namus yra apsodin-

medeliais. Žemiau yra ištaisy
ti vandens upeliai, 'kuriuose 
nardo geltonos žuvytės. Taip-' 
gi matėm kaip tos įstaigos 
jaunuoliai kelių, medelius, gė
les ir tuos upeliukus patys pri-' 
žiuri. Apžiūrėjom Queen Lady 
katedrų ir kitas miestelio da
lis. Tuomi diena ir baigėsi.

1
dejom kelionę į Monlreal, ku
ris randasi už 400 myliu nuo1 
Guelph, Ont. Guelph gi randa
si už 200 mylių nuo Detroito. 4

(Bus daugiau)

ppjjtjne 
Organizacija

Rugpiučio lį d. čių buvo su- 
|.aųįktas lietuvių susirinkimas 
ir sųorganizrota Lietuviu P,e- 
męįcratjnė Sųjuijga. Organiza
cijos tikslas yra čia gyyenąn- 
čįųs lietuvius geriau supųžjn- 
.d.ibtl su ribkįmaįs ir kandida
tais—kurj.ę yra , .tinkamesni 
yą.ldyietėms įr kurie darbuo
jasi progresyviam veikime.

; Pas mus yra kliubų viso
kiai? vardais, bet visi yra su
rišti s(u pašalpa ir apdrauda, 
Aa.d politikoj tokioms organi- 

x . Iz.acįj.oms neįmanoma veikti. SCI- (
Šios naujos grupės nusista

tymas yra rūpintis vien šios 
palies reikaiaįs jr Wčfco b.ep-, 
dro neturėti su užjuriu. Turi
me čia gimusį ja.uųų advoka
tų A. Kundrotų ir norim jam

Detroįjto Liet. Daįįės choro 
pįkmkas Beecbnu.t darže pa

rvyko geraį. D.ąlyvųvo tųkstąn- 
Į tinė mįųįų. Oras buvo grąžui 
ir fų dįeųų buvo daug piknikų, 
bet šis buvo didžiausis. Iš 20 
konteslančių buvo išrinkta vie
na grubiausia Miss Li t Imama. 
Tai p-lė Jan Tomull, 1$ motų 
gyvenanti 3964 Oliver St.

Ruošia 
Pikniką

Didelį piknikų ruošia SLA 
252 kp. ęeštadienįo vakare, rug
sėjo 3 dienų, Beechnut Groye 
darže, prie Middlebelt ir Van 
Boru kelių. Piknikas prasidės 
pavakare ir tęsis iki ryto- J)us 
rodomi krutami paveikslai, 
grieš gera muzika įvairius šo
kius. Bus duodamos trys dova
nos trim porom ųž geriąusį šo
kimų. Dovanos bus po $5. Vi
si SLA nariai ir Detroito apy
linkės lietuviai prašomi atsi
lankyti ir tyrame ore linksmai 
lųikų praleisti.

UŽPRAŠO KOMISIJA.

diiMu bcrenie šaltą žeiųę ant <iajugi.a,ų (jl^sąs p.o-i
savo jauniausių brolio grabo, Jjsąj jkąftei
trokšdami jam amžino atilsio, yąj.ėsį į Jeisejųs įr fįįjkj-j

WW>se ftehę&ej M-esi

»,ė i ,^.4eję if jjąikjpgąl

Pranciškus mirė rugp. 2., 
Chįcagoj ir ten buvo palaido
tas rugp. 5 d.

Dominikos —

■M

xį.fru?
« • t A « X •

Nauja I’rimary 
Balsavimo Tvarka

Michigan vąfe.ljj.ęj 
pirmi pri mary balsąvimatj 

! Balsavimų insp.ejktųrįąi
lęse neklaus bQhio baloto nę-

Kongreso 
Konferencija

Amerikos Liet. Kongreso De
troito skyriaus konfereniija į- 
vyko rugpiučio 27 d., 8 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėj.

Konferencijų atidarė sekre
torius J. O. pranešdamas, kad 
pirmininkas P. Jačionis nega
li dąjyyų.uti šį,9j koųf.ejr.eų.ęįjpj. 
Jis tik kų parvažiavęs iš LCfe 
konferencijos ir turi svečių. 
Vice-pirm. J. Steponkevičia ir
gi nesiranda konferencijoj. 
Tad tenka rinkti tvarkos vedė- • f ' •
jų. Išrinkta p. Kemešienė. Sek
retorius peršaukęs atstovus, 
perskaitė protokolų, kuris ir

/. T. Kibarl

Sj., j £iyįifty.c
; §9w.e.
j jcąus dgrbę
I 4- I8H-

PfOTk ?,• Mortele įr 
I tote W-

jų kongreso pajaiuų ty išlaidų! 
,aiskahų» kurios bus išdalintos: 
draugijoms ir pasiųstos lietu-: 
yįų įaikraščiams. J^d. praneša,* 
kad kongreso 4 delegatams už 
sųaį,rijimus įšmujkėta $54.00 

r r ir randasi $6 bila. Valdybos"
ir jame turi gerų pasisekimų, kyk, kuris balotas balsuotas, raportai priimti-
••■v lx 4 «r x xx w-x.-i xx K xx 4- x ■« r »-x xx I <x 1ir i -i r. i xx-x x%x L\xx 1 xx > TT-v 1 • _ • • V ••nes biznyje yra apie 15 metų, j Tų po tavo akimis įpies į balo-; 
šiame miestelyje gyvena apie tų skrynių, o tuščiųjį balotų į 
22 metus. Rodos, p. McKuawn kitų skrynių. Vietos dienraš- 
per tiek metų turėjo užmiršti čį uos e telpa pįatųs paaiškini- 
lietuvius, jų kalbų ir jų papro-’mai, kaip baįsuoti.
čius. Bet jis skaito net du Jųik-1---------------- ---- ------——į-——
raščius, “Keleivį” iš Bostono ir

—KorespĄ “Liaudies Balsų” iš Kanados

sų- 
$ 

gaurus piPSfMj Sf7S.vąrs>tytj; 
šy^įJAS jkj,«Msj-l

/js sj.Ųję pępiJdyjį ?■'»-! 
ity.U.9? SfeLę/M M?.iestąi yž JJe-i 
troito ribų galėtų gųųti pimgų 
iš federalinės valdžios namų 
statybai. Tuo ųktų tikimųsį pų-( 
akslinti namų statybų. Wayne 
kauntės šelpimo fondas yra iš-1 
sisėmęs, Detroito fondas išsisė
męs. Gubernatorius siūlo pas-' 
Kįriį dą.iĮgiąp pbtygų bedarbių! 
š.eįpimu-

Gubeptiųlorųs Mųrphy daug 
rizikavo šaukdamas šį JegisJa- 
turos p.osč.dį p^įeš pjąt rinki
mus. p.arbbw^i rinkimuose^ 
turėtų jį paremti.

—ftpresp}

si>-i F- P- 
•^.įl jr pą^įgj^j-

W¥-

Barbenu unijos viršininkas 
George Husk praneša, kacį 
)Volverne barbgrnė prie Woo(į 
ward Avė. ir jos savininkas 
Chęs. Chimera pasirašė kont
raktų sų unija jr pfįppžįpo u- 
nijų savo 10 darbininkų. Tų 
i^gU yra pjbiaį W~
gaųizųotų darbininkų.

Prąwogų KQUhsįja pranešė, 
ka<į šių vakarų nebuvo progos 
surengti piknikų. Pramogų ko
misijai atstovai davė dąug vi- 
sojkiąusių suipųpymų įr (karš
tai) pasvarsčius palikta tai pa- 

— M- Batulevi-
M, j?

SJAPMAL -

_________

SLA 352 kp. sekretorius į.' 
Overaitis sukę negalėsiąs da
lyvauti piknijke, nes jo mote
ris jau kelintas mėnuo serga 
ųervų. liga, tad jis turįs būt 
nųiųię

mis liepomis bpvp įš
tardytos įįį
vyįcp pps Btffi i

bfe. !5yvp- valsčių įf rugp. 3 4 dai-žippje

S

t
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Diena Iš Dienos
Jos. Rachunas, Jr.
Jau Parvežtas Namo

BRIDGEPORT. — Jau buvo 
rašyta, kad pp. Rachunų vaiku
tis Juozukas buvo skubiai iš
vežtas į German Deaconess li
goninę ir ten jam buvo išimti 
sugedę tonsilai. Vaikutis vakar 
tapo parvežtas į namus ir jau
čiasi labai gerai. Juozukas yra 
dar tik 6 metų amžiaus, bet 
tėvas sako jis elgiasi kaip su
augęs vyras ligoninėje. Kada jį 
slaugės apniko prirengti opera
cijai, tai, jis sako, pašaukit 
daktarų, nes jos gali man ką 
nors padaryti. Mat, Juozukas 
daktarų pažįsta asmeniškai ir 
juomi daug pasitiki.

Pp. Rachunai užlaiko taver
ną antrašu 3137 S. Halsted St.

—- VBA.

PAŽINKETE 
SKAMARAKIUTĘ!

MARQUETTE PARK. — 
Susipažinkite su labai gražia, 
kuklia ir be didelių pretenzijų 
mergyte — p-le Skamarakiute. 
Ji labai sunki, nes sveria sep
tynis svarus ir dvi uncijas. Da
bartiniu laiku ji yra apsistoju
si su savo mamyte p. Antoine- 
tte Skamarakiene švento Kry
žiaus ligoninėj, o laimingas tė
vas Francis Skamarakas švei
čia, dulkina savo namus, 7033 
S. Artesian avenue, nes naujų 
šeimos narę juk reikia deramai 
priimti.

Naujagimė išvydo pasaulį 
pirmadienio, 11 vai. naktį. Mo
tina ir ji jaučiasi kuo geriau
siai. --Draugas.

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicagoje)
Samuel Creswell, 22, su The- 

rese Ųapocy, 21
Lloyd Cross, 21, su Anna 

Bernatavičius, 18
John Dundovich, 25, su He- 

len Petravich, 20

Ir Vėl Pramoga — 
Sutiktuvės Jurgiui 
Steponavičiui
šeštadienio Vakare West Side 

Svetainėje
Pirmyn chorui sugrįžus iš 

Lietuvos po sėkmingo dainų 
maršruto, visose kolonijose ren
giama atskiriems choristams 
sutiktuvės bei priimtuvės, kad 
išklausyti jų kelionėje įgytų į- 
spudžių. Praėjusį trečiadienį į- 
vyko iškilmingas sutiktuvių 
bankietas visam Pirmyn chorui 
Syrena restaurante.

Kadangi tame maršrute taip
gi dalyvavo ir Jurgis Stepona
vičius su savo žmona Antoneta, 
Naujos Gadynės choro vedėjas 
ir to choro žymiausioji solistė, 
tad naujagadyniečiai ir draugai 
nusisprendė ir savo choro va
dui surengti sutiktuves.

Sutiktuvės įvyks šeštadienio 
vakare, pradžia 8 vai., West 
Side Hali (buvusioji Mildažio 
svetainė) 2244 W. 23 PI. Bus 
vaišės, kalbos, muzika, šokiai 
ir, beiųlrai šauni sueiga. Visi 
Naujos Gadynės choristai, rė
mėjai, draugai ir simpatikai y- 
ra nuoširdžiai kviečiami atsi
lankyti ir pasidalinti įspūdžiais.

—Kvieslys

, Biblijos Tyrinėtojų 
Konvencija

Bus per 3 dienas. Rugsėjo- 
Sept. 3, 4, ir 5 dienas, svetai
nėje po n r. 2458 W. 38 S t. ir 
Campbell Avė, Chicago, III.

Konvencija atsidaro suba- 
toj lygiai ant 3 v. po piet. Kal
bės Juozas Gramontas antroj 
paskaitoj lygiai nuo 5 vai. po 
piet kalbės S. Beneckas temo
je “Didis Jubiliejus Pasaulio”. 
Nedėlioj pradžia nuo 9:30 ryto 
iki 6 vai. vak. Kalbės daug 
kalbėtojų iš įvairių miestų. 
Ypatingai bus svarbi kalba 
nuo 2:00 vai. po piet. Kalbės 
anglas Brolis William ir nuo 
3:45 bus publikai. Taipogi 
pirmadienį pradžia nuo 9:30 
iki 6 vai. vakaro.

Kviečiame dalyvauti visus 
kurie myliti dievų ir jo Tie
sos žodžius. Įžanga veltui— 
Rinkliavos nėra. Rengia ir 
kviečia

Biblijos Tyrinėtojai

Žagariečių Kliubas 
Rengia Pikniką

Sekmadienį, rugsėjo 4d., 
Žagariečių klubas rengia pik
nikų Spaičio darže prie Ar
cher av. priešais O Henry Park 
Willow Springs. Pradžia 11 
vai. šokiams bus šaunus Bala- 
ko orkestras, turėsime visokių 
gerų gėrimų ir namų dar
bo valgių-užkandžių. Kvie
čiam visus savo kainynus ir to
limesnius atsilankyti. Įžanga 
visiem veltui.

Kviečia kornisija.

Valdininkas 
Suvažinėjo Žmogų

Prie Madison ir California 
gatvių automobilis sunkiai su
žeidė 56 metų chicagietį John 
Wood nuo 2817 *Warren blvd. 
Prie automobilio vairo buvo 
Ernest W. Mau, Berwyno mie
stelio iždininkas, kuris dabar 
neseniai buvo patrauktas atsa
komybėn už $3,700 išeikvoji
mą, fe

Ruošia Pikniką 
Telšių Varguolių 
Naudai

Telšių vargšų naudai rengia
mas piknikas, rugsėjo 4 dienų, 
Rūtų Darže, 2327 W. 23rd PI. 
Piknikas prasidės 3:00 po pie
ty.

Bus išleistas “midget radio”, 
pirktas iš New City Furniture 
krautuves, kurios savininkai pa
aukavo elektrikinį toasterį, už 
kų rengėjos labai dėkingos.

Atsilankę rasite iškeptų lie
tuviška bekonų ir įvairių gėri
mų, taipgi bus “bingo” ir kitų 
žaislų.

Rengėjos širdingai kviečia vi
sus, nes visas pelnas skiriamas 
gerai naudai. D. K.

\ * 4
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Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

Dėl

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Genter Plunbing & Heating Sujjply Go., Ine.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

STRATOSFEROS KAME
RA — Paveikslas parodo du 
vaizdus įdomaus aparato 
Chicagos miesto airporte, su 
kurio pagalba inžinieriai 
studijuoja stratosferų. .Apa
rate galima padaryti sųly- 
gas panašias atmosferai, 
65,000 pėdų aukštumoj, že
mutiniame paveiksle du in
žinieriai kameros viduj žiu
ri kaip stratosferos oras vei
kia žmogaus kvėpavimų.

Nelaimingas 
Gimtadienis

Vakar 38 metų^Oak Lawn 
gyventojas Henry DeVries 
ruošėsi švęsti gimtadienį. Bet 
neteko švęsti. Prie 101 ir Cice- 

jro avenue, ji suvažinėjo auto
mobilis valdomas 37 metų chi- 
cagiečio M. S. Durnas, 52 W. 
Mapųuette Rd. Suvažinėtajam 
dviejose vietose buvo nulauž
ta viena koja ir perskelta gal
va. Dumasų Oak Lawn poli
cija uždare kalėjime.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NA U JIENOSE”
• '!••*»» i i i

SUSIRINKIMAI
—M——-l.l.»ll||. ............................................................... ...................................................

St. Su- 
vajaus 
rimtos

Upytės Draugiško Kliubo susirinkimas įvyks subatoj, rugsėjo 
3, 1938, 7 vai. vakare, 4070 S. Francisco Avė. Kviečiame 
visus narius atsilankyti. —E. T.

Nežiūrint Darbo Dienos šventės, SLA 260 kuopos susirinkimas 
įvyks kaip ir visuomet, pirmų Sekmadienį rugsėjo 
vai. po pietų, Mrs. Gricius svetainėj, 2149 W. 69th 
sirinkimas svarbus, nes bus svarstoma pažangos 
darbuotė ir kitkas, kas reikalauja kiekvieno nario 
nuomonės. —K. Liutkus, sekr.
Darbo Dienos šventės, Draugijos šv. Petronėlės susirinki
mas atidėtas — įvyks, utarninke, rugsėjo 6 d. 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėje. Narės malonėkite pribūti.

A. Laurinavich, rašt.
Lietuvių Keistučio Kliubo mėnesinis susirinkimas, įvyks rugsė

jo 4 d. Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd St., 12 vai. die
nų. —Helen Chapas, rašt.

Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 4 d. 12 vai. dienos, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet., i__
bus, todėl kiekvienas

3133 So. Halsted St. Susirinkimas 
privalo būtinai atsilankyti.

pribukite galutinai prisirašyti

svar-
Kurie 
drau-

gijon. —P. K., sekr.
Illinois Lietuvių Pašalpos

šiandien Chicagos Liet. Auditorijoj, antram aukšte (Bar
Room), 7:30 vai. vakare. Visi nariai kviečiami atsilankyti.

Kaulakis, rašt.

Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks

PARENGIMAI. . . —=■
Burnside SLA 63 kuopos rudeninis piknikas įvyks sekmadienį, 

rugsėjo 4 d., Ukrainian Village darže, 9200 Woodlawn 
avė. Bus gera muzika, gardžių užkandžių, taipgi ir šalto 
alučio. Kviečia atsilankyti skaitlingai visus Komisija.

N. W. kampas State ir 551 h St.
VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Prigėrė Trys
Jaunuoliai

Vakar ir užvakar prigėrė 
trys jauni chicagiečiai:

Donald Herbert, 20, nuo 7446 
Luella (Devil’s Lake, Wis.)

Walter Schnetzing, 4832 Cor- 
nellia, ir

Arnold Haggen, 4901 Corne- 
llia. Jiedu žuvo Goshorn ežere, 
prie Saugatuck, Mich.

Howard Dietz, žymus kruta
mu paveikslų gamybos valdy- 
bininkas ir krutamu jų paveiks
lų 1938-1939 sezono vajaus ko
miteto pirmininkas.

Nepaprastai Pigus 
Paukščių Išparda
vimas Šventėms

Švenčių proga P. D. Poultry 
Farm, 5519 S. Harlem avė. skel 
bia nepaprastai didelį paukščių 
išpardavimų. Didesnius užsaky
mus pristato į visas miesto da
lis. Štai kokios kainos Plymouth 
Rock vištų svaras 23c, ančių 
— 19c. Vištos virimui parsiduo
da po 19c svaras, kepimui — 
22c. Kiaušinių tuzinas kainuoja 
irgi 22c. Gi kalakutai pigiau 
negu kur kitur.

Tad, nepraleiskite šios pro
gos. Vieta randasi prie pat Ar
cher avenue. (Skelb.)

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi- 
jį j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš -viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Dabar Eina.
Pamatykit Japonus vejamus iš 
Sovietų Sibirijos 1918-1921 m.

“VOLOCAJEVSKO 
APGYNIMAS” 

“čapajevo” kurėju diriguojama, 
originalus muzikalia sąstatas ve

damas Dmitri šostakovičio. 
SONOTONE 66 E. Vau Buren. 

Oras atvėsintas.
25c iki 1 P. M., išėmus Sešt. 

ir Sekmadienį.

ATSIŠAUKIMAS
į Atlantic Lietuvius

Atlieku visokius kraučių darbus. 
Klineju, Prosiju ir fur kautus pir
mos rūšies darbas ir turiu Naujie
nų Agentūrą.

240 W. 51 St.
JULIUS J. BALCHUNAS

Garsinkite “N-nose”
ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
SALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia 
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikrašti “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

apdrauda 
nuo $150 
ir $12.00

savo na-

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGŲ 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 PASISKUBINKIT, nes mažai jų be-su

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmeninis setus.

INDAMS KUPONAS
IKI RUGSĖJO 3 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

Be

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas..

DUODAME PINIGUS

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
9 Kreipkitės j Naujienų 

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgj pristatom an
glis j visas miestą dalis.
3406 So. HalstedSt.

šaukit Tel. YARDS 3408 
k-----------------—. .■>

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
C0NRAD 

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

už ---------- ----------------- ■ “
GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $4 AA
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
i Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
4405 80. FAIRFIELD AVĖ.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse
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TRIJŲ CICERO PARAPIJONŲ 
PASIKALBĖJIMAS

(Tęsinys)
Jonas — Toliau jis atsipra

šęs už savo ir komitetų pada
rytas klaidas, nukreipė klau
sytojų dėmesį apie tai, kaip 
jisai apvažiavęs aplink visų 
Michigan ežerą, o niekur to
kios gražios bažnyčios nema
tęs, kaip kad ciceriečiai turi. 
Na, ir taip gražiai visą daly
ką uždailino. O žmones, žinai, 
juk bažnyčios viduje nieko ne
gali prasitarti, mat, tai esanti 
per šventa vieta dėl paprastų 
parapijonų kalbėti. Jis, kuni
gas, suprantama, gali pliaukš
ti ką iik nori, jam tai ne šven
ta vieta.

Jokūbas

tik užeiname, ar pas biznie
rius ar nebiznierius, visus ra
ginti, kad skaitytų Naujienas. 
Juk tai ačiū Naujienoms, kad 
talpina musų raštus apie vi
sokius netaktus musų klebo
no, šiendie privertėme jį nu
žemintai atsiprašyti savo pa
rapijonų. Taip, mano mieli, 
mes ir daugiau galime privers
ti savo kleboną išpildyti musų 
reikalavimų jei tiktai vienin
gai ir sutartinai veiksime.

Kada yra sušaukiami para
pijos susirinkimai ir kada kle
bonas prikrauna ant stalo vi
sokių bereikalingų išmistų, tai 

. tada reikia nebijoti drąsiai pa
reikšti savo numonę. Juk ju-

Kaip aš dabar du atsimenata kaip musų kle-
matau iš Jono pasakojimų gir- bonas visai bereikalingai a- 
dėtų bažnyčioje, tai musų kle- nais metais užsispyrė, kad,
bonas tikrai yra nusigandęs ir girdi, reikia neaįbutinai išma-
pabugęs, kad kartais parapi- 
jonai nesukeltų revoliuciją Ci- 
ceroj. Todėl jis taip manda
giai ir taikiai kalbėjo bei at
siprašinėjo savo supykusių pa
rapijonų.

Petras — Ką tu, Jokūbai, 
dabar manai mes turėtumėm 
veikti?

Jokūbas — Mano supratimu, 
mes dabar turime padvigubin
ti savo veikimą. Turime kur

liavoti bažnyčią. O ta bažny
čia galėjo dar būti nemaliavo- 
ta penkis-šešis metus. Ir mes, 
parapijonai, vis vien būtumėm 
pasiuntę savo maldas ponui 
Dievui iš nemaliavotos kaip 
kad dabar iš išmaliavotos. Tos 
maldos greičiau dabar nenu
eina pas poną Dievą, kaip 
pirma kad ji buvo ir nemalia- 
vota. Tuosgi tūkstančius do
lerių butų galima buvę suvar
toti atmokėjimui skolų. O da
bar jis padarė naują skolą dėl

EIKIT Į

BOSTON
SHOE STORE

3435 So. Halsted Street
SAU BATELIŲ

Mokyklų
Atidarymui

Tvirti ir Išvien Drūtos Odos 
Bateliai Ilgam Dėvėjimui

STAR BRAND
IR

..POU. PARROT-
Išdirbystės

Berniukų ir
Mergaičių

„ BATELIAI

$< 99
SPECIAL BS ir 

aukščiau

bažnyčios išmali avojimo. Ir 
' dėl to tai dabar tas toks dide
lis užsispyrimas kuodaugiau- 
sia iš kiekvieno parapijono pi
nigų išgauti. Per tai jis suma
nė įvesti tuos konvertėlius, ko 
durnos davatkos tyčia lenkty- 

! niuojasi viena su kita, katra 
! daugiau aukų per metus su
kraus. Tuo budu galima dau
giau pinigų iš parapijonų iš
čiulpti.

Jonas — Ar tu manai, Jo
kūbai, kad butų galima kle
bonus priversti tuom pat bu- 

' du, kad jie gražintų algai lie- 
i tuvių kalba evangelijas, gies
mes ir pamokslus?

DYKAI
DOVANOS

BOSTON’S pritaikymas ir koky
bė yra užtikrinimas, kad 

ilgai devėsit

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS

Cicero Rye
Bread Bakery

934 W. 29th Street
Tel. VICtory 5468

Subatoj, Rugsėjo 3 d.
Bus Duodamos Dovanos Kiek

vienam Kostumeriui 
Savininkas

ANDRIUS BALNIS

KALDRA Iš SKUDURŲ

FULL BLOWN TULIP PATTERN 1838
No. 1838. — Tai labai graži kaldra. Suvartokit likusius 

nuo siuvinių skudurus ir tuojau pradėkit ją siūti. Kai ateis 
žiema, turėsit kuo apsikloti.

Jokūbas — Tikrai taip, ma
no mieli draugai. Musų lietu
viai Romos katalikai neturi 
taip tykiai kaip avys tylėti, 
kad ant parapijų susirinkimų 
drąsiai ir sutartinai pareika
lauti, kad klebonai turi gra
žinti musų jaunimui evangeli
jas, giesmes ir pamokslus lie
tuvių kalba. O jei jie to ne
norėtų padaryti, tai reikia nu
sitarti tada nebeduoti jiems 
nė cento. O tada pamatytumėt, 
kaip greitai jie atgrįžtų ant 
dvasios šventos ir nustotų iš 
lietuvių kalbos tyčiojęsi ir lie
tuvybės idėją hiekinę.

Tačiau, kada klebonai mato, 
kad pas parapijonus nėra vie
nybės, tad jie tyčia iš lietuvių 
kalbos iš lietuvybės idėjos ty
čiojasi ir visus parapijonus 
žiopliais laiko. Todėl tai ir 
musų klebonas H. Vaičiūnas 
taip gali visus parapijonus už 
nosies vedžioti, kad jie ant pa
rapijų susirinkimų nei vienas 
nė žodžio netaria. Ką klebonas 
užsimanė, tai jis nori padary
ti savo, visai parapijonų nesi
klaustas. O kada jau darbas 
yra pradėtas, tai tada jis kal
ba, kad to reikalauja parapi
ja, to reikalauja Dievo ir baž
nyčios labas ir t. t. Na, ot, taip 
nemąstantiems parapijonams 
apsuka galvas, o tie kaip bu- 
riutės seka paskui jo, o tiems 
įvairiems jo užmanymams ne
bus galo. Tad gi, Jonai, tu ki
tą sykį kai nueisi į parapijos 
susirinkimą, žiūrėk man, kad 
nesėdėtumei rankas sudėjęs, 
bet visuose parapijos reikaluo
se imk balsą, dalyvauk disku
sijose ir nebijįok pareikšti sa
vo nuomonę. Nežiūrėk ar tas 
klebonui patiks ar ne, bet 
drožk atvirai ir drąsiai. Ot, tik 
tokiu budu galėsite ką nors at
siekti dėl labo savo parapijos.

PETRAS. — Ačiū tau, Jokū
bai, už gerus patarimus, o Jo
nui už papasakojimą ką girdė
jo bažnyčioje. Lik sveikas, Jo
kūbai.

JOKŪBAS. —Likite sveiki, 
mano mieli.jjJ^ępamiĘlkite ki
tą syki užeiti pas mane pasi
kalbėti.

—Cicero Jokūbas.

Čia Keistutiečiai 
Nori Atsisveikinti
Su Vasara

Rugp. 18 — “Silkių Išvažia
vimas”

Lietuvių Keistučio Klubas 
rengia Šio sezono paskutinį iš
važiavimą 18 d. rugsėjo Biru
tės Darže.

Šis išvažiavimas skirsis nuo 
kitų išvažiavimų, nes ir vardas 
skirtingas. Vadinas “Silkių Iš
važiavimu”. Bus kepamos sil
kės, bulvės ir pampuškos ir tais 
skaniais valgiais bus vaišinami 
svečiai. Dar bus nepaprastas 
kontestas — tai bulvių skuti
mas. Kas greičiau ir gražiau 
nuskils, tas gaus tam tikrą do
vaną. Bus ir kitų pamarginimų.

Šis išvažiavimas <yra rengia
mas ne dėl pelno, bet kad suė
ję su draugais atsisveikintu- 
įnėm su šių metų vasarėle, kuri 
taip greit prabėgo. Jau ateina 
šaltas rudenėlis, pradėsime 
rengtis į svetaines, nes prasidės 
teatrų, koncertų ir prakalbų se
zonas.

Taigi, kviečiame visus kliu- 
biečius ir ne klubiečius, visus 
chicagiečius ir kaimynus į šį 
gražų išvažiavimą. Visi atvažia
vusieji turės gerus laikus.

Kviečia Komisija, N. Klimas

Vienintelis Tikslas—
Geresnis Biznis

- ---------------------- *

—Sako Kratomųjų Paveikslų 
Gamybos Pirmininkas

Svetimų kalbų spaudos re
daktorių ir leidėjų susirinki
me, kuris įvyko Roosevelt ko
tely, Howard Dietz, krutamųjų 
paveikslų gamybos valdybos 
narys ir tos gamybos pakėlimo 
vajaus komiteto pirmininkais, 
griežtai pareiškė, kad bendras 
teatrų savininkių ir gaminto
jų veikimas turi viėnintelį tik
slą : gerinti biznį.

“Yra išvedžiojama ir spau
doje rašoma,” sako jis, “kad 
lasai skraistis, kuriuo priden
giama menkos vertės paveiks
lai, yra paveikslų gamintojų 
padarytas, kad paslėpti val
džios teisinius žygius. Tai ne
liesa.

! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPE, No. 1838
1739 So. Halsted SU Chicago, I1L

| Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdi No.________ į

|Adx«MU---------------------------- ---------------------------------------- Į

Į IttortM ir valstija ———-------- ------------------------------------ --------- |

v»►,
“Menkų paveikslų paslėpti 

negalima, bet gi galima atkrei
pti visuomenės atydą į gerus 
paveikslus. Šiandien daugiau 
negu bet kada pirmiau ji rei
kalauja iš paveikslų. Todėl jų 
parinkimas darosi sunkesnis, 
o staigus jų iškėlimas, infor
muos visuomenę apie gamin
tojų pastangas. Skelbimai ir 
kontostai tai ne gerų paveiks
lų užvadavimas, bet vertybės 
perstatymas, geresnio parody
mo formoje, Kas tik padidina 
prekybą. Keistas yra aiškini
mas, kad ir 'tai į Amerikos 
biznio vajų reikia žiūrėti kaip 
į radikalų veiksnį. Man rodos, 
kad krutamieji paveikslai pa
deda visiems amatams ir dėta- 
listai turi naudos iš padidėju
sio teatrų lankymo. Tinkamas 
pęrs'jfttymas padeda detalištui 
daugiau negu kompetitoriui, 
kurs rodo panašias prekes.

“Kaslink teisinių kalbų su 
valdžia, reikia pasakyti tai, kad 
šis yra teatrų ir distributorių 
bendras vajus*: mažųjų ir di
džiųjų. Kokios; gali turėti įta
kos sėkmingai atliktas parda
vimo darbas į bylos eigą? Bet 
koks mėginimas suvesti į ben
drą dviejų yra negraži Teisin
gumo Departmcnto jautrumo 
kritika, šitas vajus buvo jau 
nuspręstas pirm negu byla iš
kelta.

“Gamintojai sako turį visą 
eilę gerų paveikslų ateinantiems 
mėnesiams. Jie nori, kad visuo
menė žinotų. Praeitais metais 
buvo išparduota apie keturius 
bilionus tikietų. Lyginant su 
kitais bizniais, tai parodo kaip 
toli šis biznis yra nuo depresi
jos. Kino teatrai kovoja, kad 
ją nugalėti”., ''1

Susirinkime dalyvavo šie sveti
mų kalbų leidėjai ir redaktoriai iš 
New Yorko ir apylinkių: Nathan 
H. Seidman, Inter-Racial Press of 
America, prez., kurs perstatė Vic- 
tor Ridder, New Yorko vokiečių 
dienraščio Staats-Zeitung und He- 
rold leid., kaipb pirmą kalbėtoją. 
Kiti buvo: H. H. Chmielinski, Kur- 
yer Codzienny leid., Bostono lenkų 
dienr.; Peter Tetanis, Graikų dien. 
National Herald leid.; Mrs. There- 
sa Anastasi, II Progresso Italo-A- 
merieano and Corriero D’America 
generalė vedėja; Victor Shimkin 
Novoye Russkojė Slovo leid. ir ki
ti. Be jų dalyvavo gubernatorius 
Carl E. Milliken, ir Motion Picture 
and Distributor of America sekre
torius.

Po susirinkimo prie užkandos 
pakviesta dar senkantys leidėjai ir 
redaktoriai: Mario de Cellys, Pro
gresso Italo-American© red.; Mi- 
chael Brown Jewish Morning Jour
nal red.; John V. Dvorsky New 
Yorksky Listy boemų laikraščio 
leid.; Andrew J. Valuchek New 
Yorksky Dennik, slovakų red.; Pę- 
ter' P. Yolles Nowy Swiat red.; 
Alador Foncy Magyar Nepsazava 
dienr. red.; Max Kaufman to diėn. 
generalis vedėjas; Dr. David Krįn- 
kin Russky Slovo red.; Julio Ger- 
zon La Frensa spanų dienr. red.; 
C. Barbazan La Voz spanų dienr. 
leid.; Frank Sakser Glos Naroda 
slovėnų dienr. leid.; Richard Peso- 
la, Eteenpain finų dienr. red.; Mi-

Garsinkitės “N-nose” $

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban 
kiėtams, Laido 
tuvems, Papuoši- 

GfiLINlTĖAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

ei

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui FOR RENT—IN GENERAL 

Rendai—Bendrai

PARSIDUODA hardware store. 
Vieta seniai išdirbta. Priežastis par
davimo—turiu kitą biznį. 4414 So. 
Rockvvell St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro
sernė, biznis išdirbtas per daug 
metų, geroj apylinkėj, nebrangiai. 
4530 So. Wood Street.

VĖL BARGENAS
2 fletu po 6 ir 6 kambarius. Mū

rinis namas—šiltu vandeniu šildo
mas. S. E. Side, ant University arti 
71 gatvės—Kaina $4900. Tik šią 
savaitę. Inešt cash $1300. Likusį 
lengvais išmokėjimais.

NAMON FINANCE CORP. 
6755 S. Western Avė. 

Tel. Grovehill 1038

ANT RENDOS 3 arba 2 kamba
riai dėl ofiso. Karštu vandeniu ap
šildomi. 4311 Archer Avė.

HELP WANTED—FEMALE

PATYRUSI MERGINA 35 iki 40. 
bendram namų darbui—būti—47 iki 
$8. nuolatinis darbas. Whitehall 
8004.

PARSIDUODA grosernė ir mė
sos marketas pilnas prekių—4 kam
bariai užpakaly—priims pirmą pa
siūlymą. Apleidžia miestą. 2542 W. 
45th PI.

PARDAVIMUI AVALINES tai
symo šapa. Priežastis—liga. 2405 
W. 57 Str.

PARDAVIMUI PIRMOS KLESOS 
22 kambarių ruming house su arba 
be namo. Geras location, garu ap
šildomas, karštas vanduo. Visi pa
togumai Rašykite Box 869, 1739 
So. Halsted Street.

PARDAVIMUI 
buČernė, išdirbta 
mui kambariai 
biznis, parduosiu 
Emerald Avė.

GROSėRNĖ ir 
15 metų. Gyveni- 
užpakalyj, geras 

pigiai. 2955 South

PARSIDUODA labai geras kam
pinis tavern biznis—7 furn. 
viršui—Visi išrenduoti.

5758 W. 65 St.

kamb.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON FURN. KAMBARYS— 
vaikinui ar merginai—Visi paran- 
kumai—Su ar be valgiu. 936 W. 
33 St., antros lubos užpakalyj.

chael Kniazewich Ukrainų dienr. 
leid.; Khachi Keosayen Lraper ar
mėnų dienr. red.; V. Constantini- 
des Atlantis graikų dienr. red.; S. 
A. Mokarzel Al Hoda arabų dienr. 
leid.; Maurice Brooks The Day žy
dų dienr. vedėjas; Dr. Miklos Osa- 
kar Amerikai Magyar Vilay dienr. 
red.; G. S. Sang Chinese Republic 
News vedėjo pad.; A. S. Gerbovy 
Jewish World red. (Skelb.)

Biblijos Paskaita
Paskaitą iš Biblijos temoje 

“Penkta Abelna Karalyste”. 
Šita Karalystė ateis iš dangaus 
ir ta vadinasi Dievo Karalys
te, kuri bus įstaigta čia ant 
žemes tuojaus po šio esančio 
suspaudimo.

įdo-

Dan. 2:44; 7:27.
Jono Apr. 21:1-4

Šita tema yra begalo 
mi. Prašome visus ateiti ir pa
siklausyti. Kalbės S. Beneckas, 
nedėlioj, rugsėjo-September 4, 
1938., svetainėj 2458 W. 38Mi 
St., prie Campbell Avė., Chica
go, III. Pradžia 3:45 po piet. 
Rengia ir kviečia Biblijos Ty
rinėtojai. Įžanga liuosa, rink
liavos nebus.

PARDAVIMUI BUNGALOW 6 
kambarių, vėliausios mados, karš
tu vandeniu apšildomas. Priverstas 
parduoti pigiai dėl bedarbės, 

šaukite Tel. Hemlock 8716.

LABAI PIGIAI parsiduoda 5 
kambarių mūrinis bungalow ir 
sleeping porch. Karštu vandeniu 
šildomas. 2 karų garadžius. 5:30 
vakarais, nedėlioj ir Labor Day 
visą dieną. 7039 So. Campbell Avė.

2 FLATŲ PLYTINIS, 6—6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
ąžuolo trimingai. Kaina $8700.

6736 So. Campbell Avė.

, ČIONAI TAI PIRKIMAS
2 flatų po 5 kambarius ir kamba

riai beismente. Mūrinis apšildomas 
namas Marųuette Parke. Turi 
parduotas į 10 dienų.

STANKOVICH CO.
6912 S. Western Avė.

būt

FORECLOSURE BARGENAI
7 kambarių freiminė rezidencija 

arti Oak Park avenue ir Belmont. 
Aukštas konkrito beismentas. Fur- 
nasu šildoma, vertingas kampas, lo
tas 120 x 125. Apsodintas vaisme
džiais, uogų krūmais, vynuogiais ir 
t .t. Vienas blokas į mokyklas, 
krautuves, susisiekimą. Gatvės iš
grįstos, nėra asesmentų. Kartą ver
tinta $15,000. Kaina dabar $5,750. 
Mažas įmokėj imas, likusi kaip ren- 
dą. Del smulkesnių žinių rašyti ar 
šaukti W. R. Lemke, 3638 North 
Keeler Avenue. Avenue 1924. Ran- 
dolph 3750 dieną.

PARDAVIMUI 6 kambarių cot- 
tage. Vertas $2,000, parsiduoda 
už 1300 arba gerą mainą bile kur.

1900 So. Union Avė.

PARDAVIMUI MŪRINIS namas. 
2 fletu po šešius kambarius ir 2 
karų garadžius. Arba mainysiu ant 
namo su lotais arba su biški že
mės prie krašto miesto. 2920 Eme- 
rald Avė.

REIKALINGA MOTERIS prie na
mų darbo, kaipo gaspadinė. 1913 
S. Morgan St., Basement, Front,

Švari mergina bendram namų 
darbui—būti arba eiti.! 523 N. Drake 
—Van Buren 7667. <

MERGINA bendram namų dar
bui mažoj šeimoj. Savas kamba
rys. Turi mokėti’ angliškai. Tel. 
Oakland 2323 prieš 9:00 A. M.

MERGINA ar MOTERIS bend
ram namų darbui—geri namai— 
gera alga—būti. Rockvvell 5898

PATYRUSI MERGINA namų dar 
bui, kalbėti angliškai, nėra skalbi
mo, nei langų plovimo, nei mažų 
vaikų. Geri namai. $10.00. Savas 
kambarys, vana. Bittersweet 3555.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. PamatyKite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

1931 Dodge truck, panel body, 
1 ’/z ton pigiai parsiduoda. A. F. 
Barton, 2723 W. 64 St.

DIDELIS BARGENAS BRIGHTON 
PARK

Muro namas ant kampo, 2 po 5 
kambarius, dviejų karų garadžius. 
Pirmos lubos karstu vandeniu šil
domas. Namas atrodo kaip nau
jas. Parsiduoda tik už $8,000.00 
Kaštavo pastatyti $15,500.00

Kitas Bargenas—medinis namas, 
du po 6 kambarius pirmos lubos 
karštu vandeniu šildomas—kaina 
tik $3500.00.

Trečias bargenas—turime stebu
klą—trys štorai muro, randasi 
south side gražioj apielinkėje, par
siduoda už $4,300.00. Nepraleiskit 
šitų bargenų arba priimsim į mai
nus kas ką turite, šaukite Lafay- 
ette 2235. 4177 Archer Avė., kam
pas Richmond St., Chicago, Illinois. 
Klauskite—Paul M. Smith.

JOSEPH P. KOLIN

TURI BŪTI PARDUOTAS GREI
TAI! Galima kraustytis tuojaus 
Brighton Parke, 4008 So. Maple- 
wood Avė.—2 fletų po 4 kamba
rius. Visi įtaisymai—2 karų gara
žas, lotas 50x125. Rendos $55 į mė
nesį—Parduosiu labai pigiai. Pri
imsiu lotus į mainus. Kreipkitės 
pas savininką vakarais. 2041 West 
63rd St. Tel. Prospect 0176.

KAS NORITE parduoti už cash 
2 flatų po 5 kambarius, mūrinį na
mą, su dviem boileriais. Namas tu
ri rastis South Sidėje. Del dau
giau informacijų atsišaukit: 670 
W. 18th St., kampas Union Avenue.

gyveno po adresu 1614 So. 
Loomis St.

Persiskyrė su šiuo pasau
liu rugp. 31 d., 2:00 vai. ryto 
1938 m., sulaukęs 35 metus 
amž., gimęs Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Louise po tėvais Ar- 
monaitę, motiną Marijoną, 2 
brolius Frank, Alfred, 3 se
seris Loretta, Julia ir Delhpin 
uošvį Kazimierą Armoną ir 
uošvienę Agotą, švogerį Al
fonsą Armoną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioj 1654 So. Allport St.

Laid. įvyks šešt., rūgs. 3 d. 
9 vai. ryto iš koplyčios į St. 
Pius parapijos pažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Adal
berto kapines.

Visi A. A. Joseph P. Kolin, 
giminės, draugai ir pažįsta
mų esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, motina, broliai, se- 

sęrys, uošvis, švogeriai ir 
giminės

Willow Springs ROADHOUSE, 
su 2 V? akrų žemės, ant Archer Avė. 
Išdirbta vieta per daugelį metų, iš
simaino ant namo Chicagoje. Nėra 
skolos. Atsišauki dėl daugiau in
formacijų 670 W. 18th St., kampas 
Union Avenue.

PERSONAL NOTICE 
Asmeniniai Pranešimai

LUKOŠIŲ KAZIMIERĄ Augusti
no s., iš Lietuvos (Leičių k., Kur
šėnų v.), 1909 m. iškeliavusį į Gil- 
bert, ieško motina Ona Lukošienė 
ir brolis Ignas (Lithuania, Aukš- 
telkės p. ag. Šiaulių vai. Dzidiškės 
dv.).

As, Antanas Balsevičius, ^,paieš- 
kau savo pusbrolį Jono Tonaitčio 
iš Griškabūdžio parapijos, Jadvygų 
kaimo. Prašau atsišaukti ar kas ži
not, pranešt. Mr. A. Balsevičius, 
1347 So. 48 Court, Cicero, Illinois, 
2nd fl; rear bilding.

ATEIK i didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

ties 1340 We<st 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

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

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBE VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
_____Biznio Patarnavimas______

Tel. Victory 4>965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL-—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
ANGLYS

EGG _________________ -$6.00
NUT ____________  ;;6.00
BIG LUMP __________  ! >6.00
MINE RUN__________ H5.75_
SCREENINGS ________  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTJ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskoloe

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmq Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 6 iki 16 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO,
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

J. AUGAITIS,
1608 S. 50th Avė., Cicero, CIC. 2633 2202 W. CERMAK RD. Onei 8887
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ANTRADIENI, RUGSĖJO 6 D. ATSIDARO 
CHICAGOS VIEŠOS MOKYKLOS

Pradės Veikti Ir Pradinės Ir Aukštesnės 
Mokyklos

li

stvertis ekonomijos ir 
metus sutrumpinti iki

m. mokyklos turėjo at-

Penktadienis, rūgs. 2, 1938

R
I M

Šį antradienį, Yugs. 6 d. at
sidarys 400 Chicagos viešųjų, 
pradinių ir augštesnių mokyk
lų. Mokslas tęsis iki birželio 
16 d., 1939.

Mokyklos taip anksti atsida
ro pirmų kartą nuo 1932 m. 
Pirmiau mokyklos būdavo at
daros 10 mėnesių j metus. Bet 
1933 m. pinigų trukumas pri
vertė 
mokslo 
9 mėn.

1937
sidaryti rūgs. 16 d. Bet atsi
darė tik augštesnės mokyklos. 
Dėlei tuo laiku siautusio vaikų 
paraližiaus, pradinės mokyklos 
negalėjo atsidaryti iki rūgs. 2? 
d. Pirma klesa pradėjo veikti 
tik rūgs. 30 d., o vaikų darže
liai (kindergarten) tik spalio 
4 d.

Mokyklų taryba tikisi 1939 
m. sugrįšti prie 10 mėn. ter
mino.

Vieną Kapą 
Nespėjus Supilti, 
Teko Kasti Ir Antra

Jaunuolį Pranų Gustainį 
Palaidojus

MELROSE PARK, III.— Par
važiavus iš kapinių kų tik pa
laidojus Jonų Morkų ir dar a- 
šarom bespindint akyse, pa
sklinda žinia, jog šeštadienio 
vakare, rugp. 20 d. apie 5 vai., 
mirtis pasišaukė Amžinam Po
ilsiui antrųjų automobilio tra
gedijos aukų, pavojingai sužeis
tųjų, gerai žinomų biznierių pp. 
Jono ir Elzbietos Gustainių my
limų sūnų, Pranų, 19 m. 
žiaus.

Nors tėveliai dienų, naktį 
sergėjo jį Gondell Memorial Li
goninėj, Libertyvflle, ir nesigai
lėdami kašto teikė jam kuoge- 
riausių medikalę priežiūrų, vis- 
vien neatgavęs nei sųmonės, jis 
pabaigė gyvenimo kelionę.

Pp. Gustainiai buvo išauklėję 
savo sūnų labai gražioj dvasioj. 
Per visų savo trumpų gyvenimų 
jis buvo ištikimas tėveliams, į- 
sitikinimams ir tautai, 
baigęs M t. Carmel 
pradinę mokyklų 
High School, Oak 
pasižymėjo moksle
Turėjo garbę būti žymiu nariu 
futbolo komandos, kuri 1936 
metais laimėjo Chicagos miesto 
čampionatų. Taipgi buvo gabus 
golfininkas. Už porų savaičių 
butų pradėjęs antrus metus 
Purdue Universitec Inžinerijos 
Mokykloj. Buvo narys Proviso 
Lithuanian Athletic Ghib ir Phi 
Kappa Brolijos.

Laidotuvės Iškilmingos
A. a. Prano laidotuvės, 

čiadienio rytų, rugp. 24 d.
vo labai graudinančios ir iškil
mingos. Bažnytinėse apeigose 
dalyvavo aštuoni kunigai—mo
kytojai iš Fenwick High School 
vienas kurių pasakė pritaikintų 
pamokslų, ir vietiniai Mt. Car
mel parapijos kunigai. Grabne- 
šiais buvo Proviso Lithuanian 
Athletic Club nariai, gi garbės 
grabnešiais buvo 8 nariai Fen- 
wick High School futbolo ko
mandos ir 8 nariai Phi Kappa 
Brolijos. Daugybė šv. Mišių au
kų ir gėlių vainikų. Labai skai
tlinga minia žmonių, net ir iš 
kitųzvalstijų nulydėjo a. a. Pra
nų į M t. Carmel kapines. Pali
ko liūdinčius motiną, tėvą ir 
brolius Joną, Jr. ir Albertą.

Visi Melrose Parko lietuviai, 
pažįstami, kaimynai, reiškia gi
lią užuojautą kaip pp. Gustai- 
niams taip ir pp. Rainiams ne
tekus mylimus sūnūs, ir prašo zervuose. Nusikaltusius baus ir 
jiems ištvermės pergyventi šir- konfiskuos jų šautuvus.

Buvo 
parapijos 

ir Fenwiek 
Parke, kur 

ir sporte.

tre- 
bu-

Tėvai Išlaikė Sūnų Suėmė n Metų 
Nelaisvėj Tris Metas SftLS

Henry George School of So
čiai Science šaukiasi pagclbos. 
Draugija stengiasi supažindinti' 
visuomenę su priežastimis de-1 
presijos ir skurdo ir kaip tų 
pašalinti.

Organizacijai yra reikalinga 
materiale parama ir vieta pa
laikymui nemokamų pagrindi
nės ekonomijos pamokų.

Draugija prašo profesionalus, 
kliubus, draugijas ar bažnyčias 
suteikti nemokamų vietų dr-jos 
mokykloms. Rašyti mokyklai 
180 W. Washington St., ar te- 
lefonuoti Dearborn 8749. Dabar 
dr ja turi penkias mokyklas vi- 
durmiesty ir už vidurmieščio 
rybų.

Pamokos yra nemokamos. 
Dėl platesnių žinių kreiptis mi
nėtu adresu.

Lūšnų distrikte, prie 
Kalb, III., policija vienoj 
turtingoj bakūžėj užtiko slap
tų kambarį, o tame kambary
je 24 metų jaunuolį, kurį tiė- 

ivai išlaikė “nelaisvėj” per 
! tris metus laiko.

Berniukas negalėjo nei žo
džio ištarti policijai, atrodė 
labai sublogęs ir ligotas, tur
būt nuo oro trukumo ir mais
to trukumo. Kambaryj, ku
riam jis gyveno nebuvo jokios 
šviesos ir nebuvo valytas per 
ištisus metus laiko.

Jaunuolis VinceiR Redmond 
buvo pagiddytas Elgin ligoni
nėj, o jo tėvai sėdi DeKalb ap
skričio kalėjime.

Policijos rankpse randasi 
14-kos metų berniukas Bobby 
Simpson, kurį detektyvai už
tiko prie Harrison ir State. 
Berniuko nuosavybėj buvo vi
sas arsenalas revolverių ir 
kulkų ir didelis kiekis bran
genybių. Kur berniukas juos 
gavo nežinia. Jis atvyko Ghi- 
cagon pabėgęs iš namų Hous- 
tone, Texas valstijoj.

Keistas Alimonijos 
Nuosprendis

Gręsia Visos USA 
Gelžkelių Streiko 
Pavojus

Unijos paskelbė visuotinus 
streiko balsavimus

Amerikai gręsia visų gelžke- 
lių darbininkų streiko pavojus.

Vakar visos kelžkelių darbi
ninkų unijos paskelbė savo na
riams 
streiko 
ninkai 
valdžia

Susidūrė Gatvekaris 
ir Trokas

Skaudžiai Apdegė WPA 
Darbininkas

dį pervedančias valandas.
Trečiasis jaunuolis Stanley 

Citowski iš Maywoodo, kiek te
ko girdėti, nors ir gan pavojin
gai buvo sužeistas, bet šiuo lai
ku sveiksta Oak Park ligoninėj.

Rytoj Palaidos 
Lėktuvo Nelaimėj 
Žuvusį J. P. Koliną

9

Buvo miesto teismo bailifo 
pagelbininku

St. Adalbert kapinėse rytoj 
vai. ryto bus palaidotas Juozas
P. Kolinas, kuris pereitų sek
madienį buvo mįrtinai sužeis
tas lėktuvo nelaimėj.

Velionies kūnas yra pašarvo
tas koplyčioje ties 1654 South 
Allport avenue.

J. P. Kolinas gyveno adresu 
1614 South Loomis Street ir 
tarnavo už municipialio teismo 
bailifo pagelbininku. Jis paliko 
žmonų Louise Kolinienę, po tė
vais Armonaitę, motinų Marijo
nų, brolius Frank ir Alfredų, 
ir sesutes Lorettų, Julių ir Del- 
phinų, uošvius Kazimierų ir A- 
gotų Armonus, švogerį Alfonų 

giminių.
šv. Kry- 
jis buvo 
katastro-

Velionis pasimirė 
žiaus ligoninėje, kur 
paguldytas po lėktuvo 
fos, kurioj jisai, jo draugas Al
bertas Kuchis, 3939 West 65th 
ir lakūnas Ray Chevedden, 
9236 S. Park, buvo sunkiai su
žeisti. Lėktuvas nukrito ir su
dužo netoli 63-čios ir Crawford 
gatvių kampo.

Rekomenduoja 
Pirkti Rūkytą 
Mėsą

Superior teismo teisėjas Mc- 
Goorty išnešė įdomų nuospren
dį persiskyrusius šeimynos 
John ir Helen Grobio alimo
li ijos byloj. Gtoble turės mo
kėti žmonai allmphįjos po do
lerį kas savaitę per 22 metus 
laiko.

Grobio gyvena adresu 1543 
S. Lavvndale, o jo žmona, ties 
4265 W. Gerinak Rd.

f,
Acme-Naujienų Telephoto 

PRISIPAŽINO PRIE FARMERIO NUŽUDYMO —
Dvi jaunos moteriškės Mrs. Jean Brooks iš Elizabeth- 
town, Tenn., (kairėj) ir Beulah Honeycutt, 25, iš 
Johnson City, Tenn., kurios prisipažino Fairfielde, 
III., nužudžiusios 56 metų turtingų ūkininkų Felix 
Shannon.

visi 
vei-

bai

tPric 62-tros ir Wentworth 
Avenue vakar susidūrė dide
lis gasolino trokas ir gatveka
ris. Lengvas žaizdas panešė 
apie 30 gatvekario keleivių, o 
vienas WPA darbininkas bu
vo sunkiai sužeistas ir apde
gintas. Ant jo nukrito skardi
nė kerosino, kuris užsidegė ir 
uždegė bedarbio rubus.

Sužeistasis yra Peter 
loff, 72 metų amžiaus, 
213 S. Halsted St.

Teis du Marųuette- 
parkiecius už Mer
gaites Išgėdinima

nuo

Įvažiavo Į Garvežį, 
Bet Išliko Gyva

Atidavė abu grand džiurei
Miesto Felony teismo teisė

jas Kasper atidavė du jaunus 
marguetteparkiečius krihiinalio 
teismo grand džiurei už mer
gaitės užpuolimą ir išgėdinimą.

Tie jaunuoliai yra 26 metų 
Pranas Kūmas, nuo 6828 $o. 
Taiman avenue ir 24 melų Jo- 
seph Hood, nuo 6645 S. Artė
liau avenue.

Prie Archer ir Pulaski gat
vių kryžkelės įvyko keista ne
laimė. 35 metų iiibtbi’iškė Bil- 
ly Schmidt, nuo 303 S. Ash
land Avenue, įvažiavo su au
tomobiliu į važiuojantį India
na Harbor Beit Linijos garve
žį, bet išliko sveika, net nei 
automobilis mažai nukentėjo,! 
nes juo tęsė kelionė toliau. '

suėmė, kai viena 20 melų mer
gaitė pasiskundė, kad jie prie
varta įsisodino jų automobiliu, 
išsivežė į laukus ir jų ten išgė
dino. '

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Chicagos Mėsos informacijų 
biuras rekomenduoja šeiminin
kėms Labor Day šventėms pirk
ti rūkytų mėsų — “hams”, 
“pienies” ir įvairias rūšis deš
rų.

Geriausi šviežios mėsos pir
kiniai šios savaitės pabaigoj 
bus “round stake”, “rib roast 
of beef” ir “leg of lamb”.

N. S.

NAUJAS GREITUMO REKORDAS — Garsi Los 
Angeles, Gal., lakūne Jacąueline Cochran sveikinu 
majorų Alexandcr P. De Seversky, kuris nustatė 
naujų greitumo rekordų, nuskrisdamas iš New Yorko 
Californijon per 10 valandų ir 3 minutes. Seversky 
yra lakūnas ir plačiai žinomas specialių lėktuvų sta-

visuotinus balsavimus 
klausimu. Jeigu darbi- 
nubalsuos streikuoti, o 
neįstengs gelžkelius ir

darbininkus sutaikinti, tai 
gelžkeliai Amerikoj sustos 
kę gruodžio 1 d.

Unijos paskelbė streiko
savimus, kai gelžkeliai griežtai 
pareiškė, kad spalio 1 d. vi
siems darbininkams nukapos 
algas 15%. Ginčas tęsėsi ilgą 
laikų. Pirmiausiai derėjosi gelž
kelių ir unijų atstovai. Iš dery
bų niekas neišėjo. Tada rugp. 
11 d. federaliai arbitratoriai 
atvyko Chicagon ir bandė abi 
puses sutaikinti. Bet ir jiems 
nepasisekė. Arbitratoriai pasiū
lė tolimesnę arbitracijų, bet 
darbininkai jų atmetė, o gelž
keliai pareiškė, kad algas ka
pos 15% nežiūrint arbitracijos.

Deryboms taip pairus, vakar 
visų gelžkelių darbininkų są- 
ryšys, Railway Labor Execut- 
ive Association ir paskelbė 
streiko balsavimus.

Jei darbininkai nubalsuos 
streikuoti, tai pagal įstatymus 
negalės streiko pradėti prieš 
gruodžio 1 d.

Taisys Balsuotojų 
Registracijos 
Sąrašus 4*
Spalio 10 bus registracijos die

na neužsiregistravusiemą 
piliečiams

Laike balandžio mėnesio no
minacijų pasirodė, kad Cook 
apskričio balsuotojų registraci
jos sąrašuose yra labai daug 
klaidų. Kai kurių balsuotojų 
vardai buvo praleisti, kai ku
rie paskirstyti klaidinguose 
warduose ir precinktuose ir 
daugelis balsuotojų negavo teH 
sės balsuoti. ;

Cook apskričio Balsavimų 
Komisija spalio 10 d. pradės 
nuodugnių tų balsuotojų sąra
šų reviziją, kad visas klaidas 
atitaisyti ir rinkimus ateityj 
pravesti tvarkingai.

Kadangi yra daug 
kurie nuo paskutinės 
cijos pakeitė adresus
laukė pilnų metų, tai Rinkimų 
komisija paskyrė spalio 10 d. 
tokių piliečių registracijai. Tą 
dieną visos balsavimų vietos 
bus atidarytos ir kas nėra užsi
registravęs, tai galės užsiregis
truoti. Neužsiregistravę balsuo
tojai neturi teisės balsuoti.R.
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Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

&

Vaizdai iš olimpinių varžybų; viršuje kairėje ir apačioje futbolo rungtynės Tauras-švy-FOOTBOLAS LIETUVOJ.

Vakar prasidėjo voverių 
“mourning doves” medžiojifno 
sezonas, bet apskričio valdyba 
praneša, kad medžioti draudžia
ma Cook apskričio miškų pre-

B

Draudžia Medžioti 
Miškų Prezervuose

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

turys, švyturio laimėtos 1:0; dešinėje viršuje: 25 km. dviračių lenktynių nugalėtojai (iš kairės) — antrų vietų laimėjęs san-Į 
tarietis Krebras, pirmų vietų — LFLS Tauro Pimpis ir trečių vietų — Latvijos lietuvis Meiliūnas.




