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Čekoslovakijos Prezidentas Benes Rezignavo
PREZIDENTO PAREIGAS LAIKINAI EIS 

PREMJERAS SYROVY
Rezignacija Įvyko Hitleriui Spaudžiant

NACIAI REIKALAUS REPARACIJŲ

PRAHA, Čekoslovakija, spa
lio 5 — Čekoslovakijos prezi
dentas Eduard Benes rezignavo 
trečiadienj. Visa ministerių ta
ryba vienu balsu rezignaciją 
priėmė.

Benesui rezignavus, preziden
to pareigas eis premjeras gen. 
Jan Syrovy, iki parlamentas iš
rinks naują prezidentą.

Premjeras Syrovy, praneš
damas žinią apie Beneso rezig
naciją, pasakė: “Musų laiky
sena bus sugyventi draugingai 
su visais. Kad gyventi saugiai, 
reikia auklėti gerus santykius 
su musų kaimynais. •

“Mes darysime viską, kas 
galima, teisingiems slovakų ir 
rutėnų reikalavimams paten
kinti. Musų valstybė remsis 
trijų tautų lygybe.”

Eduard Benes buvo išrink

Francuzai Stengiasi 
Išgelbėt Čekų For

tų .Paslaptis
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 5 — Tarptautinės komisijos 
vokiečių okupacijai zudetuose 
prižiūrėti nariai, anglai ir fran
cuzai, atkakliai kovoja, mė
gindami pailginti okupavimo 
laiką.

Jie kovoja ne todėl, kad 
jiems staiga pagailo čekų, ku
rtėms tenka pasitraukti iš oku
puojamų vietų. Laikas norima 
pratęsti, kad čekai galėtų pa
šalinti Iš tvirtovių kai ku
rias svarbias sutvirtinimų pa
slaptis. Francuzai tuo ypač su
sidomėję todėl, kad jų pačių 
tvirtovių Maginot linija yra 
įrengta tam tikrais atvejais 
panašiai, kaip ir čekų sustipri
nimai.

Parlamentas Suteikė
Daladier’ui Nepa

prastos Galios
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 5 — Po debatų, kurie tę
sėsi visą naktį, Francuzijos at
stovų butas suteikė Daladiero 
valdžiai nepaprastos galios iki 
lapkričio 15 d. Už suteikimą 
diktatoriškos galios valdžiai pa
duota balsų 331, prieš 78, o 204 
atstovai susilaikė nuo balsavi
mo. Premjeras Daladier rei
kalavo nepaprastos galios val
džiai, kad ji galėtų sutvarkyti 
šalies finansus, kurie skaudžiai 
nukentėjo ryšium su mobiliza
cija ir prisiruošimu karui.

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

Debesuota; vėsu; vidutinio 
stiprumo ir lengvi šiaurės iki 
šiaurės rytų vėjai; saulė teka 
5:51, leidžiasi 5:25 valandą.

tas prezidentu 1935 metais, Če 
koslovakijos respublikos įkū
rėjui, Thomas G. Masarykui, 
mirus. Bet nuo pat respublikos 
įsikūrimo jis užėmė valdžioj 
svarbias vietas. Jis buvo už
sienio reikalų ministeris, vėliau 
premjeras ir pagaliau paskuti
nius trejus metus prezidentas.

Eina kalbos, kad prez. Be
nes rezignavo ryšium su nau
ju Hitlerio spaudimu. Hitleris 
asmeniškai yra nusistatęs prieš 
Benešą. Gerai informuotuose 
rateliuose kalbama, kad Bene
sui j-ezignavus, gal bus galima 
draugingesnius Čekoslovakijos 
santykius su Vokietija suda
ryti.

Vokietijos valdžios atstovas 
Berlyne kategoriškai paneigė 
gandus, jogei nacių vyriausybe 
dariusi spaudimą į Čekoslova
kiją, kacPBenes rezignuotų.

Pranašauja Komuni
stų Veiklos Aktyvė- 

jimą Francuzijoj
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 5 — Čia reiškiama nuo
monė, kad Sovietų Rusijos- 
Francuzijos santykiams atša
lus, suaktyvės komunistų in
ternacionalo veikla ypač Fran-
elizijoj.

Naciai Stato Dides
nius Reikalavimus

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 5 — Municho konferencija 
nutarė tuojau atiduoti Hitleriui 
tas Čekoslovakijos sritis, ku
riose vokiečių gyventojų skai
čius žymiai pralenkia čekų gy
ventojų skaičių. Kitose srityse, 
kur čekų ir vokiečių gyvena 
kuone lygios dalys, nutarta pa
daryti plebiscitą.

Pasirašiusios Municho sutar
tį Britanija ir Francuzija de
mobilizavo kariuomenes. Čekai 
pagal sutartį atidavė savo tvir
toves vokiečiams. O trečiadie
nį Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris von Rubbentrop pa
reiškė, kad vokiečiai turi tuo
jau užimti ir tas Čekoslovakijos 
sritis, kuriose vokiečių gyvena 
nors 51 nuošimtis. Jeigu vokie
čiai negaus geruoju tų sričių, 
tai jie paims jas jėga.

Planuoja Taiką 
Ispanijai

LONDONAS, Anglija, spalio 
5 — Britanijos ir Italijos at
stovai veda derybas, kurios lie
čia Ispaniją. Premjeras Cham- 
berlain Ispanijos klausimu nu
mato šitokią programą: 1—iš
traukimas italų ir vokiečių ka
riuomenės iš sukilėlių eilių; 2— 
derybos atsteigimui taikos tarp 
sukilėlių ir loja’istų; 3—jei su
kilėliai ir lojalistai nepajėgs 
susitaikyti, tai Chamberlain 
nori sudaryti dvi autonomines 
šalies dalis su centraline a- 
biems dalims valdžia ir apribo 
ta monarchija.

LENKAI OKUPUOJA CIESZYNĄ.—Šis radio paveikslas, atsiųstas Amerikon 
iš Varšuvos, parodo Lenkijos didžiojo karo veteranus okupuojant nuo Čekoslo
vakijos atimtą Cieszyno distriktą.

TRUMPOS ŽINIOS
Iš VISUR

Britai Kviečia Rusus 
Kooperuoti Lietuvos Nauiienos

LONDONAS, Anglija, spalio 
5 — Sir John Simon, Britani
jos iždo ministeris ir Cham- 
beriamo, “'vidaus” kabineto na
rys, kalbėdamas trečiadienį at- 
stbvų bute kvietė Sovietų Rusi -' 
ją į talką kitoms valstybėms. 
Talkininkių užduotis businti 
apsaugoti naujos Čekoslovaki
jos, išlikusios po sudraskymo, 
rubežius.

Sir Simon reikalavo, kad at
stovų butas išreikštų pasitikė
jimą Chamberlaino valdžiai. 
Ketvirtadienį pasitikėjimo klau
simas bus balsuojamas. Cham
berlaino padėtis darosi itin rim
ta. Numatoma, kad apie 40 
jo paties, t. y. konservatorių 
partijos narių balsuos kartu 
su Darbo Partija prieš pasitikė
jimo išreiškimą.

Sir Simon pakvietė rusus 
“kooperuoti” kuone tuo pačiu 
laiku, kai rusai pusiau oficialiai 
paskelbė nutraukiu rusų fran 
euzų sąjungą ir pareiškė: “Kas 
gali Anglija pasitikėti?”

Tyrinėja Kaltinimus 
Suktybėmis

NEW YORK, N. Y., spalio 
5 — Antradienį Brooklyne pra
dėtas tyrinėjimas ryšium su' 
kaltinimais, kad įstatymams 
vykdyti agentijos ėmė graftą. 
Tyrinėjimui vadovauja komi- 
sionierius William B. Her- 
lands. Ypač daug dėmesio bus 
kreipiama į Kings kauntės pro
kuroro Geoghan ofisą. Tyrinė
tojai pareikalavo, kad bankai, 
trustų kompanijos ir kitokios 
finansinės įstaigos suteiktu 
jiems 1,402 finansinius rekor
dus. Tyrinėjimą padaryti įsakė 
meras La Guardia. 
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Nacių Prekių Impor
tavimas Sumažėjo

NEW YORK, N. Y., spalio 5 
—Amerikos Žydų Kongresas ir 
žydų Darbininkų Komitetas 
paskelbė, kad kiekis importuo
tų prekių iš Vokietijos šiemet 
yra mažesnis 40 nuošimčių nei 
pereitais metais.

GALVIJŲ PRIEAUGLIO 
PARODĖLĖS.

PAPILĖ - TAUTGAILIAL— 
^gsėjo ImL Papilėje įvyko 
veršelių ^/prieauglio » parodėlę. 
,Buvo atvesta 23 Veršeliai. Iš 
jų gavo premijas 20. Veršeliai 
gražus ir geri, veislės gerini
me pažanga padaryta didele.

Rugsėjo ’2 Sd. tokia pat pa
rodėlė įvyko Taiitgailių km. 
Čia į parodėlę buvo suvesta 29 
veršeliai, tik jau ne toki rink
tiniai ir menkesni, įvairaus 
plauko. Po I premiją gavo 8; 
po II pr. 9; ir po III pr. 8. 
Kas turėjo po 2 veršeliu atve
dęs, tai dėl lėšų stokos tik už 
vieną buvo teišmokama premi
ja, nors veršelis ir tinkamas 
buvo. Veršelius pristatė ir pa
rodėlėse lankėsi aktingieji J. 
U. R. nariai.

Kontroles rateliuose gyvai 
darbuojasi kontrolasistentar Re
kašius ir Jurkšaitis ir stengia
si pas ūkininkus įvesti geres
nę karvių veislę.

AUDRA PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ.

KUŠLEIKIAI. — Rugpiučio 
30 dieną čia praūžė didelė au
dra, padarydama ūkininkams 
didelius nuostolius. Nuplėšė 
šiaudų stogus, aplaužė sodų 
medžius; nupjautą vasarojų nu
nešė į miškus, išnešiojo po 
laukus. Nuostoliai yra, įstaty
mas nuostoliams atlyginti taip 
pat yra, bet, tuos nuostolius 
sunku apskaičiuoti ir įrodyti. 
Audra siautė: Gruzdžių, Kur
šėnų, Papilės ir Kruopių vai.

ATLAIDŲ VAISIAI

ROKIŠKIS — Rugsėjo 4 d. 
Rageliuose per Jokimo atlaidus 
tvarkos daboti buvo atvykę 
du policininkai. Po pamaldų į- 
sigėręs jaunimas pradėjo peš
tis ir visa rinka virto kovos 
lauku, kad net reikėjo iššauk
ti papildomai iš Rokiškio ir 
Kamajų policiją. Rezultatai: 
du jaunuoliai sunkiai sužeisti 
ir nugabenti į ligoninę, o šiaip 
pamėlynavusiais veidais be 
skaičiaus.

/ . ■

GAISRAS SUNAIKINO VISĄ 
ŠIŲ METŲ DERLIŲ.

MARIJAMPOLĖ. — Rugsčr 
jo 8 d. ties pat Marijampole 
ant Šešupės kranto užsidegė 
ūkininko — naujakurio Dem- 
binsko klojimas. Nežiūrint 
greitai atvykusių miesto ir 
įgulos ugniagesių, ugnis nepa
prastai greitai išsiplėtė ir per
simetė į tvartus. Ugnis siau
tėjo apie tris valandas, ir per 
tą laiką sudegė abu trobesiai 
ir visas klojime buvęs šių me
tų javų derlius. Nuostoliai sie
kia 10,000 Lt. Gaisro priežas
tys galutinai nenustatytos, bet 
manoma, kad klojimą uždegė 
su degtukais žaidę vaikai.

NEKULTŪRINGAS KAIMAS.

JUŠKAIČIAI. — T. Naumies
čio vai. šis kaimas yra bene 
didžiausias visame Naumiesčio 
valsčiuje, bet nekultūringas. 
Čia dažnas svečias yra sama- 
gonas, anodija, kortos ir 1.1. 
Šiuos “šnapsus” pardavinėja 
vienas ūkininkas. Kiekvieną 
sekmadienį susiėję pliekia kor
tomis. Kitas, prakirtęs visus 
pinigus, neturi iš ko net ap
sirengti. Dažnai į šią apylin
kę atsisuka broliai T., nugirdo 
ūkininkus ir juos nulosią. Ne
žinia kada šis kaimas sukul- 
turės. Nors daugelis ūkininkų 
gyvena gerai, bet laikraščių 
pareina keli egzemplioriai. Juš- 
kaičiuose nėra nė vienos orga
nizacijos.

Didžiausias Karo
Laivas Sužalotas

GIBRALTAR, spalio 5 — Di
džiausias pasauly karo laivas 
Hood šiomis dienomis užkabi? 
no kokį tai panertą daiktą. 
Trys aliejaus tankai laive pa
gadinti. Laivas veikiausia bus 
pasiųstas į Angliją pataisoms.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 5 — Prez. Rooseyeltas tei
raujasi pas didžiąsias valsty
bes, ar nevertėtų sušaukti nau
ją taikai sustiprinti ir ginkla
vimosi f apriboti tarptautinę 
konferenciją.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 5 — Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos atstovas 
trečiadienį pareiškė, kad tarp
tautinė komisija, prižiūrinti 
vokiečių okupavimą zudetų že
mės, numato sunkumus ateity.

Komisijos darbas^ vokiečiams 
okupuojant pirmąsias keturias 
zonas, buvo lengvas. Tas zo
nas nurodė Municho ikonferen- 
ei j a. Penktosios zonos konfe
rencija nenustatė. Tarptautinei 
komisijai teks • tai padaryti. Ir 
čia laukiama ginčų, nes Hitle

...HYDE PARK, N. Y., spalio 
5 — Prez. Rooseveltas trečia
dienį laukė pranešimų, kaip re
aguos unijos į jo paraginimą 
ADF ir CIO taikytis.

LONDONAS, Anglija, spalio 
5 — Del audros, kuri užgavo 
Angliją pereitą pirmadienį, vi
so žuvo 17 žmonių. Daug laivų 
audra išmetė į krantus, daug 
namųr apdraskė, telefone- laidai 
nutraukti, kai kur upių van? 
duo išsiliejo iš krantų ir apsė
mė apylinkes.

LONDANAS, Anglija, spalio 
5 — Dienraštis “The New 
Chronicle” gavo pranešimą iš 
Prahos, kad daug čekų kari
ninkų ir kareivių nusižudė dėl 
Čekoslovakijos sudraskymo.

HENDAYE, Francuzija, spa
lio 5 — Trečiadienį Ispanijos 
sukilėliai skelbė, kad jie pa
ėmė dar šešis lojalistų pozici
jų punktus Ebro upės fronte.

VVASHINGTON, D. C., spa
lio- 5 — John Metcalfe trečia
dienį liudijo J. Valstijų atsto
vų buto komisijai, kad Chica- 
gos advokatas Newton Jenkins, 
praeityj yra dėjęs pastangų 
sujungti 125 Amerikos fašis- 
tuojančias organizacijas ir su
organizuoti trečią partiją. Ir 
Amerikos vokiečiai naciai sten
giasi sujungti fašistinius ele
mentus į bendrą organizaciją, 
kurią1 vokiečiai dominuotų.

LONDONAS, Anglija, spalio 
5 — Jei ketvirtadienį Cham
berlain negaus pakankamai sti
praus atstovų buto pasitikėji
mo jo užsienių politika, tai, 
pranešimai sako, jis ketina pa
skelbti generalius parlamento 
rinkimus.

LONDONAS, Anglija, spalio 
5 — Malcolm MacDonald, ko
lonijų sekretorius, trečiadZenį 
paskelbė, kad Britanijos val
džia nutarė pasiųsti j Palestiną 
daugiau kariuomenės.

BUCHAREST, Rumunija, 
spalio 5 — žymus diplomatas 
trečiadienį painformavo, jogei 
Rumunijos valdžia biją, kad ir 
iš jos vengrai, o taipgi bulga
rai . gali pareikalauti žemės. 
Iki šiol Rumunija pasitikėjo 
Britanijos ir Francuzijos glo
ba, tačiau dabar pasitikėjimas 
jau dingęs.

ris yra taip stipriai užsikirtęs 
dėl šios zonos, kaip kad jis bu
vo tvirtai nusistatęs reikalau
damas zudetų žemės Vokietijai.

Kitas dalykas tai reparaci
jos. Naciai įteiks čekams rei-fc 
kalavimus atlyginti už nuosto
lius, kurie buvo padaryti vo
kiečiams per 18 metų.

Atspausdintas Berlyne žemė
lapis rodo, kad Čekoslovakijos 
penktoji zona, kur Hitleris rei
kalaus plebiscito, bus dvigu
bai didesnė, negu zona, kurią 
vokiečiai užėmė besąlyginiai.

Chamberlain Reika
lauja Daugiau 

Ginklų
LONDONAS, Anglija, spalio 

5 — Chamberlain pradėjo naują 
vajų— vajų taikai pasauly iš
laikyti. Jis išlaikė taiką Če
koslovakijos sudraskymu. Jis 
gavo Hitlerio prižadą ir pats 
davė prižadą, kad angLJ^įr vo
kiečiai niekuomet prieš 
kitus “nebekariaus”. Bet tuoj 
po tų prižadų Chamberlain pa
reiškė, kad Britanija ginkluo
siu, ateity smarkiau, negu iki 
šiol.

Prašo Plano Taikai 
Su CIO

HOUSTON, Tex„ spalio 5— 
Prez. Booseveltas antradieni 
atsišaukė į CIO ir į A*DF, ra
gindamas abi organizacijas tai
kytis.

Wiliiam Green, ADF prezi
dentas, spaudos atstovams ry
šium su prezidento atsišaukimu 
pasakė: Santykiai tarp Ame
rikos Darbo Federacijos ir CIO 
šiandie yra toki, kad atrodo 
bergždžias darbas kviesti tai
kytis, jei nepatiekiama kon
kretaus plano taikai. “Mes (t. 
y. ADF) esam pasiruošę svar
styti tokį pasiūlymą, jeigu jį 
įteiks prezidentas arba kita pu 
sė” (t. y. CIO), pareiškė Green.

Britai Kolonistai Af
rikoj Bijo Hitlerio
LONDONAS, Anglija, spalio 

5 — Pietų Afrikos Unija, šiau
rės Rhodesija, pietų Rhodesija 
ir rytų Afrika, yra rimtai susi
rūpinusios dėl galimumo, kad 
Hitleris iškels reikalavimus su
grąžinti Vokietijai Afrikos ko- 
•lonijąs, kurios vokiečiams bu
vo atimtos po Pasaulinio karo. 
Britai kolonistai bijo Hitlerio, 
o vokiečiai gyveną tose kolo
nijose jau pradėjo vajų, kad 
kolonijos butų sugrąžintos Vo
kietijai.

Dabar
SEKMADIENIAIS
Naujienų Raštinė
BUS ATIDARYTA

NUO 9 V AL. RYTO IKI 
1 V AL. POPIET.

KITOMIS DIENOMIS — 
ATIDARYTA NUO 8 V. 

• RYTO IKI 8 V. VAKARO
—NAUJIENŲ ADM.
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Clevelando ir Ohio Žinios
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DVIDEŠIMTS SEPTYNI MILIJONAI MIESTO GAT
VIŲ TAISYMUI. — VARGAS SU SENATVĖS 
PENSIJOMIS. — MIRĖ JUOZAS ČAPLICKAS. — 
Iš YQUNGSTOWNO. — ATIDENGĖ DR. KUDIR
KOS BIUSTĄ. — BANKIETAS. — PROTESTO 
MITINGAS. — S. ČERAUKA PASVEIKO.

Talsya gatves
Federalė valdžia pagaliau pa

tvirtino prieš kiek laiko paskir
tus Clevelando miestui dvide
šimts septynis milijonus dole
rių. Tie pinigai yra skiriami 
gatvėms Ir keliams taisyti. Nors 
gatvių išdraskymas per kai ku
rį laikų ir sudaro daug nesma
gumų, bet užtai vėliau bus ma
lonu važinėti tinkamai sutaisy
tomis gatvėmis. Be hi, gerokas 
skaičius darbininkų turės dar
bo.

Nęlaimių skaičius žymią! 
sumažėjo

Iki šiol miesto gatvėse dėl 
automobilių nelaimių žuvo 91 
asmuo. Pernai per tų patį laiko
tarpį žuvusiųjų skaičius buvo 
pasiekęs 172, Tai reiškia, kad 
šiais metais nelaimių skaičius 
beveik per pusę sumažėjo.
Politikieriai labai varginą 

senelius
Valstijos politikieriai labai 

vargina senelius, kurie turi 
pensijas gauti. Su čekių siun
timu labai ilgai delsiama, Kar
tais suvėluoja net kelias savai
tes.

Dar blogiau yra su tais sene
liais, kurie paduoda peticijas 
dėl senatvės pensijų gavimo. 
Jie turi laukti po kelis mėne
sius, Kol jų reikalai pagaliau 
yra sutvarkomi. Dėlei to sene
liams dažnai tenka daug vargo 
pakelti ir daug nesmagumų tu
rėti.

Toks politikierių nerangumas 
ir apsileidimas jau pradeda ne-, 
bepatenkinli federa-ės valdžios, 
kuri pasiryžusį yra daryti ati
tinkamą spaudimų, kad senat
vės pensijų išmokėjimas butų 
geriau tvarkomas.

Mirimai
Mirė Juozas čapUckas, 9114 

Kempton Avė. Jis buvo apie 63 
metų amžiaus. Palaidotas liko 
r,u bažnytinėmis apeigomis. Pa
liko žmoną ir vaikus.

Laidotuvėse patarnavo Delia 
Jokubauskienė.

Iš kaimyniškos ketanijos 
gyvenimo

YOUNGSTOAVN, Ohio. — Iš 
čia gyvenančių lietuvių teko pa
tirtų kad su darbais visai ne
kaip. Prieš Įdek laiko atrodė, 
jog prasidės didesnis judėji
mas, bet |os(viltys dabar ir vėl 
pradeda nykti. Mat, pastaruo
ju laiku darbai ir vėl pusėtinai 
sumažėjo.

Nedarbas paliete ir nemažą

Seniau šiame mieste buvo 
priskaitoma gana daug lietuvių. 
Vienok per paskutinius kelis 
depresijos metus jų skaičius žy
miai sumažėjo. O tai dėl to, kad 
daugelis išvažiavo į kitus mies
tus ieškoti geresnės laimės,

Dr. Kudirkos biusto 
atidengimas

Jau seniai buvo garsinta, kad 
spalio 2 d. Clevelandas rengia
si didelėms Iškilmėms, kurios 
turėsiančios {vykti ryšium su 
Dr. Vinco Kudirkos biusto ati
darymu Lietuvių Kultūriniame 
Darželyje.

Atsikėlus ryto metų jau bu
vo galima spręsti, jog diena 
bus graži. O tai buvo svarbu, 
nes visos atidarymo ceremoni
jos turėjo įvykti atvirame ore.

Apie 1 vai. po pietų publika 
pradėjo rinktis į dvi vietas. Vie
ni rinkosi tiesiog į darželį, o ki
ti — prie Lietuvių salės, Iš kur 
turėjo prasidėti paradas.

Publikai besirenkant atvyko 
ir keli policininkai su moto- 
cikliais parado tvarkyti. Po 
pusvalandžio visos mašinos pa
sijudino ir pradėjo traukti dar
želio link. Automobilių galėjo 
būti apie koks Šimtas. Polici
jai lydint visi tvarkingai atvy
ko į darželį, kur jati buvo su
sirinkę vienas kitas šimtas 
žmonių.

Programa prasidėjo lygiai 
antrą valandą po pietų. Mat, 
ji buvo transliuojama ir per 
radiją, tad turėjo punktuališ- 
kal prasidėti.

Tenka pasakyti, jog prieš 
pradedant programą kai kurie 
komiteto nariai sumanė “pasi
rodyti” ir ėmė publiką varinė
ti bei daryti savotišką tvarką. 
Tai buvo visąi ne vietoje, ka
dangi buvo kam tvarka rūpin
tis,

Dabar apie pačią programą. 
Pirmiausia Karpius pasakė 
įžanginę kalbą ir pristatė iš 
Lietuvos atvykusį majorą Na- 
rušį pasakyti kalbą ir įteikti 
Dr. Kudirkos biustą Clevelando 
miestui. Svečias perskaitė savo 

! kalbų iš rašto angliškai. Išėjo 
nekaip: matyti, su anglų kal
ba jis turi keblumų, tad ang
liški žodžiai tarti jam nekaip 
tesisekė.

Paskui kalbėjo miesto meras 
Burtop. Jis padėkojo lietuviams 
už suteikimą tokios brangios 
dovanos miesto parkui.

Kalbėjo taip pat P. J. Ztiris, 
adv. P, Chesnulls ir Lietuvos 

šios kolonijos lietuvių skaičių, konsulas iš Cbicagos p. Dauž
ti kai darbai sumažėjo, tai ir;vardis. Per radiją transliuoja- 
visoks kitoks judėjimas ėmė inos kalbos turėjo baigtis per 
šlubuoti, Paprastai nedaYbo me-1 pusę valandos. Todėl vėliau kai 
tu žmonės labiau “užsidaro” ir kurie dar kalbėjo ir lietuviškai, 
labiau yra susirūpinę savo as- Programos metu įmonių ga- 
meniškais reikalais. Įėjo būti apie vienas tūkstantis.

LAIDOTI* VIU DIREKTORIUS i

John F. Eudeikis
SENIAUSIA [R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMU ĮTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
' 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
Tel I.AMYETTF. 0727________

• koplyčios visose 
<3.1 Chicagos dalyse 
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Ktansykite mošų Lietuvi! programų ^e&tądiepio vakarais

7 vuL vakaru U W. H. F. <J. stoties (1420 K,)^-FrąaešėjM 
P. ŠALTIMIERAS.

UU iSlNTOJ Al
BLOGAS ĮPR0I1S

Jei jųš turite paprasta vi
durių užkietėjimą, paeinanti 
nuo rupūmo stokos valgiuo
se, tai didžiausia piliulių ir 
valytojų blogybė tame, kad 
jie tik užvilkina tuos nega
lavimus. t . .

Kodėl nepaskatinti išsiva- 
lymą natūraliu liuosinančiu 
maistu — su Relįog^’s A1I- 
Bran. Jis sugeba drėgmę ir 
minkština, kaip kempinė, 
Ta vandens minkštinta rha- 
ač padeda išsįvUlyti. Tuo pn- 
fHit ąyfclu pataiso žarnų vei
kimą, nes Kellogg’s All- 
Bran turi žarnų toniko vi
taminus BĮ,

Valgykit All-Bran kaipo 
javinius, arba Kepfcit ban
dutėse, Ir gerkit ganą van
dens, Padaryti Kellogg in 
Battle creek,

; y>,.-Aa '>r

Nemažai buvo susirinkusių ir

Rugsėjo aituntoji Kaune
. ji'R ,i niiif :m i

Lietuvos savanorių kongt-esas.
vių. — f- - f - ! --
tuvos kariuoitienCs pasirodymas. — Lietuvos ūki
kas jr ginkluota pajėga, — Militąrinės dvasios 
galėjimas. —■ LeW Waš 
apsėdo Europą

, —« šeši tūkstančiai daly-
- Savinaši svetimus nuopelnus. — šaunus Lie- 

Lietuvos ukinin-
į_. _ ~ *»**»*«/*»* J JS1"

įmąs. Itfašto gynimui. — Pikta dvasia
. J?- .... . . •

'j;. I, »i.i <<» »">' >,»

(Musų specialaus korąspodento Lietuvoje)

Buvo atvykusių ir iš kitų 
miestų, Pavyzdžiui, turėjau 
progos susitikti su keliais dėt- 
roitiečiais, kaip antai? su p, 
Baranauskų, p, Kudzium ir ki* 
tais, p-as Rudžius yra biznie
rius, gražios užeigas savinin
kas.

Be to, buvo lietuvių iš Pitts- 
burgho, Baltimore, Youngs* 
town, Cbicagos ir kitur.
Bankietas Lietuvių salėje
Kai baigėsi programa darže

lyje, visi pradėjo rengtis į Lie
tuvių salę, kur buvo rengiamas 
bankietas. Žmonių prisirinko 
pilna sale. Stalai buvo gražiai 
papuošti ir gardžiais valgiais 
apkrauti. Už tai kreditas pri
klauso šaunioms šeimininkėms.

Kiek užkandus prasidėjo ir 
programa. Pirmiausia orkest
ras išpildė Lietuvos himnų. Po 
to jaunasis Brazauskas pa
skambino pianu kelis gražius 
dalykėlius. Sekė kalbos. Vaka
ro vedėjas Praškevičius tost- 
meisteriu paskyrė Karpių, ku
ris pakvietė kalbėti neb.tryli- 
ka kalbėtojų. Visi kalbėjo apie 
Lietuvos reikalus ir pareiškė 
pageidavimų, kad tarp Ameri
kos lietuvių įsigyventų didesnis 
vieningumas.

Pagaliau buvo pakviestas 
kalbėti ir garbės svečias majo
ras Narušis. Pirmiausia jis pa
reiškė, kad pasakyti daug kų 
turįs, bet kadangi laikas esųs 
vėlus, taį pasitenkinsiąs tik ke
liais žodžiais. Daugiausia kalbė
jo apįe Lietuvos kariuomenę. 
Tąja proga pareiškė, jog atvy
kęs j Ameriką ne kokiam biz
niui, o tik šiaip sau pasisve
čiuoti.

Kai kalbos pasibaigė, tai pra
sidėjo šokiai ir šiaip sau links
moji programos dalis. Vadina
si, tikros paminklo pastatymo 
pabaigtuvės. v

Kiek pastebėjau, tai gausin
gai susirinkusi publika gana 
smagiai linksminosi ir buvo pa
tenkinta. Rengimo komisija tik
rai verta pagyrimo, kad viską 
gražiai ir rūpestingai sutvarkė. 
Nėra abejonės, kad jai teko la
bai daug padirbėti.

Ryšium su tomis iškilmėmis 
noriu padaryti vieną pastabą, 
Ceremonijoms vadovavęs as
muo labai dažnai mėgsta kitus 
smerkti už girtavimą. Prikiša 
jis tai kitiems, kada reikia ir 
kada nereikia. Tačiau jis pats 
bankiete buvo tiek “pavargęs”, 
jog vos liežuvį begalėjo apvers
ti. Žinoma, ir jo kalba nelabai 
tvarkinga tebuvo.

Vadinasi, kartais pravartu 
prisiminti apie šapą kito aky
je ir rąstą savo...

Rengia protesto mitingų
V. V. S. spalio 9 d. Lietuvių 

salėje rengia protesto mitingų. 
Programa susidės iš vaidinimo, 
dainų ir kalbų. Įžanga visai 
maža. Taipgi bus išnešta rezo
liucija prieš lenkus.

Buvo susirgęs čerauka
Vietos veikėjas S. Čerauka 

buvo susižeidęs koją ir turėjo 
kelias savaites sirgti. Tačiau 
dabar jis ir vėl visai sveikas ir 
dirba savo kasdieninį darbų.

Jonas Jarus.

mo jausmui it kartu baimės, 
kad neužilgo gali tiek pat ae
roplanų pasirodyti nežinomo 
priešo, kuris viena akimirka 
Kauną gali paversti pelenais..

Štai dėlko visi džiaugėsi, kai 
pamatė priešlėktuvinius pabūk
lus, kuriais galima daug kas 
padarytu ir kutie kaštuoja mil
žiniškus pinigus! Visa tik tai 
galima suprasti, kai pasižvalgai 
po šių, dienų politikos pastogę. 
Juk čia dabar Lietuvoje veik 
Spėliote spėliojama, kada prasi- 
dės.,, Jau niekas neklausia ar 
Mus karas, bet kada tasai karas 
prasidės,,, Ir kartu velk visi jo 
nenori ir nelaukia, O kas, jei 
bus, jei įvyks prieš visų norus?

Tai lai jau vyrai ginasi!
Taip daug kas galvoja ir ne

sigaili tų lėšų, kurios eina kraš
to ginimosi reikalams.

štai savanoriai, buvusių ko
vų dalyviai, tie Tludinlnkaį-bii^ 
VUsio audringo gyvenimo. Juos 
visi sveikina, jiems visi pagar
bų atiduoda, Jie jau savo ven< 
visi atliko, atliko savo pareigas 
kraštą apginti.

Ir anuomet buvo nemaža to
kių, kurie tik tyčiojosi: prieš 
milžinus jus tik pašaipa.

Bet milžinų sostai griuvo ir 
tie savanoriai savo padarė! Ne 
visuomet laimi tie, kurie dideli 
yra. Pavyzdys labai ryškus.

Buvo laimėta tik todėl, kac 
sugriuvo carų ir kaizerių sostai 
ir dabar bus tik tuomet laimė
ta, kai visokie fiureriai, vadai 
ir kitais vardais vadinami dik
tatoriai phanįeii gają gaus!
:t, Apuopiej .kaįę^iąL; carai pir
mieji karą sukūrė ir pirmieji 
sostų neteko, tad ir dabar dik
tatoriai pradėję karą turės ir 
nuo to pačio karo žūti, Tai ir 
tuomet Lietuvos kariuomenė 
bus visai savo vietoje ir ji sa
vo uždavinius atliks, jei tik ne
pasiduos kurių nors diktatorių 
įtakai. Bet tai priklauso jau ne 
nuo kariuomenės, bet nuo po
litikos vadovybės.

Dabar taip ryškiai visur pg- 
stebiama, kad tik diktatorių Vai

nių išsiveržė didžiulis džiaugs- domi kraštai pas save ugdo mi-

Visi tie vyrui, kui^le taip gra
žiai sutartinai žygiavo, galėtų 
padvigubinta čtierglja dirbti žem
inės ūkyje.

Tie puikus arkliai gražiai ris
čia bėgtų lygiais keliais sotų u- 
kinlnkų ir jo šeimų vežini,

Juk kasmet dešimtimis mili
jonų litų nuverčiama j krašto 
gynimosi reikalus. Bet kitos iš
eities nėra. Lietuva kaimynų 
verčiama turi ginkluotis, nes 
priešas jos vartus visuomet ty* 
ko.

Tai neišvengiama šių laikų 
būtinybė I

$ tai ir dabar Lietuvos karino* 
menė tame pasirodyme ramiai 
sau žygiavo, bet kas gali pa
tikrinti, net rytojaus diena, ar 
tie patys vyrai neturės jau žy
giuoti j kovų?
Europos padangė tiek yra ap* 

sinlaukusl ir tiek ji militarine 
dvasia yra persisunkusi, kad tik 
laukiama gero momento.

štai jau Prancūzija dviejų 
metų atsarginius marius pašau
kusi prie ginklų, štai Čekoslo
vakija visam yra labai rimtai 
pasiruošusi. Prahoje namų sto
gai virto jau kulkosvaidžių tik
rais lizdais.

Vokietija visais pasieniais 
rausia žemę, daro apkasus, da* 
ro cementinius apkasus. Angli* 
jos karo laivynas manevruoja. 
Pirėnų pusiatlsalyje karo ugnis 
skina tukstančiąį^ gyvybes. To
limuose rytuose., karo veiksmai 
ęiha visu smarkumu..Tai visai 
suprantama^ir.'talJfcaringą.yetu^ 
voje nuotaika; Visai supranta*- 
ma, kodėl dešimts ’ tūkstančių 
žmonių sutraukė pasižiūrėti Lie
tuvos kariuomenės. Visai su
prantama, dėlko tie žiūrovai to
kiu jnitrimU karštai plojo ir 
garsiai reiškė savo džiaugsmų 
pamatę kokius nors moderniš
kus.ginklus, kokių iki šiol ne
buvo matę!

Štai dėlko pasirodžius Lietu
vos padangėje savo šešiasde
šimts aeroplanų iš visų krutP

litarinę dvasių ir tik jie savo 
kaimynams karu grąsina. Tik 
diktatoriai neleidžia ramiai tam 
ūkininkui arti jo numylėtų že
mę. Jis užuot noragus pirkęs, 
dabar turi tas lėšas atiduoti ka
riuomenės išlaikymui. Jis ge
riausius arklius turi skirti ka
riuomenei, Jis mylimiausius sa
vo sūnūs turi išleisti į kariuo
menę.

Tikrai pikta dvasia apsėdo 
visų Europos gyveninių! Ir toji 
pikta dvasia verste verčia visus 
ginkluotis. Ar nebūtų smagu ir 
gražu matyti tokius šaunius ir 
gražius pasirodymus darbo 
žmonių, kurie lygiai taip, kaip 
kariuomenė, žygiuotų su savo 
darbo įrankiais. Ar nebūtų sma
gu padangėje matyti šimtus ae
roplanų, kurie veža į miestus 
darbininkams šviežius maisto

O dabar, dabar žygiuoja ge
riausias, pačiame smagiausia
me amžiuje ginkluotas jauni
mas, kuris niokosi tokį pat sve
timų jaunimų naikinti, žmo
gaus gyvybę skinti! O juk ly
giai taip pat toksai jaunimas 
tame pačiame amžiuje galėtų 
taip drausmingai mokytis dirb
ti.

Tokios tai mintys gimsta gal
voje bežiūrint į taip šauniai žy-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

ADVOKATAI

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero '. .
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
. KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

I.J.ZOLP Phone Yards 078įl
1646 West 46fh Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
8319 Litudnica Avenue <

Yards 1139
Yards 1138

LACRAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Placę Phone CanaI 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast lOSth Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So, Weątern Avę. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
■   j ,i g. , ■ , ■■!■■■ j ■' ■ sioH u. n ■■

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Weaterp ĄvO,
1410 South 49th Coutt

( Phone GrovehUl 0142 
Cicero Phone Cicero 2109
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J. LIULEVICIUS
4348 So, Callfornia Avenue Phone Lafayette 3572 

« .jį iur f 1 1 u.' J t I . ................ ...

P. J. RIDIKAS
8354 So. Halsted Street YARDS 1419

DR. BRUNO J.
, ZUBRICKAS

OIDYTOJAS IR CHIRURGAS

2808 West 63rd St, 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7-*S 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso Tek forai 6W*

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Re*. 4910 SO, MICHIGAN BLVD 

TeL Kenwood 5107
Ofiso TeL Virrhiia 0036 

Residęnce 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. 
Nedalioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki 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. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 3261 S o. Halsted Street

SL

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

A. A. SLAKIS
, , ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel,—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, DPT.
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. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
ątitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

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 nagai sutarti.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI ir dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Callfornia Avenue 

Telefonas Republic 7868

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

K’tt Lietuviai Daktarai

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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL CanaI 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
4729 So. ° land Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO, tLL.

OFISO VALANDOS
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 3 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phoaę MIDWAY 2886

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo W iki 11 

Rez. Telephone PLAZA 2406
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Iš Lietuvos
ĮSPŪDINGOS PIRMŲJŲ LAIS
VAMANIŲ LAIDOTUVES RŪ

Patmano Sumany
mas Žalingas

KŲ LAISVOSIOSE KAPINĖSE

RUKAI. (Mosėdžio v., Kre
tingos apskr.). — Rugpiučio 
mėn. 23 d. įvyko pirmos šioje 
apylinkėje dviejų laisvamanių 
laidotuvės, j kurias buvo su
plaukę minios žmonių. Vieni 
išreikšti paskutinę pagarbą įni
rusiems vienminčiams, o kiti 
pažiopsoti, kokios gi čia bus 
tų laisvamanių laidotuvės, b’e 
kunigo, be visų '“šventų” ap
eigų.

liu-Tą dieną vienminčiai su 
dėsiu, dalyvaujant dviem dūdų 
orkestram, palydėjo 
pines Joną Budrį 
km. Skuodo v. ir 
Baužį iš Santeklės 
tų vi.

Viešąjį Nusistatymą
Great Atlantic &

‘ • - - • * , . \

į šias ka- 
iš Apuolės 
Augustiną 

km. Salan

JOHN A. HARTFORD 
didžiulės Atlantic & Pacific 
Tea bendrovės prezidentas
Kongreso atstovui Wright 

Patmanui pasireiškus, kad jis

'Gerb. Wright Patman, pirmosios Texaso apygardos atstovas 
Kongrese, pranešė, kad jis eiliniam Kongresui pateiksiąs svarsty
ti baudžiamąjį ir diskriminuojantį mokesčių įstatymą, atvirai su
manytą tikslu išvaryti iš biznio “grandines parducAuves” (chain 
Stores). Praeityje, ponui Patmanui labai vyko jo remiamus įsta
tymus pravesti. Jis pasirodė esąs labai gabus lobbyiatąa ir propa
gandistas savo paties biliams. Todėl, Great Atlantic & Pacific 
Tea Co. bendrovės vadovybė susitiko su reikalu nusistatyti veiks
mų eigą ryšy su šiuo siūlomu įstatymu —- ar nieko neveikti ir ri
zikuoti, kad toks bilius taptų įstatymu ir to pasekmėje šis biznis 
priverstinai iširtų, ar stoti į aktingą kampaniją prieš šį bilių.

Nusistatymo siekiant, kelių grupių žmonių interesai yra ver
ti svarstymo — vadovybės, bendrovės 85,600 tarnautojų, vartoto
jų visuomenės, šalies maistą gaminančių milijonų ūkininkų ir dar
bininkijos.

Prie kapo velionies A. Bau- rengiasi sekančiam kongresui 
žio trumpą gyvenimo apžvalgą įnešti įstatymo sumanymą tiks- 
padarė p. Buda, nušviesdamas Ju bausti ir diskriminuoti gran- 
jo visuomeninę ir kultūrinę dinines įmones, visos tos rųšies 
veiklą, o velionies J. Budrio įmonės išėjo į visuomenę vie- 
trumpą biografiją nupasakojo šai pareikšdamos savo nuoino- 
p. Vičiulis, kaip velionis Jonas n^s- Su tokiu pat viešu, pareiš- 
turėjo nekartą dėl savo įsiti- štai kalba ir didžiulė At
kūrimų medžiagiškai nukentėt?,i^an^c & Pacific Tea —- valgo- 
pabrėždamas, jo, kaip laisva- muill daiktų bendrovė, 
manio, griežtą nusistatymą, ku-l Bendrovės vardu preziden- 
rio joki gyvenimo sunkumai 
neįstengė palaužti; baigdamas 
atsisveikinimo žodžius, perskai
tė velionies įdėjinį testamen
tą.

L. E. K. Dr. Ylakių skyr. vienu

tas John A. Hartford ir jos ta
rybos pirmininkas George L. 
Hartford savo viešam pareiš
kime sako, kad tam sumany
mui virtus įstatymu, krašto be
darbių skaičius dar padidėtų 

i milionu, nes bendrovė 
butų priversta užsidaryti. Nuo 
to nukentėtų pirmiausiai jos 
darbininkai, paskui, vartotojai 
ir ūkininkai, tik ne viršinin
kai, nes jie ir be to galėtų ge-

vardu atsisveikinimo žodį tarė 
p. L. Jurkšas nupasakodamas, 
kaip žmogus mirdamas nepa
lieka jokių pėdsakų, jei gyve
na siauru asmeniniu gyvenimu 
vien savo asmens gerove ru- rai gyventi, 
pindamasis, tokie žmonės nepa
lieka istorijoj jokių žymių, o didesnes algas, negu panašių 
tas, kuris dirba visuomenės įstaigų darbininkai. Apie 70% 
naudai, yra minimas su pagar- j°s darbininkų yra išdirbę 
ba ilgus amžius. Ant supiltų, daugiau kaip po 10 metų ir 
kapų'sudėjo apie ; 15 Vainikų,; dirba su pasišventimu Bendrų
jų tarpe po vieną nuo L. E. K. |v^s ^a^ld. Tą patį galima pa- 
Dr jos Bukų, Salantų ir Yla- sakyti ir apie vartotojus. Jei 
kių skyrių, kiti nuo prijaučian- Per .Prae^us rne^sm^a^^ 
čiosios visuomenės.

1. Vadovybes Interesai
Vadovybės interesų galima nepaisyti, kaipo mažos svarbos 

dalyko.
Great Atlantic & Pacific Tea Company yra vedama pčnų 

George L. Hartford ir John A. Hartford pagal jų tėvo, George 
Huntington Hartford’o, šio biznio įkūrėjo, patvarkymą. George L. 
Hartford’as groserių bizny aktingai veikė per 58 metus, bendrai 
imant dirbdamas šešias dienas savaitėje, 52 savaites į metus per 
visą tą laikotarpį. John A. Hartford’as aktingai veikė groserių 
biznyje 50 metų, bendrai imant dirbdamas po šešias dienas sa
vaitėje, 52 savaites kasmet visame tame laikotarpyje. Abu šiuodu 
vyru galėtų, žinoma, pasitraukti iš biznio be asmeninio ar finansi
nio nepatogumo ir labai patogiai gyventi, jeigu “grandines par
duotuvės” būtų išstumtos iš biznio. Paskutinių kalendorinių metų 
rekordas rodo, kad George L. Hartford’o atveju iš bet kokių šia
me biznyje uždirbtų metų eigoje pinigų, 82 nuošimčiu sumoka
mi valdžiai taksomis; John A. Hartford’o atveju, 83 nuošimčiai 
sumokami taksomis valdžiai. Kadangi nei vienas šių dviejų bro
lių neturi vaikų, visi iš jų uždarbio pasilikę pinigai augtų į jų pa
likimus, ir, jų mirimo atveju, paveldėjimo mokesčiai sudarytų gal
būt du trečdaliu tokio sutaupyto uždarbio, paliekant apytikriai 
6 centus nuo dolerio kaipo atlyginimą’ už tolimesnius asmeninius 
patarnavimus.

Taigi yra aišku, kad vadovybės interesai vargiai bereikėtų 
turėti omeny, siekiant nusistatymo.

Bendrovės darbininkai ima

vo išparduota už $881,700,000 
su 1% grynu pelnu, tai iš to 

konstatuoti, gali milionai tų šeimų, kurių 
visuomenė pajamos yra gana apribuotos,

Labai skaudu 
kad katalikiškoji 
laidotuvių metu elgėsi labai ne- tik pasidžiaugti. Jiems šiokia 
kultūringai ir drumstė visos ge-'ekonomija padedama sutaupy- 
dulingos iškilmės rimtį, bet ti, ir jie savo keliu padeda 
anot jų šv. Rašto “Atleisk jiems šiai bendrovei išsista'yti. Todėl 
viešpatie, nes jie nežino ką da
ro”.

Paskutinį atsisveikinimo žo
dį tardamas L. E. K. Dr. Rū
kų sk. v-bos p-kas p. K. Bru
žas paprašė vienminčių netur
tingąją J. Budrio žmoną, liku
sią su penkiais mažamečiais 
vaikučiais, medžiagiškai parem
ti, ką prijaučiančioj i visuome
nė ir padarė.

SMARKIOS ČIGONŲ MUŠ
TYNĖS.

RAGUVA. — Praėjusį an
tradienį buvo didelis žolinės

bendrovė jaučia prievolę už tų 
šeimų reikalus užsistoti.

Nei kiek negeresnio likimo 
laukia ir ūkininko reikalai. Bu
tų neprotinga jiems veikti šios 
bendrovės nenaudai, kada apie 
30% jų pajamų eina per jos 
rankas ir kita tiek jiems tenka 
netiesioginiai žemų kainų for
moje.

Tadgi, nežiūrint kokioj for
moj ūkininkas yra šios preky
bos paliestas, visa tatai eina 
tik jo naudai. Gi šiai prekybai 
smunkant, smunka ir jo gyve
nimas.

Tas pats yra ir su darbinin
kų gyvenimu. Su šios rųšies į-

. 1 . . . . v. . įmonėmis tiesioginiai yra suriš-jomarkas, j kun privažiavo la-|tns nnip flnnmn HarJnink„ ii. 
bai daug čigonų. Nors čigoiriš 
kas gyvenimas sunkus, bet ir 
čigonai moka pasilinksminti,1 fce(Įarbių armiją, susidedančią 
todėl būrys čigonų susirinko'i§ apie j^OOO.OOO ir apie 3,000,- 
viename restorane. Aplaistant qqq šeimų, gyvenančių iš val- 
savo klajokišką gyvenimą, kilo džios pašalpų, tai šiam preky- 
baisios muštynės. Į darbą či-|bos suvaržymo įstatymo suma- 
gonąi paleido kėdes, bonkas ir nymui praėjus, prisidėtų dar 
kit. po ranka pakliuvusius daik
tus. Restoranas smarkiai nu- mas, ką mes turime pasirink- 
kentejo, nes išdaužyti langai, ti akyvaizdoje tokio žmogaus 
sulaužyta stalai, kėdės ir daug pasiūlymo, matant kaip grąsi- 
kitokios žalos padaryta. Smar- na jis dar vienu milionu be- 
kiai nukentėjo keliolika visai darbių skaičium ir pakelti li- 
nekaltų, 
žmonių, 
pagavo,

J” | tas apie 900,000 darbininkų li
kimas.

Tad, jei jau dabar turime

apie vienas milionas. Klausi-

buvusių restorane kušlųjų pragyvenimo išlaidas? 
Policija keletą čigonų 
visi kiti išbėgiojo.

ROKIŠKY TAŠYTI

AKMENS.

ROKIŠKIS. — Jau pradėta 
/grjsti tašytais akmenimis Res
publikos g. Tą brangų grindi
ni dės 1000 metrų ilgumo. Res
publikos g-vė yra centrinė Ro
kiškio g-vė.

Sėdėti ir laukti likimo ar ką 
nors veikti?

Mes nutarėme veikti, būtent, 
skųstis pačiai visuomenei.

Valdžios buvo per metų me
tus nusisfatymas saugoti algas 
ir parkamąj^ dolerio galią. Ji 
griežtai visuomet stojo prieš 
sutarčių kombinacijas algoms 
mažinti ir prekių kainoms kel
ti. Tokios kombinacijos buvo 
skatomos nelegalėmis.

(SkelB.)

2. Tarnautojų Interesai
Betgi, bendrovės tarnautojų interesai yra labai rimto rūpes

čio • reikalas.
Paprastas fakto pareiškimas yra sakyti, kad Great Atlantic 

& Pacific Tea Company bendrovės tarnautojai bendrai Jungti
nėse Valstybėse gauna aukščiausias 'algas ir turi trumpiausiaš 
darbč'VMiahdas už visus kitus darbininkus groserių biznyje; ar->dt 
tai būtų grandinėj parduotuvėj ar pas pavienį groserį. Daugelis 
jų pašventė visą savo darbingą gyvenimą bendrovės interesams.

Todėl vadovybė turi aiškios prievolės ir pareigoj ginti 85,600 
tarnautojų interesus prieš įstatymdavystę, nukreiptą į jų visų pa- 
varymą iš darbo. .j

3. Vartotojo Interesai ’
Kadangi biznis išaugo per savanorį milijonų Amerikos šei

mų patronizavimą, mes tikime privalą kreipti dėmesio į jų inte
resus šiame reikale. Milijonai moterų žino, kaip aštri dabar yra 
problema aprūpinti maistu, drapanomis ir pastoge save, savo vyrus 
ir savo vaikus iš savo dabartinių pajamų. Kai maisto kainos eina 
aukštyn, nebėra klausimo apie mokėjimą brangiau už tą patį 
maistą. Jos neturi papildomų pinigų, kuriais mokėtų. Todėl, joms 
tenka pirkti mažiau ir valgyti mažiau. A & P Maisto Parduotuvės 
pernai metais smulkmenomis pardavė $881,700,000 vertės maisto 
su 1% gryno uždarbio.

Šis maistas buvo visuomenei parduotas tarp aštuonių ir de-’ 
šimties nuošimčių pigesnėmis kainomis, kaip pas vidutinišką pa
vienį groserį. \

Literaliai, milijonai pardavimų buvo padaryta kainomis, dvi
dešimt penkiais nuošimčiais žemesnėmis: kaip pas /vidutinį pavienį 
groserį. Šis nuo aštuonių ligi dvidešimt penkių centų sutaupymas 
nuo kiekvieno dolerio yra gyvybinės svarbos dalykas šiems mili
jonams šeimynų. Jeigu joms būtų atsakyta proga pirktis šiomis 
žemesnėmis kainomis, tatai tiesiog reikštų, kad milijonuose namų 
joms tektų atsisakyti nuo mėsos ant stalo dar kitą dieną savaitėje, 
valdyti mažiau šviežių vaisių ir daržovių, duoti augančiam kūdi
kiui viena bonka mažiau pieno kas savaitę arba taupyti sviesto, 
sūrio, paukštienos, kiaušinių ir daugelio kitų maištingiausių valgių.

Paskutinių 10 metų eigoje, didžiausiame “grandinio parduo
tuvių” augimo laikotarpyje, pavienių pardavėjų skaičius augo, o 
ne mažėjo. Mes teigiame, kad nieko blogo nėra, kai šie parda
vėjai ima brangesnes kainas, kaip mes. Jie turi tokias kainas skir
ti, kad pelnyti padorų uždarbį. Vidutiniškas groseris, paprašius, 
pristatys prekes prie vartotojo durų ir daugely atveju kai ku
riems savo klientams teiks kreditą. Pristatymo patarnavimas kai
nuoja pinigų. Groseris turi pridėti šį papildomąjį kaštą prie kainų 
savo klientams. Tuo pačiu būdu kredito teikimas sudaro knygve- 
dystės išlaidų, kapitalo suvaržymo, ir kredito nuostolių. Nieko 
blogo nėra aukštesnėse kainose pas pavienį groserį, kadangi jis 
teikia patarnavimą, kuris pateisina jo kainas.

Jei kai kurie klientai pajėgia ir laisvai pasirenka mokėti 
aukštesnes kainas už groserio prekes ir mėsas, norėdami kredi
to arba kad jiems pristatytų į namus, tai visiškai pridera, kad 
jie mokėtų papildomąją kainą už tokį patarnavimą. Betgi, milijo
nam šeimynų šioje šalyje, kurių pajamos yra apribotos ir kurios 
gali tūrėti daugiau ir geresnio maisto, nes jie nori mokėti grynais 
pinigais ir neštis namo savo pirkinius, nederėtų atsakyti tokią pro
gą. Milijonai apribotų pajamų šeiihynų tegali džiaugtis savo da
bartiniu pragyvenimo standartu per šias ekonomijas ir taupmenas. 
Šie milijonai Amerikos šeimų pagelbėjo mums sukurti didelį biz
nį, nes jie tiki, kad mes suteikėm joms didelį patarnavimą. Ben
drovė, todėl, turi prievolės ir pareigos saugoti savo klientų inte
resus.

Pareiškia
Pacific Tea Company

’ L. ' . *

4. Ūkininko Interesai
Aštuoni milijonai ūkininkų šeimynų užsiima gamyba maisto, 

sunaudojamo Amerikos žmonių. Taigi, visos Amerikos ūkininkų 
šeimynos, sudarančios ketvirtą dalį Jungtinių Valstybių gyvento
jų, turi tiesioginio intereso paskirstymo metoduose, kuriais jų 
darbo ir žemės gaminiai paskleidžami rinkoje.

Apytikriai 30% jų gamybos parduodama per “grandinio” 
maisto parduotuves; apie 70% per pavienius groserius. Jų vai
siai, daržovės ir kiti maisto daiktai parduodami “grandinio” par
duotuvėse kainomis, kurios vidutiniškai yra nuo 8% ligi 10% pi
gesnės, kaip daugelio groserių parduodama. Jei ūkininkas abiems 
vienoda kaina parduoda tam tikrą gaminį, pavienis groseris tu
ri visuomenei brangiau pardavinėti, kad padengti savo didesnes 
išlaidas. Tuo būdu 30% ūkininko gaminių pasiekia visuomenę že
momis kainomis, ir 70% jo gaminių pasiekia visuomenę aukštes
nėmis kainomis.

Jei visuomenė negali suvartoti tam tikro obuolių, bulvių, 
uogų ar bet kurio kitokio gaminio derliaus jai siūlomomis kaino
mis, šie gaminiai nepasijudina iš groserio lentynų; perteklius au
ga ir ūkininkas patiria, kad arba jis negal savo derliaus balanso 
parduoti arba turi parduoti su žymiu nuostoliu. Deja, per dažnai 
pasitaiko, kad ūkininkui literaliai yra pigiau žemėje supūdinti sa
vo obuolius arba persikus, negu panaudot savo darbo kaštus jų 
supdkavimui ir persiuntimui. Kiekvienas ūkio ekonomistas žino, 
kad 10% perteklius nereiškia 10% mažau pajamų ūkininkui, bet 
dažnai reiškia daugiau kaip 20% mažesnes, pajamas.

Kitaip sakant, ūkininko problema yra parduoti savo gami
nius gamybos kaina, plius padorų uždarbį, ir pristatyti juos visuo
menei su galimai mažiausiomis tarpininkavimo išlaido mis ir už
darbiais. Todėl yra aiškiai neteisinga ūkininko atžvilgiu pasiūly
ti įstatymdavystę, kuri vienu smūgiu panaikintų 30% jo paskirs
tymo mašinerijos — ir tai 30% tos dalies, kuri palaiko ūkininkui 
tą pačią kainą, betgi visuomenę pasiekia žemomis išlaidomis eko
nomiško paskirstymo dėka. Lygiai neteisinga ūkininko atžvilgiu 
būtų išstumti iš biznio visus pavienius šalies groserius, kurie pa
skirsto 70% jo gaminių. Tiek grandinio maisto parduotuvės, 
tiek pavieniai groseriai atlieka paskirstymo darbą, kuris yra gy
vybinis ūkininko interesams. Jei bet kuris jų liautųsi veikęs, ūki
ninkas atsidurtų akivaizdoje didelių perteklių ir širdį skaudinan
čių nuostolių.

Per daugelį metų A & P turėjo reikalų su ūkininkais, kaipo 
su gamintojais ir vartotojais. Mes jaučiamės turį aiškią prievolę 
ir pareigą priešintis bet kuriam įstatymdavystės puolimui prieš jų 
geriausius interesus.
5. Darbo Interesai

Kiekvienas šios šalies biznis turi gyvybinį interesą perkama
jame darbininkijos pajėgume. Kai darbininkija gauna aukštas al
gas ir turi didelį perkamąjį pajėgumą, visi yra ištaigūs. Kai dar- 

■ binmkijos perkamasis pajėgumas sumažinamas, JV.isas biznis nu
kenčia ir Amerikos pragyvenimo standartas sumenksta. Per dau
gelį metų išmintinga nacionalės valdžios politika buvo saugoti 
tikrąsias algas ir darbininko dolerio perkamąjį pajėgumą. Kom
binacijos ar sutartys pakelti kainas, tuo būdu mažinant tikrąsias 
algas, buvo skelbiamos neteisėtomis.

Tikrai keista atrodo, kad dabar siūloma sunaikinti biznių 
grupę atvirai pareikštais tikslais, — kam jie parūpina gyvenimo 
reikmenis darbininkijai ir jų šeimynoms žemomis kainomis. Apy
tikriai 900,000' darbininkų tiesioginiai samdoma grandinio par
duotuvių pramonėje. Kokia mums belieka išeitis, kaip tiktai prie
šintis veiksmams žmogaus, kuris, tuo laiku kai 11,000,000 darbi- 

. ninku prikergtų dar veik kitą milijoną prie bedarbių sąrašų, nu- 
ninkų jau neturi darbo ir 3,000,000 šeimynų gyvena iš pašalpos, 
siūlo bilių, kuris prikergtų dar veik kitą milijoną prie bedarbių 
sąrašų, nušluotų 30% visos Jungtinių Valstybių ūkininkų gamy
bos paskirstymo mašinerijos, ir pakeltų pragyvenimo išlaidas 
Jungtinių Valstybių uždarbiautojams.

Mes tikime, kad mūsų organizacija suteikė didelį patarnavi
mą Amerikos žmonėms ir kad to patarnavimo pasek mėje mes 
išaugome įstaigon. Jei mes atsiklaustume tiktai savo interesų, 
mums būtų lengva liautis ir džiaugtis bet kuriuo poilsiu, kurio 
mes užsipelnėm. Nieks nepriklauso mūsų, išskiriant mūsų bendra
darbius darbininkus. Betgi, pilniausiai apsvarsčius visus intere
sus, mes priėjome išvados, kad mes atliktume mažai kaip savo 
pilną pareigą, jeigu mes nepasipriešintume, visomis padoriomis 
priemonėmis, įstatymdavystei, kurią siūlo gerb. Wright Patman,

Kaip jau esame sakę, ponas Patman yra gabus politikas, ga
bus lobbyistas ir gabus propagandistas. Toje .srityje jis yra eks
pertas. Mes tesame ekspertai tiktai groserių biznyje. Mes tikime, 
kad “grandinio” parduotuvės turi teisės pristatyti savo reikalą 
Amerikos žmonėms. Mes neisime į politiką ir nesteigsime Vašing
tone savo “lobby” tikslu mėginti paveikti bet kurio Kongreso na
rio balsavimo kryptį. Mes tiktai tikimės pilnos ir padorios progos 
pristatyti grandinio parduotuvių reikalą, kaipo didelę Amerikos 
žmonėms patarnavimo organizaciją. I

Kadangi mūsų užsibrėžtas tikslas rišasi su plačiausiu piftnj 
informacijų paskleidimu visuose Amerikos žmonėse, ir kadan
gi toks darbas yra tokioje srityje, kame mes nesame eksper
tai, mes pasamdėme Carl Byoir & Associates, visuomeninių 
santykių advokatus, šiam darbui atlikti. Mes suprantame, 
kad mūsų pažiūros retai tėra naujienos. Mes žinome, todėl, 
kad mes turime būti pasiruošę išleisti stambių pinigų sumų savo 
reikalo nupasakojimui visiems Amerikos žmonėms. Mes dabar pa
reiškiame, kad šil pinigai bus išleisti skleidžiant informacijas per 
apmokamus skelbimus ir kiekvienų mums prieinamų priemonę, n- 
bendradarbiaujant darbuose arba darant studijų grupes varto- 
tojuose, ūkininkuose ir darbininkuose kurios teiktų atvirus foru
mus svarstyti visas priemones, heciancia, pragyvenimo kastus.

Mes tikime, kad kai Amerikos žmones turės visus faktu*, jie 
pareikš savo sprendimų savo atstovams Kongrese. Kaipo ameri
konai, mes būsime patenkinti jų sprendimu.^ —

JOHN A. NAKTFONB
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Prancūzija už “Miuncheno taiką”

j tik taip sau bando pagąsdinti. Juk Rusija, beje, nebandė 
nė lenkus sulaikyti, kai šie užsimanė atplėšti nuo Čeko
slovakijos Ciešeno distriktą; ir į Miuncheną ji nebuvo 
pakviesta.

Taigi iš tp( visko tenka daryti išvadą, jogei Hitleris 
! nebuvo “sustabdytas” dėl to, kad Francuzija (veikiausia, 
sūsiiatusi su Anglija) buto iš anksto nusistačiusi šit juo 
nekovoti.

Tame hera nieko naujo. Juk Ęrahcuzija galėjo be jo
kio vafgo nulaužti hitlerizmui ragus prieš keletą metų, 
kai naciai dar nebuvo taip gerai apsiginklavę, kaip šian
dien. Kuomet Hitleris anąmet užėmė demilitarizuotą Pa- 
rėinės juostą, sulaužydamas Versalio sutartį, franeuzai pilnu tempu kultūriniai kūry

' TRUPUTIS ŽINIŲ IS LIETUVOS
Šiandien, kai šį rašinėlį ra-Įkas, kai beveik 

šau, eina inusų pakniopštoNis 
bėgančio laiko, ites m. rug
piučio' 10 diena. RašdU, tai ir 
nešti į paštą ir siunčiu. Ne taip 
rašau, kaip mėginu rašyti. Jei
gu seksis, lai ir daugiau ši tą 
pakeverzosiu.

! 1. Bendra padėtis Lietuvoje 
dabar nepaprastai rami. Eina

nors dėl jų akiplėšiškumo šir
dyje tenka ir dantimis griežti. 
Bet prašant — visgi aukoja 
ginklams. Taip Lietuvos politi- 

visi Lietuvos ,nis gyvenimas ir ritasi tolyn... 
žmonės beveik viens kitą pa
žins. Tai bus labai įdomus ir 
Slidinantis reiškinys. Jau da- 

t žymesnių žmonių atvaiz
dai, kurių fotografiškos nuo- 
trdukos tilpsta laikraščiuose, 
yra visiems pažįstami it žino
tai. Dabar dažnai esti taip, kad 
kutiūm Nors žymesniam veikė
jui į kurią vietą atvykus, nors

■

5. Nors dabar Amerika labai 
atitolus nuo Lietuvos, nes nėra 
laisvo įvažiavimo iš Lietuvos į 
Ameriką, bet Lietuvos žmogui 
Amerikos lietuvis yra brangina
mas, nes visa Lietuva žino, 
kad sunkiose dienose amerikie
čiai daug gero Lietuvai padare. 
Dėlto taip draugiškai ir iškil-

Po to, kai Paryžius su didžiausiomis ovacijomis pa
sitiko premjerą Daladier, sugrįžusį iš Miuncheno konfe
rencijos, buvo aišku, kad Franrūzįjos parlamentas mil
žiniška dauguma balsą patvirtins Čekoslovakijos suskai
dymo planą ir išreikš savo vyriausybei pasitikėjimą. Taip 
ir į vyko. Už pasitikėjimą Daladier kabinetui balsavo 535 
parlamento atstovai, prieš 75, ir 3 atstovai susilaikė nuo 
balsavimo.

Prieš pasitikėjimo rezoliuciją balsavo tiktai komu
nistai ir nacionalistą atstovas Henri de Keriilis. Aišku, 
kad šita opozicija vadovavosi tam tikrais partiniais (ar
ba asmeniniais) sumetimais, o ne plačiųjų masių nuotai
ka. Komunistai balsavo prieš dėl to, kad Miuncheno kon
ferencijoje buvo ignoruota sovietų Rusija. Bet Franeuzi- 
jos žmonės, be abejonės, yra taip patenkinti, kad buvo 
išvengta karo, jogei apie ką nors kita jie šioje valan
doje nenori nė galvoti.

Ar neteks franeuzams gailėtis, kad jie sutiko nusi
leisti Hitleriui, parodys tiktai ateitis.

butų galėję pasiųsti arniiją Vokietijon (Siegfriedo tvir- 
itovių liiiijos tuomet dar nebuvo) f Hitleris butų turėjęs
1 bėgti. Bet jie to nepadarė.,
i Franeuzai nenorėjo “sūstabdyti” nė Mtissolinio. Jie 
:sabotažavo Tautų Sąjungos paskelbtas “sankcijas” prieš 
Italiją, kai Mussolini užpuolė Etiopiją. Jie paskui atsi- 

Isake padėti Ispanijos respublikai, prieš kurią MuSsolini 
kovoja, remdamas geh. Ffaftco. Ne tik atsisakė padėti, 
bet if atėmė jai teisę pirkti ginklus užsieniuose. Ta Ispa
nijos ^nesikišimo” komedija yra beveik taip pat biauri, 
ikaip pardavimas Čekoslovakijos.

žodžiu, Francuzija bijo karo ir dėl. to nenori pyk
tis su diktatoriais. Anglija taip pat nenori. O ką jau be
kalbėti apie mažąsias Valstybes! Tokiu budu tenka pri
pažinti; faktą, kad nefašistinės Europos šalys yra pasi- 
ryžtisjos kad ir čia dar taip išvengti karo ir eiti prie 
visuotino susitaikymo.. Tiesa, jos ginkluojasi, bet tiktai 
dėl to; kad jos bijo būti užpultos.

: Bloga, kad tuo laiku, kai nefašistinės valstybės yra
šitaip pacifistiniai nusiteikusias, militarizfttas siaučia Vo
kietijoje ir Italijoje. Ramioms tautoms gali tekti dėl to 

j baisiai skaudžiai nukentėti. Ispanija ir Čekoslovakija ga
ili, deja, būti ne paskutinės aukos. Bet šiandien išsigelbė- 

‘ jimo nuo to nematyti.
! ■ Viltis yra tiktai tame, kad fašistinės diktatūros su

klups po militarizmo našta, kuri joms yra juo sunkesnė, 
kad jos finansiniai ir ekonominiai yra išsisėmusios ir 

. stovi ant banknoto kranto.

Prezidento Benešo rezignacija
Čekoslovakijos prezidentas Eduardas Benešąs rezig

navo ir pavedė savo pareigas laikinai eiti, iki bus išrink
tas kitas respublikos prezidentas, premjerui gen. Syrovy.

Prezidentas Benešąs buvo vienas Čekoslovakijos res
publikos steigėjų ir jog demokratijos vadų. Jam dabar 
tenka savo akimis matyti, kaip jo gyvenimo darbas yra 
griaujamas. Per tas baisias dienas, kai buvo sprendžia
mas Čekoslovakijos likimas,- prezidentas Benešąs įgijo vi
so pasaulio pagarbą savo rimtumu ir herojiškomis pa
stangomis išgelbėti kraštą nuo pražūties. Deja, prieš jį 
ir prieš čekų tautą atsistojo nenugalimos jėgos.

Prezidentas Benešąs pasitraukia su karčia širdim, 
nes jo kraštą apleido tie, kurie buvo iškilmingai pasiža
dėję jį ginti. Jam, žinoma, yra skaudžiausia, kad taip pa
sielgė Francuzija, kuriai jisai visuomet buvo ištikimas.

Naujoji Čekoslovakijos vyriausybė stengsis dabar 
susidraugauti su Vokietija, nes kitokios išeities jau šian
dien nebėra. Ftancužai turės čekų tautoje, vietoje drau
go, priešą.

BIZNIS TAISOSI

Kodėl Hitleris nebuvo “sustabdytas”
Žiūrint į tai, kaip Prancūzija ne tik pritaria “Miun

cheno taikai”, bet ir kelia ovacijas vyriausybei, kuri sū* 
tiko paaukoti dėl taikos stt Hitleriu Stipriausią strategi
nę Francuzijos poziciją centralinėje Europoje, yra visai 
aišku, kad francllzai šiandien bijo karo labiatt negu 
pragaro.

Daugiausia šitokio Prancūzijos nusistatymo dėka 
Hitleris ir laimėjo pergalę. Daugelis žmonių yra linkę 
labiau kaltinti anghis, negu franeuzūs. Bet tikrumoje 
anglai tiktai atliko tą, ką jiems pavedė atlikti Paryžius. 
Kai Francuzijos valdžia sutiko, kad Londonas pasiųstų 
lordą Runeimaną “tarjyininkauti” tarpe čekų ir sudėtų, 
ji f ak tinai jau atsižadėjo savo sutarties sų Čekoslovakija.

Dar aiškiau ji parodė savo pasiryžimą nusikratyti 
pareigos ginti čeksiovakiją, kai premjeras Daladier ir 
užsienių reikalų ministeris Bonnet, nusktidę į Londoną, 
priėmė Chamberlaino ir Hitlerio padarytą planą atiduo
ti Vokietijai sudėtų kraštą. Jeigu franeuzai butų norėją 
Čekoslovakiją ginti, jie butų tuomet šitai Chamberiaino 
“išdavystei” griežčiausiai pasipriešinę.

Šiandien negali būti abejonės, kad Francuzija seniai 
buvo “uždėjusi kryžių” ant Čekoslovakijos, tik iki šiol ne
pasitaikė patogios progos ją “palaidoti”. Ar jie tą suma
nymą buto padarę vieni, ar pasitarę su anglais, čia ne 
taip svarbu.
.. Bet galima numanyti, kad Hitleris žinojo, jogei 
franeuzai nekariaus. Todėl jisai buvo toks “drąsus” ir 
grąsino net su visa Europa eiti į karą, jeigu nebus tuo- 
jaus išpildyti jo reikalavimai. Jisai veikiausia buvo pain
formuotas, ir kad Rusija rimtai negalvoja apie karą, o

Iš Washingtono pranešama, 
kad biznis Jungtinėse Valstijo
se jau yra šiek-tiek pasitaisęs 
ir eina tolyn vis geryn. Federa
linio Rezervo skaitlinės rodo, 
'kad pramonės gamyba per rug- 
’sėjo* mėnesį pakilo virš 90, pa
rginant su vidutinišku gamy
bos stoviu 1923-25 metais, ku
rie yra laikomi “normaliais”.

I Bugpiučio (aug.) mėnesį ga
myba buvo 88, o gegužės mė

mes j, pačiame “recesijos” dug- 
ine, būVo 76. Manoma, kad iki 
; sausio 1 d. gamyba bus paki
busi virš 100.

Bugpiučio mėnfesį darbinin
kų skaičius pramonė jie padidėjo 
j 5 nuošimčiais, nes gavo darbą 
320,000 naujų darbininkų. O 
-algos pakilo devyniais nuošim
čiais, arba $12,000,000 savaifė-

žodžiu, biznio pagerėjimas 
prasidėjo birželio ^mėnesį ir tę
siasi jau penktas /riėnesis. Kad- 
,tik vėl nebūtų “atkritimo”! Per
inai rugpiučio mėn. Amerikos 
ibiznis jau buvo pasiekęs 108, t. 
'y. aukštesnio laipsnio, Negu ka
da nors per paskutinius 10 me
tų — o paskui staiga pradėjo 
įdardėti žemyn ir nusmuko 
. (pereitą gegužės mėn.) iki 70.

BEREIKALINGAS SUS1RU 
PINIMAS

Pamatęs žinią “Naujienose”,

jis ten tik pirmą sykį afeilan- min8ai Lietuvos žmonės priima 
iš Amerikos atvykstančius bro-binis darbais — visose vietose 

ir visose srityse. Nors lenkai 
kartais1 pūšitirmikauja, vokie
čiai pafrukšmauja, ir vėl pa
lieka tylu, ramu. Karo šmėkla 
kur tai toli horizontuose pasi- 
šmėklina. Ir vėl ramu. Lietu
viai ramų savo kultūros ir kū
rybos darbą tęsia toliau.

2. Orai Lietuvoje šiomis die
nomis, galima pasakyti — dan
giški, 
laiką 
truko 
ge ir 
būvo 
nusiminimo buvo prisidėjęs dar 
vienas smūgis,,tai iš pereito ru
denio fieūžšalirrias ir žiemą bai
siai gausus sniego pridribimas, 
daugokai žiemkenčių javų bu- 
;vo iššutinęs, dideli plotai dir- 
,vų juodavo. Daug kas tikėjo
si — blogi metai ateisią. Bet 
birželio mėty, pabaigoje, pradė
jo kilti debesys it po truputį 
lašnoti. Tai Lietuvos žmonės 
sakė, — ne lyja, bet auksas by
ra. Už kelių dienų tikrai gero
kai palijo, o toliau, veik kas- 
idien po gerą sluoksnį vandens 
j iš aukštybių į žemybes išskris
davo. Tuoj pasitaisė visi ūž- 
Skurdę augalai. Vietoje išnyku
sių rugių pasėti miežiai ir va
sariniai kviečiukai kaip du
rnas kilo į viršų. Bulvių virkš
čios užklostė baltuojančias sau
le apdengusias dirvas, cukri
niai burokai ir daržovės kaip 

; žalias aksomas padengė Lietu
vos laukus. Ir vis lijo ir lyno
jo! beveik kasdien po mažiau, 
itai po daugiau. Bet žmonės sa
ike, — tai nė lietus, bet cidab- 
ras byra iš aukštybių. Truputį 
net apdrėkino ir apjuodino nu
siautus menkučius dobilus ir 
Šienus. Bet Lietuvos ūkininkai 
iš to nedaug tenusimena, nes 
tikisi sulaukti gausių pievų ato
lų ir antrųjų dobilų, žodžiu, 
[orams pasitaisius viskas Lie
tuvos taukuose taip pagerėjo, 
taip sužaliavo, kad javų šiau
dai su pilnomis varputėmis 
'kaip tanktausias miškas Visą 
Lietuvos žemę klėsti, o Lietu
vos ūkininkas su patenkintu 
veidu į visa tai žiurėjo ir šyp
sojosi, nes nebus bado.

3. Lietuva dabar labai išsi
plėtus žmonių susisiekimui — 
[traukiniais,, aūtomatrisomis, au
tobusais ir galų gale paprastais 
'vežimais!, kuriais dabar ukinin- 
’kai mėgsta kartais gana toli 
suvažinėti, žrtfonią bendravima- 
Sis labai gyvas. Visokios eks
kursijos, visoki suvažiavimai, 
'subūrimai ir pabuviai — Lie
tuvos žmones labai artina, ben
drina ir supažindina vienus su 

i kitais., Gal bnt, netoli tas lai-

Iš pavasario gan ilgoką 
buvo peCdaūg sausu — 
lietaus ir laukai, o draų- 
visi Lietuvos gyventojai 
labai nusiminę. Prie to

i

i

tūcijos dėsniai seniai buvo pa
siūlyti kuopoms apsvarstyti ir 
buvo referendumu priimti. Kon
ferencija Scrantone tuos dės
nius papilde ir pavedė naujam 
Pildomam Komitetui tą, kas 
jau yra referendumu ir konfe
rencijoje priimta, sutvarkyti ir 
paskelbti. Taigi Pild. Komitetui 
teko atlikti tiktai redakcijos 
darbą. Argi tam reikia suvažia
vimo?

Kai dėl principų deklaracijos, 
itai, viena, naujų principų so- 
iciaHstams skelbti nereikia; jų 
principai šiandien yra tie patys, 
kurių jie laikėsi per paskati
nius dvidešimts metų (ir pir- 

■ miau). Antra, klapsimai, ku
priais būvo pasireiškęs tarpe są- 
cialistų nuomonių skirtumas 
(sakysime, “proletariato diktar 
turos” ir ginkluoto stikilinio), 
buvo, išdisLusūoti konferencijo
je, dalyvaujant diskusijose at
stovams iš visų kolonijų, kurios 
prisiuntė delegatus. Pild. Komi
tetui btiivo pavesta tiktai sufor- 
Uuikioti tą misi statymą, 
rį konferencija visais 

• pasisakė.
Todėl nėra mažiausio 

i jaus, kad demokratijai 
(rytų kokia nors žala. 
i

už kū- 
ba Įsais

pavo?

PLEPA UŽSIMERKĘS

liūs lietuvius svečiuosna.
Pr. Brolis.

Margumynai
Kur yra Atodūsių 

Tiltas?

kultūros kilimui ir 
bendradarbiavi-

paskalai apie karą

ko ir savo nei vardo, nei pa
vardės nesako, tuo) jį vadina 
vardu pavarde, kad tas net ste- 
bisi:

—Iš kur tamsta mane pažįs
ti? — atvykusis nustebęs klau
sia.

—Kaip nepažinsi... Juk tam
stos atvaizdas tokiame ir tokia
me laikraštyje buvo, — atsako. 

' Laikraščių skaitymas, radijo, 
susisiekimas, žmonių važinėji
mas kasdien vis daugiau ple
čiasi Lietuvoje ir visa tai leng
vai padeda 
tarpusaviam 
mui.

i 4. Visokį
Lietuvos žmogui nepageidauja
mi. Yra saujelė žmonių, kurie 
mėgsta ginklais pabarškinti, ir 
gal norėtų pakariauti. Juos pa
mėgdžioja po karui kilęs jauni
mas. Bet senesnieji, kurie karo 
baisenybes pergyveno, kuriems 
neseniai nuo užgijusių žaizdų 
šašai nubiro, tie apie karo su
turimą, apie dalyvavimą jame 
piė nepagalvoja. Ir patenkinti 
Sesti tiabartine Lietuvos valdžiai, 
kad ji, neklausydama ginklais 
'barškintųjų, kad kas veda tai
kos. ir ramybės politiką: leng
vai taikosi su lenkais, stengiasi
geruoju sugyventi su vokiečiais, nai pasitaikydavo savižudybių.

Atodusių tiltas yra Venecijo
je, jis jungia Dodžų Bumus su 
Valstybės kalėjimu. Tokiu gra
žiu vardu jis pavadintas dėl to, 
kad tuo tiltu kadaise vesdavo 
iš teismo salės į ekzekucijos 
kalėjimą tuos, kurie būdavo 
teismo pasmerkti mirti. “Childe 
Harolde” Lordas Byronas sako:

Ilgai

Kurs

aš stovėjau ant Atodū
sių Tilto, 

jungia palocių ir kali- 
[nio urvus...

tokio pat vardo tiltasKitas 
yra St. John Koledže, Cainbrige 
Universitete Anglijoje — pava
dintas taip dėl jo panašumo į 
Venecijos tiltą. Juokais sako
ma, kad čia dūsauja studentai, 
eidami prie egzaminų. Kitą 
kartą ir Londone Temzos Wa- 
terloo Tiltas būdavo vadina
mas “atodūsių tiltu” — čia daž-

DEL ČEKOSLOVAKIJOS SUSKALDYMO

I

kad LSS. Pild. Komitetas pri
ėmė principų deklar&riją iTtOh- 
JgiasI ją netrukus paskelbti kar
atu su nauja LSS. konstitucija, 
kuri buvo pagaminta pirmiau^ 
.— A. B.i labai susirupinoi, kad 
įčia nebaisią pakankamai “de
mokratijos”. Girdi:

'“Visas tas komitetas susi
deda iš trijų vyrų< Jie išdirbs, 
parašys ir paskelbs visiems 
socialistams principus, taip 
pat konstituciją. Visi turės ir 
tuos principus ir tą konstitu
ciją pildyti. Nei suvažiavimo,k 
nei konferencijos.”
Visai be reikalo A. Bimba rū

pinasi. Ramatfrriri LSS. konstf-

Vyt. Širvydūs dar vis tarška 
apie socialistų “neribotą Ucapy- 

: kanfą tauftoinkūiNs” it jų tiks
lą “sumušti tautinį frontą Šū- 

! Sivicriijimė*’.
Visi žiūo, kad socialistai pet 

inefų metus rėmė sandatiečius 
Susivienijime, kuomet komu- 

; ristai stengėsi jį užkariauti. Net 
:kai patys tautininkai Pittsbtir- 
ighė bandė išmesti p. Vitaitj iš 
^“Tėvynės’* redaktotiauš Vietos,1 
^tal jį išgelbėto socialistą!.
I

ii . Prieš CBeveiafido seimą iš so
cialistų pusės buvo pasiūlyta 
sandariečiams susitarti dėl Pild. 
Tarybos rinkimų, kad butų iš
vengta srovinių tąsynių rinki
mų metu ir Jubiliejiniame sei
me. Bet sandariečių šulai, ku
rie tą pasiūlymą buvo priėmę, 

i pask ui be jokio* pagrindo* pro-

'dėjo blauri$fūsiu būdu socialis- 
Įįū& ūtafcūOli ir s'Ūdarė prieš 
|juos “fiauiinį frontą” su fašis-
• žiojančiais tautininkais.

Visi žino*, kad prieš S era ii to
no! seimą socialistai viešai kvie
tė ir sandariečius ir tautininkus 
nekelti Susivienijime srovinių 

: kivirčų ir pasiūlė nominuoti j 
įPi'ldcmtąją 'Tarybą visus sentfo- 
'sto jbs1 Narius, Neišskiriant ir 
Vinilo’ šu Mtoclttiii,’ kuriuos rė
mė “tdūtiiirs ffontas”. Tas pa- 

į siūlymais ūe tik buvo viešai 
duotas, bet socialistai parodė ir 

jdarbu, kad jie už tai stoja, ifes 
per nominacijas jie nestatė nuo 
savo srovės kandidatų prieš Vi- 
niką ir Mockų.

Tačiau Sirvydas plepa apie 
socialistų “neribotą apykantą”!

Su tokiu užsimerkusiu užsi
spyrėliu ką nors diskusuoti tai

• — bergždžias laiko* gaišinimas, i

, Drąsindama uždegti pasaulio karo gaisrą, Vokietijos 
nacių diktatūra, su Italijos fašizmo parama, privertė di- 
įdžiasias Europos valstybes sutikti, kad butų suskaldyta 
Čekoslovakija, atplėšiant nuo jos pramoningiausias teri
torijos dalis su milionais gyventojų ir paliekant ją bejė
gę toliau gintis nuo agresingų Hitlerio užsimojimų.

Ši skaudi auka “tarptautinei taikai”, tačiau, vargiai 
užtikrins pasauliui ramybę, nes nusileidimas Hitlerio 
grūmojimams, sulaužant pasirašytas valstybių sutartis, 
reiškia didelį smūgį demokratijos jėgoms ir padrąsinimą 
smurtui, kuris dabar pasidarys dar pavojingesnis ra
mioms tautoms, o ypatingai silpnomsioms.

Apdrąskęs demokratinį Čekoslovakiją, Hitleris galės 
dar drąsiau pulti savo kaimynus ir siekti pavergti visą 

i Europą, Nepaisydamas savo pareiškimo, kad Sudetų 
1 krašto prijungimas prie Vokietijos esąs “paskutinis” jo 
reikalavimas teritorijų Europoje. Daug kartų jisai yra 
viešai žadėjęs svetimų žemių neliesti, bet kiekvieną kar
tą jisai savo žodį sulaužydavo. Jo laimėjimas Čekoslova- 

’kijoje jaU paskatino prie tokių pat agresingų žygių Len
kijos ir Vengrijos militaristus.

Šitose aplinkybėse darosi be galo kebli ir pavojinga 
Lietuvos padėtis. Iš kur ji gali tikėtis pagalbos nelaimė
je? Ji tttri pasitikėti, visų-pirma, savim. Po ilgų metų 

i vargo ir priespaudos po Rusijos carų jungu, Lietuvos 
žinonės Iškovojo nepriklausomybę savo kraštui ir apgy
nė jį nuo priešų. Mes nenustojome vilties, kad Lietuva 

į išsilaikys ir dabartinėse audrose, jeigu jos likimas bus 
i visos liaudies rankose.

Kad Lietuva butų stipri ir galėtų atremti priešų už- 
isimojžmus iš lauko ir iš vidaus, reikia, kad jos prieša
kyje stovėtų valdžia, sudaryta iš plačiausių jų visuome
nės sluoksnių attsovų, kaip kad buvo pirmaisiais respu
blikos kūrimosi metais; reikia, kad žmonėms butų grą
žintos jų pilietinės ir politinės teisės, ir kad butų atsteig- 
ta demokratinė santvarka valstybėje. Laisvą ir demokra
tinę Lietuvą karščiau rems ir visa jos -išeivija.

Nežiūrint to, kad pasaulio karo ir neteisingų taikos 
[Sutarčių pasėkoje šiandien Europoje įsigalėjo reakcija, 
mes tvirtai tikime, kad tiems fašizmo triumfams ateis 
'galas, nes darbo žmonės visose tautose, neišskiriant ir 
diktatoriškų šalių, trokšta laisvės ir geresnės būklės. Jie 
nesutiks amžinai gyventi vergijoje ir vilkti pasibaisėtiną 
militarizmo naštą. Darbo žmonių laimėjimas pašalins 
pavojų ir mgžųjų tautų laisvei. Todėl mes geidžiame, kad 
šitoje kovoje dėl laisvės ir demokratijos nenuleistų ran
kų ir Lietuvos liaudis.

!

Amerikos lietuvių Kongreso 
Centro Komitetas
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Gabriele PetKevičaite
8 Gabrielė Petkevičaitė Juozo Paukštelio

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927) -v

Romanas “Pirmieji
!

!,
Rašo L. NARMONTAITfi

(Tęsinys)
—Žinai?! — Šaukia visa spin

dėdama, — iš pradžių kuni
gaikščio tarnas, švarku apsivil
kęs, pirštinėtas, pareikalavo iš 
manęs vizitinės kortelės — (O 
mudvi apie tą formalumą bu
vome visai užmiršusios) — Pa
sakiau jam, — toliau pasakojo 
Juškytė: — mano pavardė nie
ko kunigaikščiui nepasakys. 
Praneškite vien, jog atėjo vie
na iš tų lietuvių, kurie dabar 
vaidino...

Kunigaikštis šoko: — Tai 
bus iš jūsų pusės didžiausias 
neatsargumas! Jus dalyvavote 
vaidinime. Policija seka jūsų 
žingsnius. Užsinersite sau pa
čios kilpą ant kaklo... žūsite!

—Nehorėturftėm žūti, todėl 
atėjome prašyti kunigaikštį pa
dėti, — atrėmė Juškytė.

į —Sakykite nors, kas iš ma
no pažįstamų jtis pažįsta, kas 
galėtų už jus laiduoti, už jūsų 
ištikimybę... Juk supraskite... 
atėjote tiesiai iš gatvės ir iš 
karto statote tokį reikalavimą.

Juškytė tada paaiškino, kad 
apie ją kunigaikštis gali atsi
klausti jos pusbrolio kun. Feli- 

! ei jono Juškevičiaus, o apie ma-
bet ne- ne — vyskupo Paliulionio...

Kunigaikštis pažadėjo atsi
klausti ir rytoj iš ryto duoti at
sakymą.

Buvome su Juškytė įsitikinu
sios, kad gausime kuo geriau
sią liudymą, todėl ir džiaugė
mės, kad mums nebereiks rū
pintis knygomis. Tam rūpes
čiui nuslinkus ir pasaulis, ro
dos, pasidarė gražesnis. Pui
kiausiai nusiteikę, nukeliavo
me vakare į miesto sodą, kur 
musų buvo sutarta susitikti su 
d-ru Vainieikiu ir studentais.
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Šį paveikslą tik ką gavome iš Lietuvos. Jį mums pri
siuntė G. Petkevičaitė, kuri dabar yra jau virš 70 metų 
amžiaus. Kiti paveiksle esanti asmenys yra jos pažjs'ami, 
kurie kartu su ja praleido vasarą vasarnamyj, netoli Pa
nevėžio. G. Petkevičaitė sėdi viduryj. Ji yra Moterų Sky
riaus bendradarbė ir Pirmo Lietuvos Seimo Pirmininkė.

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

kokio 
ar ne

kad
trilin

Neilgai trukus pasirodė pats 
kunigaikštis. Juškytė išdėstė 
musų reikalavimą. Pagalvojęs, 
kunigaikštis ėmė aiškintis, kad 
jis labai norėtų kuo ypatingu 
lietuviams patarnauti
norėtų valdžiai nusidėti dėl ko
kios raštų saujelės.

Juškytė ėmė spirtis, kad toks 
raštų gabenimas kunigaikščiui 
nieku bildu negali pakenkti. Vi
sų pirma niekas nežinos apie 
tą gabenimą, paskum nė vie
nam valdininkui neužteks drą
sos kratyti jo daiktams, o pa
tarnavimas tautai paliktai be 
rašto bus nemažas, nes padės 
jos tarpe paskleisti kelis pūdus 
spaudinių.

Toliau ėmė klausinėti, 
turinio yra tie raštai — 
bedieviški?

Juškytė vėl paaiškino, 
visų raštų atsidėjus tokiu
pu laiku iteįstenftuši * Išžiūrėti. 
Veikiausiai bus įvairiausio tu
rinio ir įvairiausios pakraipos 
raštai, skiriami ne tiek liau
džiai, kiek šviesuomenei, ypač 
literatams.

Dar ėmė kunigaikštis teisin
tis: jis visai nežinąs, su kuo 
kalbąs, nežinąs, kas iš jo taip 
didelio patarnavimo reikalau
jąs. Visai kitaip justus, jei 
žmonės jam butų žinomi, pa
žįstami... Jis juk visuomet esąs 
pasiruošęs lietuviams, kiek 
lodamas, tarnauti.

Tada Juškytė pasisakė, 
esanti, ir išvardijo mane, 
skum dar pridūrė, kad tik
dvi gabensime tuos raštus, vis 
tiek, ar kunigaikštis mums pa
dės, ar ne.

Kaip ėmėm jiems apie musų 
žygius ir laimėjimą pasakoti, 
niekas nenorėjo itkėti. Visi spė
jo,. kad mes juokus krečiainę, 
iš gero nusiteikimo pasakas se
kame.

D-ras Vaineikis tik šypsojosi 
ir kartojo:

i —Jei kunigaikštis jums kny
gas gabens, tai iš tikrųjų tikė
siu, kad į sapnų karalystę pa
kliuvau.

ga-

kas 
Pa
inu-

katinas, kraipė galvą, šypsojosi 
ironingai, o optimistas Višins
kis, išvadinęs mus lengva t ikė- 
mis, negalėjo suprasti, kas 
mums, šiaip rimtoms ir blai
vioms moterims, pasidarė, kad 
staiga į svajų pasaulį nusikrau- 
stėm ir, pačios atviromis aki
mis sapnuodamos, norime ki
tus priversti tais sapnais tikėti.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Panele! —- pasivijusi Elenu- 

tė Zigmutę Biedenaitę šuktelė
jo: — Ar aš galiu su jumis 
kartu eiti pakeliui į namus?

—T-a-a-aai-p... Kodėl ne? — 
nustebusi ji1 atsakė.

—Aš norėčiau su jumis pasi
kalbėti, — pradėjo Elenutė. — 
Aš daug kartų pamanau, kad 
jus perdaug savy užsidariusi, 
su niekuo nedraugaujat, jo
kiuose pasilinksminimuose ne
dalyvauja t, neigi sporte. Argi 
taip nieks jjtisų ijeįcjomauja?

—O, panele Elenutė, mane 
viskas įdomauja, kartais gal 
daugiau negu ką kitą, bet...

—Bet ką? Pasakyk man, galį 
aš galėsiu pagelbėti.

—Och! — sunkiai 
Zigmutė. — Aš nežinau, ar kas 
nors kitas pasauly galėtų pa
gelbėti, apart vieilo asmens.

—O kasgi tas asmuo?
—Štai ir mano namai, užei-

kini valandėlei pas mane, pa
nele Elenute.

—Gerai, mielu noru.
—Nors mano namai labai 

šalti ir rustus, man visgi malo
nu turėti viešnią.

—Kodėl taip panele

Kai ligos kankinama pristi
gusi kantrybės mintimis ieško
jau knygyno lentynose neskai
tytos knygos, atsiminiau Juozą 
Pdukštelį, iki šiol dar man ne
pažįstamą Lietuvos rašytoją, 
su jo knyga “Pirmieji metai” 
(kurią, turiu prisipažinti išvi
liojau iš asmens labai retai 
plaunamų rankų, kuriomis ne
paprastai — man apgailėtinai 
— beskaitydamas sutepa ir su- 

. pešioja knygas).
“Pirmieji metai” knygos au

toriaus aiškiai vaizduojama 
Lietuvos gimnazijos mokytojų 
gyvenimas, politika, idėjos, ro- 

: manai, siekimai karjeros ir, 
bendrai, aplinkuma. Ir man 
buvo labai įdomu įgyti supra
timą apie tos rųšies Lietuvos 
inteligentų gyvenimą.

Aloyzo Giedrės tipas, apie 
sukasi visas romanas, tai 
kartos Lietuvos inteligen- 
idealistas, kuris patekęs 
senų caro laikų užsiliku

sių pedagogų dirbti pedagogi
joje, labai skyrėsi iš visų, nie
kam nenorėdamas nusileisti ir 
pataikautų
turi visa viršyti. Todėl kiti ne- 
pakęsdami jo žmoniško nusi
statymo, siekdami karjeros, su
daro prieš jį įvairias intrigas, 
dėl kurių jam tenka nemažai 
nukentėti. *

rai išlaikė psychologinius kvo- 
’imus.

Prieš šitą naują tvarką la
bai griežtai pasipriešino mo
kytojai, tėvai ir mokiniai. Tad 
šį bertainį buvo pranešta iš 
ccntralinio ofiso, kad moki
niai galės imti ketvirtą kursą, 
jeigu priduos mokyklos admi
nistratoriams (principais) tė
vų parašytą pareikalavimą.

šios 
tas

—Štai čia, prašau, sėskit. 
—Ačiū. 

. T" f—Kai jus įjareinat iš mokyk
los, ar iš kin’ nors kitur, jus 
pasitinka jūsų motina. Ji pri
duoda jums jaukumo, malo
naus jausmo.-^ Ji tartum sušil
do jūsų jauspius ir , apšvįečia 
visą namų aplinkumą. Namai 
tuoniet būna ta šventovė, ko
kios niekur kitur nerasi. Jus 

I džiaugiatės motina, džiaugiatės 
namais, bet aš’.'.. Aš neturiu kuo 
džiaugtis, ndigi mano kitos se- 

atsiduso sules ir broliukas. Aš neturiu 
motinos — nors esmėje mes ją 
turim, bet ji mus apleido. Ji 
užšaldė musų namų jaukumą; 
pasisavino musų visų džiaugs
mą. (Bus daugiau)

teisybe

/Skaitant gimnazijon atsilaiT- 
kymą švietimo ministerijos at
stovų, ypač kai prisimygę ima 
klausinėti Giedrės mokinį Gud- 
jurgį, kuriam atstovas net kaip 
ir įkalba, kad romaną, kur ap
rašyta “Paryžiaus Dievo Moti
nos Katedra” su kuprotu var-

Gerai Šeimininkėms
Žinoti, Kad: Bukhn Gražios

Rašo Madame X.

išėjus atstovams visa klasė ima 
šnibždėti “Vizitorius pats ne
moka... reikia jam kuolą pa
statyti... Viktoras Hugo “Pary
žiaus Dievo Molinos Katedrą” 
parašė...” — čia noroms neno
rom s skaitytojo veidu slenka

Kuomet kepi kiaušinius ar
ba mėsą, įdėk truputį miltų 
petelnėn, tuomet taukai nešo
kinės.

APIE KORSETUS

—o—
Jeigu persudei sriubą, su- 

piaustyk žalią bulvę ir pavi
rink sriuboje kelias minutes. 
Bulvė sugers daugumą to sū
rumo.

■ -o—
Virtuvės langai visuomet tu- 

|ri būti atidari nuo viršaus, kad 
išleisti karštą ir netyrą orą, ir 
iš apačios, kad įleisti tyrą orą.

—o—
/ Jeigu prieš naudojant citri
ną pamerksi į karštą vandenį, 
gausi du syk daugiau sulčių.

—Kairnynga.

STALTIESĖ IR SERVETKĖLĖS

Šią savaitę Mėsos Taryba
PATTERN 1799CROSS STITCH LINENS

No. 1799 — Margais siūlais kryžiukais išsiuvinėtos staltiesė 
ir servetkėlės. Dabar labai madoj mažos staltiesės. Jos pato
gios ir lengviau išplatinamos.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
1739 So. Halsted St, Chteago, UI.

No. 1799

re- 
komėhdUorj'a kiaulieną ir “Pot 
Roast” — jautieną*. Kiaulieną ir 
jautieną,- galit kepti su bulvėm 
pečiuje, arba tifšinti su daržo
vėmis. Kai kurios šeimininkės 
tušina kiaulieną su raugytafe. 
kopūstais it paduoda su virtum 
bluvėm.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė-

I Adresas .....................

į Skelbimai Naujienose 
i^uoda naudą dČIto,
.(.kad pačios Naujienos

Miestas ir valstija .
r yra naudingos.
X . ....  .lu- i......... ,

Yra įvairios rųšies korsetai; 
įvairios sudėties moterims. To
dėl labai svarbu pasirinkti ge
rą korsetą, kuris butų patogus 
ir padailintų figūrą.

Plonutės, jaunos moterys ga
li apsieiti visai be korseto. Jei 
jos dėvi korsetą, tai vien dėlto, 
kad jos tampri suknelė geriau 
atrodytų, o žiemos laiku kor
setas apsaugoja nuo šaltaus 
oro, jame šilčiau. Visai kas ki
ta su a'UguSiom ir tvirtesnio 
sudėjimo • moterim.

Tokios moterys be korseto iš 
,namą nei žingsnio negali ženg
ti. Korsetas joms taip pat būti
nas, kaip: it četerykai. Tvir taūs 
sujJ’ėjimii) moteiim geniausia! (lė
tėti ilgą korsetą, kuris apdeng
tų krutinę ir niigarą. Toks kor 
setas- yrą geresnis ir patogesnis 
trrom, kad jis nesūvatžo (bet 

.duė’da komfortą) kuiią. Trum- 
’pūs ko^setaš suspatrdžia it sti- 
Varžo apatinę dalį' kūno ir virš 
jluostos išveržia, išstumia susi- 
kaujpttsftts taukus. Geras, pato
gūs korsetas ne tik padailina 
figūrą, bet ir yra sieika'dėvėti 
jį dėt to, kad jis paremia nu
garą ir. sirenas^ Kitą syk pakak 
.būsime, apie, kojines.

Papras'ai, aukštesnėse mo
kyklose mokiniams yra priva
loma sekti keturius kursus 
(“subjektus”), kurie yra skai
tomi svarbesniais (major) ir 
du kursus vadinamus žemes
niais (minor). Prie pirmųjų 
priklauso matematika, istorija, 
kalbos ir taip toliau, o prie že
mesnių priklauso dailė, muzi
ka ir gimnastika.

Pora terminų atgal, Cbicagos Jie galės mėginti sek’i keturis 
mokyklos viršininkas įvedė ki
tą tvarką — naujai pradedant nį. Jeigu jiems nepasisektų įš
auks'esnę mokyklą, mokiniams duoti pasekmingai visus kvo- 
buvo leista imti tiktai trys di- tirnus, tai nebus jiems leista 
dėsni kursai. Argumentas įve- toliau imti keturis kursus, 
dimui šio naujo sumanymo Taipgi jeigu vaikas yra ga- 
buvo toks: randasi daugelis'bus ir mokinasi kaip reikia, 
mokinių, kurie negali išduoti' jamnebutųsunkupabaigtipa- 
egzaminų tinkamai, kad jie sc-' sėkmingai visus keturis kur- 
ka keturis kursus ir dėl to ne-! sus. O jeigu dėl įvairių prie
lanke toliau mokyklų. Jeigu ši-; žasčių vaikas negalė’ų imti ke- 
lie vaikai imtų tik 'ris kursus,! turis kursus, tai jam reikės 
galima tikėtis, kad jie pabaig-1 laukti iki ketvirto bcrlainio,' 
tų savo klcsas pasekmingai ir kada visiems mokiniams yra 
ilgiau lankytų mokyklą. Tiktai leidžiama užsiregistruoti ketu- 
tiems mokiniams buvo leista; riems kursams.
imti ketvirtą kursą, kurie au- Tad galima suprasti, kad 
kštai stovėjo moksle pradinė- Cbicagos mokyklų viršininkas 
se mokyklose, arba kurie gc- nėra pakeitęs savo nuomonės.

kursus tiktai per vieną bcrtai-

Taipgi jeigu vaikas yra ga-

Veda Dora Vilkiene

Prancūziška Svogūnų 
Sriuba

' >
4

! 2
2

1 2
4
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vidutiniai svogūnai, smulkiai su- 
piaustyk
šauktai sviesto
puodukai jautienos arba veršie
nos sriubos. Tai sriubai galite 
vartoti kaulus

I % aukštuko druskos
i •

Pakepkit svogūnus svieste. Sude
kit prie sriubos, tegul pa verda 20 
minučių. Galit paduoti su balta pa
kepinta duona ir apiberti su tar
kuotu suriu. Paduokit tiktai karštą.

i3
i5

Saldus Geltonas 
Agurkų Prieskonis 
Prie Mėsos

sv. didelių baltai geltonų agurkų 
puodukai acto 
puodukai vandens 
puodukai cukraus 
plonai suraikytas citrinas 
šaukštas maišytų pipirų 
(allspice) 
šaukštukas nemaltų, bet rupių 
cinamonų (stiek cinnamon) 
šaukštukas nemaltų gvaizdikų.

Nuplaukit ir supiaustykit 2 colių , 
ilgumo šmotukus. Piaustykit išilgai, I 
ne skersai.

Per naktį mirkykit sūriam van- kai bus permatomi, bet dabokit, 
deny, pusę puoduko druskos į dvi kad. nesuvirtų, nes kaip agurkai su- 
kvortas vandens. Nusunkit vande-j virs, pasidarys košė. Supilkit "į ste- 
Yiį. Virkit prėskame vandeny kol rilizuotus stiklus dar karštą ir tam- 
suminkštes. Į priai stiklus uždarykit. Tokius a-

Atskiram puode sudėkit visus pri-1 gurkus galima paduoti prie keptos 
dėčkus ir virkit 5 minutes. Pridėkit veršienos.

agurkus ir citriną. Virkit kol agur-

Keletas sukurtų moterų tipų 
man, kaip moteriai, vietoje pa
sigerėti, teikia tik gilų apgai
lestavimą... kad moteris, nežiū
rint kiek mokslo įgyja, tik ne
paprastai reta kuri parodo sa
vyje tikro žmoniškumo pavyz
dį, jokiu budu nesistengia ir 
nemano aukštesnių idėjų dėlei 
nuslopinti savo biaurų gyveni
mo laimei kenkiantį egoizmą. 
Tikrai gaila, kad moterys didu
moje yra tik Milevičiutės. Nor- 
vilaitės ir panašios, — kiloki 
tipai sunku autoriui sukurti. 
Tikrai, gyvenime pasižvalgius, 
kartais nesunku rasti keletą ti
piškų Giedriu, kurie dėl savo 
idėjų daug kenčia ir priversti 
jaustis lyg nuo pasaulio atski
lę. Tačiau visai kas kita su Mi- 
levičiutėmis, Norvilaitėmis ir 
-kitomis tokiomis.

Matoitiai autorius gerai pa
žįsta Lietuvos gimnazijas mo
ty tojų gyvenimą ir bendrai 
žmones, kurktos labai ryškiai 
atvaizduoja, ši knyga ne tik 
papildė nlafto kritiškos sveika
tos besibaigiančią kantrybę, bet 
atnanjind manyje iš mokyklos 
it bendrai jaū^stės dienų daug 
gražių atsiminimų. Knyga vi
siems skaitytina. Ji išleista “Sa
kalo” leidyklos, Kaune.

K. Kat-ftė.

Pirkite savoi apfelinkS*
krautuvės*

. AJjiįįį i~ *' 'rti*

APVALI STALTIESĖ

NO. 1775—ši staltiesė mimegs'a iš tvirtų, dvigubų siūlų, 
if.o’dėl ją greit galima nusimegžti.

I NAUJIENOS NEE0LECRAFT DEPT, 
. 1739 So. Hahsted St, Chicago, III.

No. 1775

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

( Vardas

Adresas

ir pavardė

^Miestas ir valstija
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Laimingas
Lietuvis

šiomis dienomis atsilankiau 
pas Augustų Misevičių, 6530 S. 
Bell Avė.

Juozas Grušas Jau 
Sugrįžo iš Rockfordo

Lietuviškų muzikantų tėvas, 
Juozas Grušas, jau sugrįžo iš 
Rockfordo, kur dalyvavo Na
tional Guard 108 Regiment 
Medical Band.

Juozas Grušas ir vėl moki
na- muzikos mėgėjus styginius 
ir pučiamus instrumentus gro
ti savo namuose, 3549 S. Hals
ted St. arba pribuna į namus 
pareikalavus.

Juozas Grušas yra naujienie- 
tis nuo pat Naujienų susitveri- 
mo. Yra gabus ir 
zikantas ir vertas 
paramos. Reikalui 
da pašaukit Yards

nuo pat jų susi tvėrimo. Nau
jienos man patinka. Todėl, Ste
ponai, atnaujink man jas šian
dien.

—Sudiev, August.
—Sudiev, Steponai.
Ir taip išėjau mąstydamas, 

kad Amerikoj depresija yra, 
bet smagu, kad ne visi dėl jos 
nukentėjo.

Rugsėjo Aštuntoji
Kaune

—Steponas.

į savaitę ir 
ir dirbdami

daug jums

pa
tiek

mo-i

patyręs mu- 
naujieniečių 
esant, visa- 
2032.
—Steponas.

—Nedirbate, drauge? — Pa
klausiau.

—Nedirbu, — atsakė Augus
tas.

—Iš ko gyvenate?
„—Gyvenu iš pensijos, kurių 

gaunu iš Swift kompanijos. 
Gaunu $20.00 
kanka. Kiti gi 
neuždirba.

—Kodėl taip 
ka?

—Mat, aš dirbau už užveiz- 
dą. Gavau gerų algų. Todėl ir 
mano pensija didesnė. Turiu 
išmokėtų namą, užauginau šei
myną. Na, dabar galiu sau gy
venti be rūpesčio.

—Ar skaitote Naujienas?
—Taip, skaitau Naujienas

Padėka už 
Draugiškumą 
Mt. Greenwood 
Lietuviams. ,

MT. GREENWOOD.—Tai jau 
SLA 178 kp. pirm. B. Walan- 
tinas iš Englewood ligoninės 
parvažiavo ir dabar guli savo 
namuose, 11116. S. Whipple St. 
Po operacijos 3 daktarai 
egzamlnaciją ir pripažino, 
senis yra dar tvirtas, 100 
šimčių tvirtesnis, sulig
amžiaus irjį drąsindami pridū
rė, kad jei butų našlys, tai 
lėtų dar sykį tuoktis.

Po operacijos daktarai 
slauges gerai prižiūrėjo.

Išgulėjęs tris savaites lovoj, 
kada atsikėliau, slauge pasiso
dino į vežimuką ir kaip vaiką 
vežiojo po ligoninę, 
dienų daktaras išrašė 
ir liepė važiuoti namo, 
baigėsi pinigai.

Gerbiami broliai ir

darė 
kad 

nuo
savo

SUSIRINKIMAI
ga-

ir

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalių 7, Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 v. v. Visi kviečiami atsilakyti. —A. Kaulakis, rasi.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo bertaininis susirin
kimas įvyks penktadienį, spalių 7 d., 7:30 v. v. Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes randas daug svarbių reikalų.

S. Kunevičia, rasi.
Morning Star Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks spalių G die

nų, 8 vai. vak. Grigaičio svetainėje, 3800 Arinitage Avė. 
Prašo visus atsilankyti, nes yra svarbių reikalų.

Po tijijų 
receptų 
nes jau

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Čionai Lietuviai Perka!!!
APŠILDYMĄ — PLUMBINGĄ — MALEVĄ 

LINK-BELT STOKERIŲ CENTRAS

HTUOa . '
fl^SOOTTU>

sesutes. 
Aš niekad nesitikėjau susilauk
ti ligoninėj Lėk daug draugą 
ir prietelių. Ligoninėj mane ap
lankė apie 150 žmonių, atneš
dami gelių ir kitokių dovanų, 
kiti 
vynu ir papirosais“.
laiškais pasveikino.

SLA 178 kuopos valdyba ir 
nariai 
Jaunas, 
finansų 
ir kitus 
iždininkas geraširdis brolis daž
nai prikrovęs dėžę įvairių pro
duktų pnsiųsdavo, kad tik 
greičiau pasveikčiau.

Lankytojams ir geraširdžiam 
ačiū. Taipgi ačiū daktarams 
Šukiui, Piper, Nakmana už su
telkimą pagelbos 
Už menesio laiko 
savo pareigas.

(Tęsinys iš 2-ro. pusi.) 
giuojančių Lietuvos kariuome
nę.

Ir vis dėlto geriau, jei netuš- 
tuma, bet yra stiprus organi
zuotas branduolys, kuris pavo
jui kilus visais atvejais pravar
tu turėti.

šia proga turiu pažymėti, kad 
daugelis Lietuvoje užsilikusių 
lietuvių amerikiečių žiurėjo Lie
tuvos marširuojančios kariuo-. 
menės ir daugelis iš jų visai 
nuoširdžiai stebėjosi tuo, ką re
gėjo, nes, esą, jiems š. Ameri
koje tokio skaičiaus ir taip gin
kluotos kariuomenės vienu kar
tu neteko matyti.

Kitas visa tai pamatęs tarė, 
kad jisai visai ramus dėl Lietu
vos ateities, kitas sakė, kad jis 
likęs žymiai didesniu lietuviu, 
kokiu iki šiol buvęs. Kiti tvir- 
tinte tvirtino, kad Lietuvai pa
vojui kilus jie nieko nepasigai
lėsią. Visai suprantami tie jų 
sentimentai, o ypač turint gal
voje, kad jiems š. Amerikoje 
nebuvę progos visa tai stebėti, 
matyti.

Šitas Liętuvos kariuomenės 
pasirodymas buvo amerikiečių 
lietuvių filmininkų filmuoja
mas
koje gyveną lietuviai neužilgo 
turės

tai tikra, kad ir š. Ameii-

progos pas save kino ek- 
tai pamatyti.

Tai tiek apie rugsėjo aštun
tąją Kaune.

apdovanojo “mišiaunu”
Daugelis

kasdien lankė mane, 
bet apsišvietęs kuopos 
sekretorius pats lankė 
ragino lankyti. -Kuopos

laike ligos, 
pradėsiu eiti

Walantinas.

Šios Vestuvės Bus 
j Iškilmingos

Sekantį sekmadienį, spalio 9, 
suskambės vestuvių varpai 
Brighton Parko Lietuvių baž 

; nyčioj apie 5 vai.
i taps surišti amžinai 
ra, būtent Tadeušas

i su Eleonora Balnis.
Eleonora- yra duktė Jono ir 

i Mary Balnių, Real Rye Bread 
kepyklos savininkų, 2910 — W. 
40th Street.

Kadangi drg. Balniai yra po
puliarus biznieriai ir turi pla-

■------------------------------------------ ---------------------- - • įčią pažintį su Chicagos visuo-
žemaičių ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS i mene, tai-numatoma, kad šios

vakare ir 
jauna po-
Maniatis,

Rugsėjo mėn. 9 d.
GALAS

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms ■■ ‘
(Chicagoj) 1

Edward Nolan, .28, su Elea- 
nor Kavalauskas, 26

Walter Ambrozewicz, 48, su
Margery Poch< 3f

Bruno Saukai 22, su Char- 
lotte Sumich, 21 i

Martin Balmose, 27, su Eli-
zabeth Vasas, 28

Matthew Wimpelis, 30, su
Anne Venckus, 22

John Kania, 25, su Alice 
Bargaila, 18.

T0WN OF LAKE — leloj 
ties 4615 S. Winehester Avė-' 
nue policija rado 50 metų Jo- 
seph Beneke. Jis buvo sunkiai' 
sužeistas ir persišaldęs. Buvo 
nuvežtas apskričio ligoninėn ir 
ten netrukus pasimirė. Gyveno 
ties 4643 South Damen Avenue.

Pirkite kur visi Lietuviai Perka!

South Den'.er Plu rbr g & Keaang Suppiy Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI — ATLANTIC 4290 — VISI TELEFONAI

Skolinant Pinigus
Be komiso nuo $30 iki $300.00 ant 
parašo, algos, furniture ar ant au
tomobilių.
Namon Firtance Corp.

po Valstijos priežiūra.
6755 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Tel. Grovehill 1038.

CHICAGOS DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA 
RUSIŠKA IR TURKIŠKA MAUDYKLĖ 

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

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

Naujas Chicagos Sunkumo Kilnojimo Klubo Namas.

MES TURIM PLUMBINGO REIKMENIS, UŽLAIKOME STIK
LUS, VANDENS PER VADAS, PARDUODAM GROTAS (grates) 
RENDUOJAM SANDING MAŠINAS, UŽLAIKOM VISKĄ, KAS 

JUMS PRIE NAMŲ REIKALINGA

2817 West 63rd Street
TEL. PROSPECT 1297

—-LIFTTTVTŲ KRAUTUVĖ—
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ xxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxx

PRANEŠIMAS!
. VISŲ LIETUVIŲ DOMEI!

xxxxz

Leidžiamoji Chicagos lietuvių leletonų Knyga ne
trukus eis į spaudą. Norėtumėm, kad naujau laidon 
visų lietuvių, kurie furi telefonus tilptų jų vardai, pa
vardės, telefonų numeriai ir adresu. Todėl prašom xvi- 
sų lietuvių, ypatingai katrų pavardės yra pakeistos ar 
neskamba lietuviškai, ir katrų telefonų numeriai vė
liausiu laiku yra pakeisti mums prisius1!: vardus, ad
resus ir telefonų numerius. Taipgi Draugijų ir jų val
dybų adresus.

Biznieriai ir profesijonalai mokėdami po dolerį ar 
daugiau gauna vertingą pasigarsinimą.

THE CHICAGO LITHUANIAN 
TELEPHONE BOOK CO.

3326 South Halsted Street, Chicago, III.
Telephone Yards 0123

xxxxxzxxxxxxxxzxxxxxxxxzxxxx

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurj užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo $(wholesale) kainomis pristato i alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- 
navhna.

2415 W. 64th Street. Tei. Hemlock 6240

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. Selemonavich 
Sveterių Krautu
vė Atdara Kas- 
Dienų ir Vaka
rais
madieniais.

Ir Sck-

Telefonas Victory 3486
504 West 33rd Street

Bowling-Billiardai
20 AsIų — 10 Stalų

Gėrimai ir užkandžiai vietoje 
Rezervacijos Kliubams

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

Tel. Yards 4621-4622-2868

———............... —— ■ I I M

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipg, pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.
Tel. Republic 2867
Rez. Republic 5688

Ofiso tel. Yards 0706
Rez. tel. Lafayette 4557

P. KLUJKA, vedėjas

Columbia Roofing Co.
NOT INC. •

Žvyrinis Dengimas ir ant Gon
tų Paruoštas Dengimas

Felt Gutters ir Bičkų Darbas 
Tai Specialybė

3319 So. Morgan St., Chicago

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RAD10 PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— tt t-i ~7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

vestuvės bus iškilmingos.
Po bažnytinių ceremonijų, 

vestuvių puota įvyks drg. Bal
nių namuose, aukščiau paduo
tu numeriu. Po vestuvių jau- 

'noji pora mano apsigyventi 
I Marųuette Parko ;
1 apie 65-tą gatvę ir Washtenaw 
Avė.

apylinkėj,'

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius —Steponas.

DABAR EINA
Didžiausia Sovietu Rusijos filmą 

“MAKSIMO GORKIO 
KŪDIKYSTĖ”

Paremta Gorkio biografija “Ma
no Kūdikystė”

Paskutinis pilnas parodymas 
“MOTINOS IR SUNAUS” 

ir “MEŠKOS”—6 v., v.
SONOTONE Teatre

66 E. Van Buren
2į5c iki 1 v. p. p., išskiriant 

šeštadienį ir. Sekmadienį.

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 šeimų.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančių 

blankų ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $.... ..........už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ...............................................................................
Numeris ir gatve .............................................................
Miestas ir valstija ................................................... .......

————————I I I ■ -................................   - - — _________ .♦ .. .... .

LUCKY INN 
SCHLITZ ALUS 

Lietuviška užeiga dėl jaunų ir 
senų.

Gėrimai, užkandžiai ir muzika. 
Kviečiame mus atlankyti

3203 So. Halsted St.
STANLEY BOGUSH ir LEO 

VAIČEKAUSKIS.
Tel. Calumet 6579.

Garsinkite “N-nose

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

PETER PEN
I MIAMfB IS S 
LETTUS B. BUS V, 
AMD l WAVB TO BC 
BUSy, I CANJ telu 
\OU, MOST evBOV 

MISJUTE.

“TU AM K MOU. YOU 
SEe, WE YOUMO 
SEES MAX/BS TO CO 
AUU TUS MOUSff- 

^ORk.

AMO VvC 
i MAve “THE 
I HONOO. QF= 
&ER.VIMJG 

Tue OlJESM 
_ ©ES. .—-

\A/OUUO VŪJ 
l-kb to NABerr 
TWB OUEE5J 
BES, L.ITTT-B

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

;.ii7

£U

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI ’ia-50
GYDYMAS $50.00
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ----- $15-00
raumatizmas *9.00

greitai palengvinama
VISAS LIGAS GYDOMA M AA
Ekzaminaciją (skait. vaistus

DOUGLAŠ PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Are* Chicago.

TeL Lawndale 5717. -
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F Anna Kaskas 
dainuos Chicagoj 
lapkričio 12 d.

7 koncertų bilietų parsiduoda 
nuo $1.50 iki $4.50, taip kad 
bilietai į Kaskas koncertą kai
nuos nuo 22c iki 64c.

Bilietus galima gauti Coun- 
cil raštinėj, 224 S. Michigan 
Avė. Tel. Harrison 9047.

Namų Statyba 
Atgijanti 
Roselande

Ir Šiandien North
Shore Gelžkelis
Pradeda Operuoti FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui

>

Adult Education Council 
rengia populiarėmis kainomis 
septynis koncertus žymių dai
nininkų ir muzikų. Koncertai 
bus laikomi Orchestra Hali, 
priešais Dailės Institutą. Tarp 
kitų pakviestų artistų yra ir 
lietuvaitė Anna Kaskas, gra
žioji N. Y. Metropolitan ope
ros kotr-alto. Jos koncertas 
bus lapkričio 7 d.

Kiti koncertai bus spalių 15 
d. Bose Bampton, žymios Met
ropolitan operos soprano. Po 
to seks Anna Kaskas koncer
tas.

Lapkričio 26 d. bus koncer
tas garsaus vengrų smuikinin
ko Joseph Szrgeti. Sausio 14 
bus Gprdon Stygų Kvartetas.

Vasario 11 d. — Mozart vai
kų choras iš Vienuos ir kovo 
25 d. — Rusų violenčelistas 
Gregori Pratigorskij.

Kadangi koncertai yra ren
giami ne pelnui, tai visa serija

Lietuvis Kontraktorius J. Vare- 
kojis Stato Daug Namų '

ROSELAND. — Jonas Vare- 
kojis, gyvenąs adresu 54 W. 
11(5 St., yra namų statymo kon
traktorius, kuris prieš depresi
ją varė platų biznį namų sta
tyme ir įgijo gerą vardą ir pa
sitikėjimą ne vien pas lietuvius, 
bet ir pas kitataučius.

Jis yra senas Roselando vei
kėjas ir. geras naujicnietis, šio
mis dienomis teko jį aplankyti, 
turėjau atnaujinti “Naujienų” 
prenumeratą.

Įsikalbėjus su Varekoju apie 
biznį, jisai pasakė, kad namų 
statymas šiemet labai pagyvėjęs 
ir atsiranda pirkėjų namams.

sutartį su Jackson Constriiction 
Co., pastatyti 7 rezideneijinius 
namus prte 12(5 st. ir Throop 
S t. Tris užbaigęs, o ko tūri esą 
dar nebaigti, bet visi esą par
duoti.

Juozui Gaideliui prie 12304 
S. Halsted St., statąs svetainę. 
Taipgi turįs sutartį statyti du 
namus. Vieną prie 118 ir Par- 
nell ir kitą prie 117 Peoria st.

»

I

LAUME-NAtJjnulsŲ Jb'OluJ 
. 31 METŲ MOČIUTĖ — 
Mrs. W. B. Roberts, 31 me
tų moteriškė, laiko anūkę 
Sue. Lovoj Mrs. Roberts du
ktė ir kūdikio motina, Mrs. 
Huey Cargle. Mrs. Roberts 
ištekėjo, kai ji buvo 15 me
tų amžiaus. Tokio amžiaus 
buvo ir Mrs. Cargle, kai ji 
ištekėjo.

—Bet Pinigų Nėra
Sakau J. Varekojui, kad tiek 

daug darbo turi, tai pas tave 
depresija yra pergyventa. Ga
vau atsakymą, kad taip tik iš 
paviršiaus atrodo. Darbo 
bet pinigų nėra, nes visus 
bus šiuo laiku gaudamas 
paimli žemiausią kainą, 
konkuruoti su kitais.

Untanaš

turi, 
dar- 
turi 
kad

SLA 129 Kuopos 
Susirinkimas

4:01 išeis pirmieji traukiniai, 
po ilgo gelžkeliečių streiko^
Chicago, North Shore and 

Mihvaukec gelžkelis, kuris ne
veikė nuo rugpiučio 16 d., šian
dien vėl ptfhdės operuoti trau
kinius.

Pirmieji keleiviniai traukiniai 
išeis 4:01 šįryt, o prekiniai 
traukiniai pradėjo kursuoti nuo 
vidurnakčio.

Rugpiučio 16 d. gelžkelis su
silaukė streiko, kai sumanė ka
poti darbininkų algas 15%. 
Darbininkai tam pasipriešino ir 
paskelbė streiką, kuris sustabdė 
visą gelžkelio 1 veikimą beveik 
aštuonioma savaitėms.

Po ilgų ginčų ir arbitracijos 
streikas buvo likviduotas pasi
rašymu naujos sutarties, kurią 
vakar ir federalis teismas Už
tvirtino. Gelžkelis yra po fede-* 
rales valdžios jurisdikcija ir jį 
tvarko federalis receiveris.

Naujos sutarties sąlygos yra 
sekamos:

1. Gelžkelis pripažino Amal
gama ted Association of Street 
and Electric Railvvay uniją at
stove visų darbininkų, { išėmus 
klerkus ir kai kuriuos elektro
mechanikas, kurie priklauso ki
lai;

2. Gelžkelis pripažįsta senio- 
riteto teises ir samdys tik uni-

AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
Automobiliaiir Trokai—Bendrai

NEREIKIA ĮM0KESNI0—30 MENESIŲ IŠ
MOKĖTI. VlaiSkae peržiūrėjimas, male- 
vojimas body, fenderio darbų, baterSs, 
radijo Ir priedų. Freimo, aSų BUBtiprinl- 
riias. Viskas nuo viršaus iki tairų. 15 
metų patyrimas, musų garantija. Atdata 
vakarais, sekm. Apskaičiavimas, towlng 
dykai. Taipgi pilnas pasirinkimas naujų 
ir vartotų karų. Be įmoksimo pinigų. 
2500 MILWAUKEE AV. Belmont 4844.

SITUATION VVANTED 
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

Z

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

LOUIS ANTANAVIČIA 
MINGAI VARO BIZNĮ 
MARQUETTE PARKE

SEK-

aplan-šiomis dienomis teko 
kyti Louis Antanavičių, Mar- 
ųuette Parke taverninką, 2709 
W. 71st Street.

Atrodo, kad drg. L. Antana- 
vičia ir jo žmona Suzanna sėk
mingai varo biznį ir turi ge
rą patyrimą. Įstaiga gražiai iš
puošta. Sanitariški įrengimai 
ir mandagus patarnavimas.

Drg. Antanavičia priklauso 
prie Chicagos Lietuvių Dr-jos, 
Keistučio Kliubo, Palaimintos 
Lietuvos ir kitų organizacijų.

Drg. Antanavičia atsinauji
no “Nnas”. Yra jų skaitytojas 
per ilgus metus.

—Steponas

PAIEŠKAI! DARBO kaipo por
teris prie lietuvių biznierių — esu 
atvažiavęs iš Lietuvos. Vieni metai. 
Rašykite 1739 So. Halsted St. Box 
885.

83 AKRŲ ŪKIS, pusė mylios 
iki miestelio; 60 akrų dirbamos, 75 
jardai marlio, geri budinkai. Pui
kus pirkinys už $1600.00.

HANSON-OSBORN, 
Hart, Michigan.

................................ m.i -.............

AUTOS-TRUCKS FOR SALh" 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

HELP VVANTED—FEMALE

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARU 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 VVest 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

MERGINA OFISO darbams. Turi 
mokėti knygvedybą ir mašina ra
šyti. 1152 W. Lake St.

MERGINA bendram namų dar
bui. Prie virimo padėti, , 2 vaikus 
prižiūrėti katalikiškoj šeimoj. Sa
vas kambarys, radijo, $25 mėnesy.

Briargate 5060.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

BAČKINIO ALAUS PARDAVĖ
JAI. Nationaliai žinomam Wiscon- 
sin bravaro alui pardavinėti sam
dys 3 lietuvius bačkinio alaus par
davėjus Chicagos North ir West- 
sidei, taipgi priemiesčiams. Turi tu
rėti taverno prekybą išsidirbęs. Pi
nigai išanksto išlaidoms vietoj pa
prasto komišeno visuose naujuose 
ir atnaujintuose bizniuose, kokius 
jus sukursite kaipo savo stotis su 
musų pagelba. Kreiptis CENTRAL 
8795 dėl susitarimo.

La Šalies — Packards

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

ATEIK j Didžiausį Kokį Chi- 
caga Bet Kada Yra Mačiusi 

Automobilių Išpardavimą. 
Pasirink iš virš 600 šioj šaly pui

kiausių automobilių.
Visų išdirbysčių ir modelių to

kiomis kainomis, kokių negalima 
niekur rasti. Kokio mąrkete neieš
kotum—naujo ar seno~ karo—mes 
galime patarnauti gerai — ir su
taupyti jums šitmtus dolerių.

1938—ir 1937—Buicks—Oldsmo- 
biles — Chevrolets — Fords—Pon- 
tiacs — Chryslers — Plymouths — 
De Sotos — Studebakers — Cadil- 
lacs
Dodges — Grahams — Willys — 
už pigiai kaip $295.00—kai kurie 
naujutėliai.

Kiekvienas karas musų ekspertų 
patikrintas—musų garantija tam, 
kad tuoti jums ilgametinį patarna
vimą.—Taipgi virš 300-1936-1935 
ir 1934 karai visų išdirbysčių už pi
giai kaip $85.00.—Musų stakas yra 
Chicagoj didžiausias. Kodėl laukti? 
—kada gali nupirkti gražų veik 
naują automobilį už taip mažus pi
nigus.

Kiekvienas karas turi musų nau
jo karo ir dešimties dienų važiavi
mo bandymo garantijas.

Nereikia jums ir grynų pinigų— 
mes imsime jūsų seną karą kaip 
įmokėjimą—likusią dalį mažais mė
nesiniais įmokėjimais iki dviejų 
metų. Nesvarbu kur gyventum, ne
praleisk šio didžio išpardavimo.

Musų dvi krautuvės yra atdaros 
kasdien iki 10 P. A. ir visą dieną 
sekmadienį.
COOK COUNTY FINANCE CO.

1340 W. 63rd Street
prie Loomis.

2828 W. North Avė.
prie California.

PARDAVIMUI TAVERN geroje 
vietoje, biznis išdirbtas 15 metų, 
pigi renda. Parduosiu už teisingą 
pasiūlymą. 1901 West 63rd St.Šaukia Chicagos 

Uteniškių 
Susirinkimą
i -- ----------------

Uteniškiai, pabuskim ir mes!

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
namu ar be namo, priežastis ne
sveikata. 1 moteriai sunku laikyti 
biznį. 3220 So. Wallace St.

SLA 129 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadie
nį, spalio 7, 7:30 vakare, J'. 
PėtrauskoPetrausko svetainėj, 
1750 S. Union Avė. Visi kuo
pos nariai būtinai atsilankykit, 
nes kuopa turi daug svarbių 
reikalų aptarti. Be to, kurie 
esate pasilikę su mėnesiniais 
mokesčiais tuojau užsimokėki
te. —Valdyba.

MADOS

4911

f

No. 4911—Naujausis Paryžiaus 
modelis. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę. , >

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio Vaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais k^rtu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

Metinės Mirties Sukaktuvės

VERONIKA GAILIŪTĖ
persiskyrė su šiuo pasauliu 
5 dieną spalio mėn. 1937 m., 
sulaukus 21 m. amžiaus, gi
mus Westville, III.

Paliko dideliame nuliūdi
me motiną Oną, tėvą Juoza
pą, seserį Onytę, cioces Domi
cėlę ir jos šeimyną ir Veroni
ką Cukurienę ir jos šeimy
ną.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios dukrelės ir sesutės 
bus laikomos šv. Mišios Ne
kalto Pras. Pan. šv. parapijos 
bažnyčioje, 8 d. spalio mėn. 
1938 m., 8:00 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į 
pamaldas, o paskui ir į na
mus po nr. 4422 So. Artesian 
Avė. Mes tave musų brangio
ji dukrele ir sesute niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anks- 
čiaus ar vėliaus pas tave at
eisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka.
TĖVAI IR SESUO.

ADOMAS BOGDECZENKO
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 4 d., 5 vai. po pietų, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Utenos apskr. Anykš
čių parap., Storų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliučĮime 

2 seseris Marijoną, švogerį 
Juozapą Manikus ir jų šeimą; 
Rozaliją Grijotienę ir jos šei
mą, brolį Joną ir jo šeimą ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas 4070 Ar
cher Avė. Tel. Virginia 1116.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, spalio 7 d., 8 vai. ryto, 
iš pamų į Nekalto Pras. Pan. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Adomo Bogde- 
czenko giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai esat kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

NuliUdę liekame,
Seserys, švogeriąi, Brolis ir 

Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel. 
YARDS 1741.

Pijus Dubickas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 3 dieną, 7:10 valandą 

vakafo, 1938 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Vilkaviškio ap
skrity, Gražiškių parapijoj, Vaitkabalių kaime.

Amerikoj išgyveno 44 metus.
Paliko dideliame nuliudime 3 sūnūs:

| Keistutį, Pijų ir Vytautą; dukterį Birutę 
Guthrie, žentą Edwardą ir anūką Glen ir 
gimines. Taip pat daug giminių Pennsylva- 
nijos valstijoj.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos.

Kūnas pašarvotas randasi Lachiwicz- 
aus koplyčioj, 2314 West 23rd Place,

Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį, Spalio 
6 dieną, 1:30 vai. po pietų.

Iš koplyčios bus nulydėtas į Evergreen kapines.
/

Visi a. a. PIJAUS DUBICKO giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauji laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame: ■ (
Sunai, Duktė, Žentas, Anūkas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laid. Direktorius Lachawiez’ius ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515. , .

3. Darbininkai, kurie iki šiol 
gaudavo 50c., valandai, ir to
liau gaus tą pačią algą; kiti 
darbininkai per 60 dienų gaus 
20% algos cėrtifikatais, kurie 
pribręs už metą laiko ir mokės 
po 3% palūkanų, o per 30 die
nų — 15% algų cėrtifikatais.

4. Už 90 bus sudaryta nauja, 
pastovi algų sutartis.

M f!

laike SLA va-

dar bėgti me- 
larikyti siisirin- 

generalinių

Atsisako “Nuo 
Organizatoriaus 
Pareigų « 

.........tŽ'HM —*

B. WalantBtdVi1dar nepasveiko
SLA 178 kp. staršina dar nė

ra gerai po ligos sustiprėjęs, 
todėl atsisako nuo organizato
riaus pareigų
jaus. Sveikata ne ponas. Par
ėjus iš darbo, 
džioti narius, 
kinius ir pildyti 
organizatorių prikazus; ver
čiau pasilsėti iš po ligos. Aš 
pildžiau narių valią ir tarna
vau kuopai per ilgus metus ir 
neužsitarnavau nė pensijos, nė 
medaliaus, atsibodo pono una- 
ras ir atsisakau būti organiza
torium.

Bet kuopai susirasti naują 
organizatorių nebus sunku, nes 
ji turi daug veikėjų, jų tarpe 
fin. sekr. B. S. Jurėną, apsi
švietusį veikėją ir gabų lošė
ją, taipgi vice-prėz. p. G. J. Ar
timas, taipgi darbininkę ir ga
bią veikėją pdą M. Lathus.

Visi jie yra vikrus kaip vi- 
urkai.

Kp. Koresp. B. Walantinds,

Chicagos kultūrinė organiza
cija National Fotum vakar iš
leido brošiūrą apie Chicagos 
alines. Organizacija atrado, 
kad 2122 Chicagos alinių kas
dien nusideda Chicagos, 'val
stijos ir federalės valdžių įsta
tymams.

MG818s Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE S800

v».-

l'OVFliflŠ Tetekamu T*L m E B Bilo Visas Pasaulio
KVIETKININI^AS

Gėlės Vestuvėms. Banldetams
ir Pagrabama.

3316 So. Halsted Street
Tčl. YARDS 7308

Daug yra susitvėrusių viso
kių kliubų, vieni pasivadinę sa
vo apskričių, kiti parapijų ar 
kaimų vardais ■.— ir visi kliu- 
biečiai susirinkę smagiai pra
leidžia laiką tarp savo kaimy

nu l- ■- .■nų. *
f \ : ' ' > t ' * «.

•Taigi, uteniškiai, pabuskime 
ir mes, o juk mūsiškių Chica- 
goje yra, rodos, pusėtinas bū
rys. Tadgi visi, ne tik Utenos 
parapija, bet ir Užpaliai, Tau
ragnai, Leliūnai, Alunta, Malė- 
tai, Pakalniai, Skudiškis, Ka
majai, žodžiu, visi Utenos ap
skričio kaimai, kaimeliai bei 
vienkiemiai, sueikime į vieną 
būrį ir susipažinkime su savo 
kaimynais.

O kad laiko ilgai negaišinti 
bereikalingoms korespondenci
joms, susirinkime penktadienį, 
spalio 7 d., 7:30 vai. vakare, 
Wengeliausko svetainėje, 45 ir 
So. Talman Avė., o ten nutar
sime tolesnį veikimą.

Pasirodykhne, kad mes iš 
Utenos esame vieningi žmonės 
ir turime stiprią “mačią”.

Baigdamas šį trumpą užkvie- 
timą, noriu dar kartą priminti 
nepamiršti susirinkimo dienos, 
o aš ir Kauliniškio Bill Putri
mas’1 lauksime jūsų visų virš- 
minėtą dieną.

Julius Liulevičius.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Pas
kutinė proga pirkti taverno fikče- 
riams. 24 pėdų barui su nerudžia- 
mo p/.eno fitingais. 15 setų sta
lams ir kedėms — aisbaksui. Gata
vas prekybai vesti arba parduos 
fikčerius. $450.00. 1106 West 63rd 
St. Midtovvn Tavern.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

?? ARt. JUMS RĘIKIA PASKOLOS 
ANT NAMO??

Mes darome parinktinias pasko- 
kolas ant namų tik už 4M> nuo
šimčius. O ilgo laiko paskolas už 
5 nuošimčius. jDėl daugiau infor
macijų kreipkitės į

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6815 So. Western Avė.

Hemlock 0800.

MODERNAS KAMPAS: 19 apart- 
lentų 15x4, 4x5, garas, randos: 

r 7800. Turi būti parduota, kaina 
iktai $21,000. Liberalus terminai. 
’IRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avė.
CAPITOL 3020.

GRAŽUS 2 FLATIS plytinis, 7-8 
kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, garažas. Namas puikiose są
lygose, Paaukos už $6250.00.

GORDON REALTY CO.
809 W. 35th St. YARDS 4329.

UŽ $4,500 8 METŲ SENUMO 
plytinis apšildomas, 5 kamb. bun- 
galow. Randasi arti 72-ros ir Rock- 
well. 2 blokai nuo Marųuette Par
ko.

4 flatų po 4 kambarius plytinis 
štymu apšildomas ant 66-tos ir 
California ............................ $13,000

Taipgi ant Thoop ir 56-os 3 po 6 
kamb. plytinis namas, kieto med
žio trimai ir florai. Pečiais apšil
dymas ................................... $5,000 

BUTKUS.
2749 West 63rd St.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

REIKALINGA PASKOLA ant 
pirmo morgičiaus $1,700. Atsišau- 
kit Box 886, 1739 So. Halsted St.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

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
NUT 
BIG

____ ___________  $6.00
LUMP __________  $6.00

MINE RUN __________  $5.75 ‘
SCREENINGS ________  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975

Roselando SLA
Kp. Susirinkimas

NETIKĖTAS BARGENAS, šešių 
fletų gražus kampinis 12 metų se
numo mūrinis namas, apšildomas, 
refrigeratoriais, gasiniai pečiai kiek 
viename flate, rendos neša į metus 
$3,000.00. Parsiduoda už $13,600, už 
mažiau kiek buvo morgičio. CHAR- 
LIE URNIK, 4708 So. Western Av. 
vakarais.

Gaukit naudos maksimumą iš 
aliejinio pečiaus, “Arrow Stovol” 
yra geras kuro aliejus. Švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitas pri
statymas visur. Telefonas Vincen- 
nes 4300.

ROSELAND — 139 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šįvakar 7:30 vai. vakaro, Pal- 
mer Parko svteainėj. Visi kuo
pos noriai kviečiami dalyvau
ti susirinkime. Taipgi prašau 
kuopos narius atsivesti ir savo 
draugus prirašyti prie SLA.

—A. Narbutas, ortį.

. PARSIDUODA ar mainais į Chi
cagos namą 40 akrų farma, 5 
kambarių namas, didelė barnė, viš- 
tinyčia, traktorius ir daug kitokių 
mašinų. Farma randasi » apie 18 
mylių nuo Chicagos, ant cementi
nio kelio. Tinkanti vieta dėl road- 
house. Daugiaus informacijų gau
site atsišaukę. 670 W. 18th St. 
kampas Union Avė.

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

<

Chicagos parkų taryba štei
ną metinę chrysanthemum pa 
odą nuo lapkričio 10 d. iki 
♦ryodžio 4 dienos.

Paroda bus Garfield ir 
coln parkuose. Parodoj 
būt bus išstatyta 400,000 
žiausių žiedų.

| Konservatorijos parodos me- 
| u bus atdaros kasdien nuo 8 
(yal. ryto iki 10 vai. vak. Įžan
ga dykai. —B.

PARSIDUODA 5 KAMBARIŲ 
mūrinis, tik pastatytas bungalow. 
Karštu vandeniu Šildomas, 7124 S. 
Richmond St. $2700 cash. Kiti mė
nesiniais išmokėjimais. Galima 
matyti šeštadienį ir sekmadienį.

Lin- 
gal- 
gfa-

FURNITURE-FIKTURE FOR SALF 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir slnkom. Taipgi šta
tų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ii 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negi 
pirksite kitur.

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

CALumet 3369. T.l..gaaaĮ.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO..

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kaino* 
prieinamos. Ui pakartoji* 
mus duodame gerų nu<h 
UkW.
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8 Ketvirtadienis, spalių 6,1938

Kaip Bus Su Vilnium? 
Ar Lietuva Išlaikys Klaipėda?

Ar Ilgai Dar Ji Bus Nepriklausoma?

žmogaus, kuris galėtų 
ką netolima ateitis at-

Nėra pasulyj pranašo, kuris 
galėtų atsakyti į tuos klausi
mus.

Nėra 
atspėti 
neš.

Bet nėra Chicagoj lietuvio, 
kuris nesirūpina apie savo gim
tinės, apie senojo Vilniaus,, a- 
pie “Lietuvos durų” į pasaulį 
— Klaipėdos likimu.

Paskutiniai įvykiai su Čeko-

nepastovus yra Europos, ypa
tingai mažųjų šalių, rubežiai, 
kaip jie keičiasi nesuvaldomos 
jėgos ir užsispyrimo akyvaiz- 
doj.

Hitleris pirmiausiai okupavo 
Pareinį, paskui be kraujo lašo 
užėmė Austriją, dabar pasigro
bė turtingiausias Čekoslovakijos 
dalis, po pretekstu, kad nori iš
vaduoti ten gyvenančius vokie
čius.

Kokį užtikrinimą Lietuva ga
li turėti, kad Hitleris vieną gra
žią dieną nesumanys “vaduoti” 
Klaipėdos vokiečius; kad Len
kija nesumanys “vaduoti” sau
jelę lenkų, gyvenančių Lietu
voj I -

Mat, vėliausia mada Europoj 
yra “vaduoti” tautines mažu
mas ir po tuo pretekstu dras
kyti mažasias valstybes.

Francija ir netiesioginiai An
glija buvo pasižadėjusios Čeko
slovakiją ginti nuo užpuoliko, 
bet josdą mažą šalį išdavė Hit
leriui ir jam leido ją draskyti. 
Gali ; beveik spėti, kad Lietu
va ir ki mažosios valstybės 
Europoj yra tikros, jog Franci
ja ir Anglija neateis nei jų gin
ti, jei Hitleris sumanys jas PU- 
vergti. Toms mažoms valsty
bėms, kartu ir Lietuvai, palieka 
tik viena išeitis, tai glaustis prie 
Hitlerio, jo politikai tarnauti ir 
gyventi viltim, kad už prielan
kumą jis neatsimokės galutinu 
pavergimu.

Bet nė Hitlerio draugiškumu 
no jo žodžiais niekas negali ti
kėti.

Tad kas palieka Lietuvai da
ryti? Kas bus su Vilnium, su 
Klaipėda?

Atsakymus į tuos Lietuvos li
kimą lemiančius klausimus iš
girsite Vilniaus Užgrobimo Su
kaktuvių Iškilmėse, kurias šį 
sekmadienį, spalio 9 d., rengia 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos Skyrius.

Pradžia 2 vai. Popiet
Tos iškilmės įvyks Chicagos 

Lietuvių Auditorijoj, 3133 ^o.

Halsted Street, ir prasidės 2-rą 
Valandą Popiet.

Iškilmės bus įspūdingos ir į- 
domios. Dalyvaus žymus lietu
viai kalbėtojai. Keli chorai ir 
dainininkai išpildys muzikai} 
programą. Itin svarbios bus kal
bos, kurias turėtų išgirsti kiek
vienas lietuvis, kuriam rupi Vil
niaus, Klaipėdos ir visos Lietu
vos likimas.

Pakartotina, kad Vilniaus Už
grobimo Sukaktuvių iškilmės į- 
vyks šį sekmadienį, spalio 9 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
ir jos prasidės lygiai 
landą po pietų.

2-rą va-

dalyvau-
kit!

Kaip Galima 
Išvengti Nelaimių 
Su Automobiliais

—Saugumo Pastabos—
žiūrėk į abi puses ir buk ti

kras, kad kelias yra tuščias 
pirm einant skersai gatvę, Illi
nois Automobile Club pataria 
einantiems ar grįžtantiems iš 
mokyklos vaikams. Tas pata
rimas tinka ir suaugusiems 
pėstiesiems.

Atsargumas 
žintų nelaimes 

*’
“Pragariška

kryžkelėj suma- 
su pėsčiaisiais.

*
mašiną” yra

tas, kuris važiuoja viduriu ke
lio 20 m. į vai. greitumu.

* *
’ Perdaug didelis greitumas 

dėl aplinkybių, yra svarbiau
sias priežastis nelaimių, sako 
Illinois Automobile Club. Net 
jeigu jus ir skubinatės, tas ke
lias sekundos, kurias galima 
sutaupyti greitu važiavimu nė
ra vertos rizikavimo gyvasti
mi ar susižeidimu.

*
Kaip išrodo, 

štai visą laiką 
mei.

tuli a-utomobili- 
repetuoja nelai-

*
Prigesinkit savo šviesas nak 

tį besiartindami prie kitų au-, 
tomobilių, primena Illinois Au
tomobile Club. “Dimmeriai” 
yra įtaisyti automobiliuose dėl 
saugumo. Naudokite juos.

* *
Pritaikink greitumą prie ke-

*

lio. žiūrint į nepaprastą pro
gresą įmonių ir būdų transpor- 
tacijos per pastaruosius 30 
metų, yra stebėtina, kad. šių 
laikų didelis judėjimas nepa
siima daugiau gyvasčių, sako 
Carl A. Barrett, prezidentas 
Illinois Automobile Club, svar
stydamas paskelbimą, kad 1939 
m. automobiliai bus dar grei
tesni, negu buvo ikišiol. > •

"“Šių dienų automobiliai yra 
perdaug greiti. dėl vakarykš
čių kelių, kuriais jie turi ke
liauti.

“Automobilių inžinieriai ir 
vieškelių inžinieriai lenktyniuo- 
ja dėl greitumo ir dar didesnio 
greitumo. Yra tik keli keliai, 
kurie gali su saugumu suimti 
susigrudusius ir greitai va
žiuojančius automobilius ir tro 
kus. Su atenančiu dar didesniu 
greitumu, yra abejotina, kad 
net Chicagos moderniškas Ou- 
ter Drive, New Yorko Henry 
Hudson Parkway ar St. Louis 
įdubęs kelias bus skaitomi sau
gus už kelių metų.

“Moderniški karai, galintys 
važiuoti virš 100 m. į vai. tu
ri važinėti gatvėmis ir keliais, 
pravestais arklių ir 'vežimų lai-

“Kadangi greitesni automo
biliai turi keliauti keliais pra
vestais dėl mažesnio greitumo*’, 
sako p. Barrett, tik vienas da
lykas lieka automobilistams: 
pritaikinti greitumą prie kelio 
sąlygų. Didesnis greitumas, ne
gu sąlygos leidžia yra saužu- 
dingas.”

Nevartokime žodžio 
“Lugan”, Jis

Jie man vėl atsakė, kad tai 
esąs trumpesnis ir patogesni 
pasakymas, ir tas nieko blogo 
nereiškiąs

Kodėl mes
kiais, kokiais
ne kokiu tai
nieknančiu žodžiu “lugan

Kur mes nebūsim, kur ne va
žiuosim mes gimėm ir busim 
lietuviais, kuo mes turėtumėm 
didžiuotis.

nesivadiname to- 
esame, lietuviais, 
netikusiu ir pa-

Musų Tėvai Kovojo Už žodį 
“Lietuviai”

GRAŽU PAVIEŠĖTI LIETUVOJ, BET NE 
GYVENTI

Juozo Vilimo Įspūdžiai
spinduliuose. O Kaune teko 
aplankyti visas įdomesnes vie
kais, Karo muziejų, Dariaus- 
Girėno kunus ir jų lėktuvo lie
kanas.

“Man, kaipo namų statymo 
kontraktoriui, akys buvo at
kreiptos j namų išvaizdą. Ga
liu pasakyti, kad Kaune yra 
gana gražių, aukštų namų. 
Gražus ne tik iš lauko, bet ir 
vidus labai puikiai ištaisyti. 
Ūkininkai taipgi neatsilikdami, 
remontuoja savo bakūžes ir 
šiaudinių stogų matyt mažai.

“Kupiškis taipgi puošias. Kai 
pastatė kareivinę, su 500 šim
tais kareivių, Kupiškio miesto 
tarybai pasirodė, kad miesto 
širdis maža ir ankšta viso
kiems kermašiams ir turgams. 
Turgus iškėlė už miesto ribų. 
Krautuvės vidury miesto griau
namos ir 
Vidurys 
aukštas, 
priseisią 
pėdas ir

Prieš keletą dienų sugrįžo iš 
Lietuvos Marųuetteparkietis, 

i per daug metų buvęs namų 
statymo kontraktorius, Juo
zas Vilimas.

Jis buvo išvykęs per “Nau
jienas” sykiu su Pirmyn cho
ru. Jis nėra dainininkas, bet 
dainas labai mėgsta.

Džiaugėsi, kad labai smagi 
buvusi kelionė su Pirmynie- 
čiais ant laivo Britannic. Jie 
dainuodavę kasdieną. Visi ke-

tėvai, prabočių 
lietuviai 
karštas

ir jų 
lielu-Neužmirškime Kas Esame!•4

žmonės daug 1 visokių prie
žodžių vartoja, kaip pavyz
džiui: “reiškią, vadinas, kibą, 
mažu” ir kilus tam panašius.

Kartą, neseniai po atvykimo 
į Ameriką, kalbėjaus su Ame
rikos lietuviai^, jaunimu, ku
ris kalba angliškai, bet gana 
gerai ir lietuviškai. Nugirdau kinių svetimtaučiai ir kad lie- 
abiejose kalbose variuojant žo- tuvių vardas skambėtų visuf.

noriu f Mes lietuviai galim didžiuotis 
savo tauta, kuri turi daug did-

dį “Lugan” apie kurį ir 
plačiau pakalbėti.

reika-
-gynė leiviai labai pamylėję Pirmyn

Musų tėvų 
prabočiai buvo 
gyslose tekėjo 
viskas kraujas.

Jie netik gynė savo 
lūs, bet pirmoj vietoj
savo tautą, kovojo už jos laisvę choristus, o Juozas taip jaus- 
už jos vardą, aukojo viską, au-Įdavos, kad ne ant laivo esąs, 

Į bet kokioj nors Chicagos sve
tainėje, Pirmyniečių parengi
me. Nebuvę laiko nei nuobo- 

. džiauti, nes per Atlantiką per- 

. plaukę į 6 paras. Išlipę Fran- 
i ei jos uoste ir greitai gavę trau-
• kinį j Paryžių.

Paryžiaus miestas labai gra
žus, jam patikęs. Tekę ragauti 
vyno, 'važinėti busais ir pama-

• tęs visas svarbesnes vietas.
Sako, esą labai patogu ir vi- 

, skas pigu, tik keblumas 
tame, kad negalima visur

• sikalbėti, mažai yra vietų 
gali vartoti anglų kalbą.

“Nuvykę Vokietijon susto
jom Berlyne. Turėjome progą 
pamatyti miestą ir visas svar
besnes vietas. Buvom užėję ir 

į į Berlyno garsioj on - operon. 
Viskas atrodė labai puikiai.

“Operos namas buvo staty
tas 16-tam šimtmety j, kas ma
ne daugiausiai ir žingeidavo. 
Graži yra jo išvaizda.

žmones Vokietijoj Atrodo- 
Suvargę j

“Berlynas mažai skiriasi nuo 
Paryžiaus savo gražumu, bet 
žmoneliai Vokietijos atrodo 
labiau suvargę, nes čia viskas 
labai 'brahg-u.

“Kai mes pasiekėm Lietuvos 
sostinę Kauną, lai mes pasiju
tom kaip namie. Mus pasitiko 
Lietuvos piliečiai su muzika ir 
dainomis, pavaišino, visus ap
sagsto gėlėmis ir suteikė viso
kių lengvatų po Lietuvą važi
nėti. Tai buvo svarbiausias 
momentas musų kelionėje.

“Tai buvo paskutiniai pietus 
man su pirmyniečiais. Aš ap
leidau Kauną ir vykau savo 
gimtinę pamatyti Naivių kai
me, Kupiškio parapijoj.

“Ten parvykęs nustebau, 
kad negalėjau pažinti tos vie
tos, kur aš gimiau ir augau. 
Nepažinau nė brolio nė sese
lės. Ir visi buvę mano jaunų 
dienų draugai nebepažįstami. 
Jie mane irgi nebepažino. 25 
metų laiko tarpas musų veidus 
permainė pridarydamas visokių 
ruožų ant jų, o kitiems ir 
plaukus nudažė balta spalva.

“Nors buvome ir užmiršę, 
bet į trumpą laiką vėl susipa
žinom ir-broliškai kelis mėne
sius laiko smagiai praleidom. 
Kadangi buvo vasaros laikas ir 
visi darbai buvo dirbami lau
kuose, tad ir aš turėjau pro
gos pabandyti rugius kirsti, 
šieną piauti, arti ir kitus ūkio 
darbus dirbti. Pasirodė, kad 
mano dar nepamirštą, nors jau 
seniai, kaip buvau dirbęs.

Smagu Aplankyti Gimtinę
“Smagu buvo aplankyti sa

vo gimtinę vietelę ir pasimaty
ti su savaisiais. Aš visuomėt 

į turėjau minti ją aplankyti, 
'nors ir ėmė 25 metus, bet ap- 
' lankiau. Gal bus paskutinis 
j kartas, o gal ir vėl po kelių 
metų panorėsiu aplankyti. Tą 
syk vešiuos savo žmoną ir su-j 
nų. Jis bus gerai paaugęs. O 
pasiekti Lietuvą labai lengva. 
Į 18 parų gali būti Kaune, nes 

Į visa transportacija gana grei
ta.

“Viešėdamas Lietuvoje ap
lankiau daug mažų ir didesnių 
miestų, buvau nuvykęs ir į 
Palangą pasimaudyti saulės

kojo gyvybes, tik tam, kad 
Lietuva butų laisva* nepriklau
soma, kad Lietuvos šalį nenie-

Aš nesupratau ką tas žodis vyrių paaukavusių viską tau- 
reiškia ir mažai domės krei- tos garbei.
piau, nes maniau, kad tai vėl Nežeminkim savęs, savo tau-yl U' V V0 vCll O C V J- rY. A A LA 11 v VAjlllll^ ICv l |JlvVtl y 11VU A A AC4/A A ACv LA 11CVV4 VCv A. V Y ’

kais, arba geriausiame atsitiki-j koks priežodis. Bet kai nugir- tos ir nesivadinkim kokiais ne-
me dėl daug lėčiau važiuojan
čių vežimų 10 ar 20 metų at
gal,” sako jis.

Ne tik automobilių greitu
mas padidėjo, bet ir jų skai
čius keleriopai pasidaugino,

žodis “lugan” reiškia?
Jų atsakymas buvo toks: 

“Ir tu ‘lugan’ nes
taip kad ir mažiau naudojamos taip vadinami.” Aš vėl paklau- 
gatvės ir keliai dabar turi su- siau, kodėl? Kodėl lietuviai sa- 
sigrudimo klausimus. Tai yra ti- ve pravardžiuoja, o nesivadi- 
krai “šalis ant ratų”. na lietuviais, kas Jie yra ?

dau sakant, kad jis ar ji “lu- tikusiais žodžiais, bet drąsiai 
gan”, (tai man taip pasidarė (su pasdidžiavimu ir pagarba 
įdomu ir aš paklausiau ką tas-sakykime — lietuviai.

Mes gal nieko blogo nemano
me, bet mes užmirštame savo 

lietuviai tautą, kas mes esame pasiva- 
'dindame kokiais betaučiais at
skalūnais — “lugan”.

Atvykusieji to žodžio neži
no, bet yra daug čia gimusių 
ir augusių kurie dažnai jį var
toja.

Bukim geri tautiečiai, mes
kime save ir kitus vadinę “lu
gan” o tegu skamba iš musij 
lupų gražus žodis — LIETU
VIAI ! —S. V-tė

Naujienų-Acme Telephoto
TRAGEDIJA ŠEIMYNOJ — Apačioj, dešinėj. — 

James K. Matter, Brookfield, III., gyventojas, kuris 
buk nušovęs savo žmoną, Marguerite Matter-kairėj. 
Viršuj, policistė ir Cook apskričio koroneris Dr. 
Walsh kamantinėj a Mat’er’ų 12 metų dukrelę Mar- 
thą Gene. Ji liudija, kad 
Matter ginasi.

tėvas motiną nušovė, bet

Automobilių 
Nelaimės

--------
© Policija ieško 15 metų ber
niuko Edward Witek, 2618 W. 
Division st., kuris pasiėmęs be 
leidimo tėvo automobilį, įvažia
vo į kitą mašiną ir užmušė mo
teriškę Marie Larsen 1 iš Dės 
Plaines. Policija areštavo du 
Witeko draugus, Steve Slezins- 
ki, 14, ir Perry Kazakon, 13, 
bet pats Witek pabėgo.
• Prie Archer ir Lockwood 
gatvių kampo automobilis už
mušė 53 metų chicagietį Stan- 
lay Worwa, 5319 S. Lockwood 
avenue. Šoferis Ben Matusek, 
26 m. a., buvo suimtas ir ap
kaltintas neatsargiu važiavimu.

f

Rudeninių Madų 
Knyga

Tik ką gavome naują madą 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus už 15 centų. Siųskit savo 
orderius:

NAUJIENŲ-ACME Photo
CUBS” PRALAIMĖJO — Vakar Chicagos “Cubs” bąseball komanda pralaimėjo pirmą lošimą su New 

Yorko “Yankees” už pasaulio baseball čampionatą. Lošimas įvyko Wrigley stadione, Chicagoj, kur publikos 
susirinko apie 44,000. Rezultatai buvo: “Yankees” —3, “Cubs”—1. Iš kairės dešinėn, vakar dienos laimėto
jai ir pralaimėtojai: Red Ruffing, “Yankees” metėjas, ir “kečeris” Bill Dickey; Gabby Hartnett, “Cubs” va
das ir “kečeris”, ir metėjas Bill Lee.

yra 
su- 

kur -gražiai 
bokštai 
sekma- 
šventė-

“širdis” platinama, 
miesto buvo gana 
o dabar lyginama ir 
nukasti net keturias 
kitas vietas pripildyti

kolei padarys lygiu.
“Kupiškio bažnyčia 

atrodanti ir jos aukšti 
net skiria debesis, bet 
dieniais ar didesnėmis
mis lanko tik moterėlės, o vy
rų jau nebeįdomauja. Sako, 
jiems atsibodę tos pačios se
nos pasakos. Už tai Kupiškė
nai jau įsteigė laisvus kapus.”

Amerika!
Juozas Vilimas sako, pavie- 

Lietuvoje ir pasimatyti 
pasitįa- 
yra’ la- 
reikėtų 
jau at-

šeti 
su savaisiais, su jais 
linti gyvenimo vargais 
bai malonu, bet kad 
gyventi Lietuvoje, tai
rodo visai kitaip. Vargiai yra 
kitas tokis kraštas, taip pato
gus gyventi žmogui, kaip A- 
merika. Paviešėjęs tris mėne
sius Lietuvoje, Juozas sugrįžo 
laimingai ir savo šeimą rado 
sveiką belaukiančią jo. Dabar 
vėl pradeda darbuotis savo se
noj profesijoj, tai yra 
traktoriauti arba namus 
ti.

Jis yra labai dėkingas
j ienų Laivakorčių skyriui už ge
rą patarnavimą. Kelionėje ne-

kon- 
taty-

Nau-

Areštuoja
Automobilistus

Per kelias paskutines dienas 
Chicagos policijos departmentas 
areštavo ir nubaudė apie 2,000 
Chicagos motoristų, kurie ne
atvežė savo automobilius in
spekcijai. Areštai buvo daro
mi tik tarp tų motoristų, ku
rie turėjo pareiti inspekciją 
per liepos, rugpiučio ir rugsė
jo mėnesius.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St
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