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Sovietu Karo Lėktuvai Bombarduoja Korėja
VOL XXV Kaina 3c

SOVIETU LĖKTUVAI BOMBARDAVO 
JAPONUS

TRIMIS ATVEJAIS SOVIETŲ LĖKTUVAI PERSKRI
DO SIENĄ IR BOMBARDAVO JAPONŲ POZICI
JAS. —- SOVIETAI NAUDOJA TANKUS IR SUN
KIĄSIAS KANUOLES. — KARO PAVOJUS VIS 
LABIAU DIDĖJA.

TOKIO, rugp. 2. — čia skel
biama, kad sovietų kariuome
ne ir vėl puolusi japonus. Ta
čiau japonai visas atakas at- 
mušę ir pastūmėję rusus į ry
tus.

Sovietų lėktuvai perskridę 
Korėjos sieną ir pradėję mėty
ti bombas. Tai įvykę ir pir
miau. Kiek nuostolių padaryta, 
japonų pranešimas neskelbia.

Korėjos armijos štabas sako, 
jog iki šiol susirėmimuose su 
sovietais japonai netekę 27 ka
rių ir 3 karininkų, o sužeistų
jų skaičius siekiąs 67. Sovietų 
nuostoliai esą kur kas dides
ni: jie pražudę 70 karių, o su
žeistųjų esą apie 180.

Į tuos susirėmimus japonai, 
matyti, žiuri gana rimtai. Liko 
įsakyta miestams nakties me
tu nelaikyti šviesų. Tai reiškia, 
kad japonai bijosi paragauti 
jų pačių recepto: būtent, susi
laukti netikėtų svečių bombo
nešių asmenyje. Ypač jie bijo
si, kad sovietų lėktuvai nenu- 
skristų į pačią Japoniją ir ten 
nepradėtų 
tus.

bombarduoti mies-

pranešimai, žinoma, 
skiriasi. Jie skelbia,

Naciai atmetė čekų 
tautinių mažumų 

statutą
čeko-

Sovietų 
daug kuo 
kad japonai turėjo daug dides
nius nuostolius, negu rusai. Be 
to, visa kaltė verčiama japonų 
militaristams, kurie norį karą 
išprovokuoti.

Kiekvienas Vokieti 
jos darbininkas tu
rėsiąs automobilių

PRAHA, rugp. 2 
slovakijos nacių sudėtų parti
ja faktiškai atmetė vyriausy
bės pagamintą tautinių mažu
mų statutą. Prieš tą statutą 
sakytos partijos lyderiai, kurie 
aklai pildo Hitlerio valią, pa
sisakė nelaukdami nė nei kol 
lordas Runciman atvyks tarpi
ninkauti.

Toks griežtas nacių nusista
tymas verčia manyti, kad apie 
vidurį šio mėnesio galima tiku
tis naujo susikirtimo. Vadina
si, tarp Čekoslovakijos ir Vo
kietijos gali kilti naujas kon
fliktas, kuris sudarys rimtą 
pavojų Europos taikai.

Vokietija nenorinti 
karo

BERLYNAS, rugp. 2. — Dvi
dešimt keturių metų pasaulinio 
karo paskelbimo proga Hitlerio 
“Voelkischer Beobachter” laik
raštis tvirtina, kad vokiečiai 
nenorėjo karo nei tada, nei 
bar jie karo nori. Be to, 
prideda, jog karo nenorėjo 
prancūzai, nei anglai, nei 
sai.

BERLYNAS, rugp. 2. — Dr. 
Robert Ley, darbo fronto ly
deris, teikąsi darbininkams pra
nešti, kad naciai yra tokie ge
ri, jog netrukus visus darbi
ninkus jie aprūpinsią automo
biliais. Esą, iki 1945 metų Vo
kietija pagaminsianti 1,000,000 
pigių automobilių. Automobi
lius atsieisiąs $380.

Vidutiniškai imant, Vokieti
jos darbininkas per savaitę už
dirba $10.60. Iš tokio uždar
bio nusipirkti automobilių ne
galima. Net pats Dr. Ley pri
pažįsta, jog geriausiu atveju 
darbininkas per savaitę gali 
sutaupyti apie du dolerius.

Bet tai niekis: jeigu vienas 
darbininkas negali automobilio 
nusipirkti, tai kodėl nesusidė- 
ti keliems. Susideda sau keli 
darbininkai ir turi automobi
lių. Bet kaip jie tuo automo
biliu pasidalintų, tai nežinia.

da- 
dar 
nei 
ru-

Kaizeris ignoruoja 
karo paskelbimo 

sukaktį

Italų nuostoliai ga- 
na dideli

RYMAS, rugp. 2___ Italų le-
gijonieriai Teruel fronte (Ispa
nijoje) vienuolikos dienų 
vyje neteko 232 žmonių, 
žeistųjų skaičius siekia 
1,600.

bu- 
Su- 

apie

DOORN, Olandija, rugp. 2. 
— Buvusis Vokietijos kaizeris 
Wilhelm II ignoruoja dvide
šimt keturių metų karo pa
skelbimo sukaktį. Apie karą 
jis nenori nieko girdėti.

Matyti, jam nesmagu prisi
minti, kad jis buvo vienas di
džiausių to karo kaltininkų.

23 Ispanijos išdavi 
kų turės mirti

AO R RSŽ
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra ir šilčiau. Pietų ir 
pietvakarių vėjai. Saulė teka 
5:44, leidžiasi 8:08 vai.

Acme-Naujienų Telephoto
RINKIMUS DEŽUBUOS? — 117-tas Tennessee valstijos milicijos pulkas li

pa iš traukinių Jacksone, Tenn. Gubernatorius Gordon Browning žodžiu davė 
, mobilizacijos įsakymą, bet klausiamas tyli kuo tą įsakymą pamatuoja. Kai 
kas spėja, kad gubernatorius žada naudoti miliciją dežuravimui nominacijų, 
kurios įvyks rytoj Memphis mieste, kur ylra įsigalėjęs jo oponentas “bosas” 
Ed Crump. |

£

ANGLAI SU ATSIDĖJIMU SEKA SOVIETU-JAPONU KONFLIKTU
----------- - —-- ------------- ---------- ------------------- —

Ir Bulgarija galės 
ginkluotis

tvarkoje ir 
antmestos su- 
Bet ginklavi- 

pirmiausia su
kai ten įsiga-

LONDONAS, rugp. 2. — Pa
saulinį karą pralaimėjusiems 
valstybėms buvo padiktuota, 
kiek kariuomenės jos gali lai
kyti. Per pirmuosius kelis me
tus viskas buvo 
niekas nedrįsto 
tarties laužyti, 
mosi apribojimą 
laužė Vokietija,
Įėjo naciai. Vėliau tatai pada
rė ir kitos valstybės. Pagaliau 
dabar ir Bulgarija pareiškė, 
jog ji atsipalaidojanti nuo su
tarties ir netrukus pradėsian
ti ginkluotis. Jokio protesto 
prieš tai jau nebekeliama ir 
niekas nebemano Bulgariją su
laikyti nuo ginklavimosi.

Kadangi visos valstybės gin
kluojasi, tai ir Vengrija žada 
neatsilikti. Ginklavimosi atžvil
giu ji taip pat buvo suvaržy
ta, tačiau tų suvaržymų ji ne- 
bepaiso. Nebepaiso tų suvaržy
mų ir tos valstybės, 
juos padiktavo.

kurios

Nusiskandino
profesorius

ŠVEICARIJOS FAŠISTU RIAUŠĖS
' ► I ________________
SUSIReMIME su policija DVYLIKA ŽMONIŲ SU

ŽEISTA. — FAŠISTŲ VADAMS BUS IŠKELTA 
BYLA.

CIURICHAS, Šveicarija, rugp. 
2. — Dvylika žmonių liko su
žeista, kai policija susirėmė su 
Fašistų nacionalio fronto de • 
monstrantais, kurie atsisakė 
pildyti patvarkymą.

Kai demonstrantai atsisakė 
išsiskirstyti, tai policija palei
do į darbą lazdas. Susirėmime 
nukentėjo dvylika žmonių. Tris
dešimt liko areštuota, ir vy
riausybė tuoj pasiryžo iškelti 
fašistų lyderiams bylą. Policija 
sako, jog atstovas Wilhelm To- 
bler, frontistų lyderis, įsakęs

savo sekėjams maršuoti prieš 
dabartinę sistemą, prieš visokį 
pasipriešinimą.

Tokiu budu ta demonstraci
ja, kuri buvo vyriausybės už
drausta, išsivystė į savo rųšies 
pučą, kuris siekėsi demokrati
nę valdžią nuversti.

Fašistinis judėjimas Šveica
rijoje, palyginti, yra gana silp
nas. Tačiau iš Vokietijos atvy
kę naciai čia varo smarkiau
sią agitaciją ir drumsčia gy
ventojų ramybę.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ VISUR
• Autobusų susidūrime liko 

sužeisti septyni žmonės. Nelai
mė įvyko netoli Covington, Ky. 
Tarp sužeistųjų yra ir viena 
chieagietė.

• Jungtinių Valstijų paštas 
per pereitus metus perleido per 
savo rankas $8,116,000,000. Už 
tą sumą buvo parduota pašto 
ženklų bei pasiųsta piniginių 
perlaidų.

MADRIDAS, rugp. 2. — Dvi
dešimt trys vyrai ir moterys 
liko karo teismo pasmerkti mir
ti. Jie visi buvo kaltinami ša
lies išdavimu. Iš viso teisiami 
buvo 195 asmenys. Nemažas 
jų skaičius turės ilgesnį ar 
trumpesnį laiką sėdėti kalėji
me.

Jja Guardia nepri 
klauso “italų rasei’

• Sūnūs, kurio susilaukė po
nai Bean iš Quincy, Ilk, turi 
29 įdėtų amžiaus bobutę, ku
rios motina tebegyvena ir yra

• Kalifornijoje prasidėjo aš
tri* konkurencija tarp autobusų 
ir geležinkelių. Autobusai pa-

pra

Ru-
Vo-

manoma, 
tyčia pa 
tuo budu 

visa savo v

šu

vis 
tie

NEW YORK, rugp. 2. — 
Laivu “Normandie” plaukiąs 
profesorius Robert M. Duncan 
nežinia 
kad jis 
prigėrė.
/ Prof.

pos į Ameriką drauge su savo 
žmona. Sekmadienį jis labai 
susibaręs su žmona ir ją skau
džiai sumušęs. Be to, norėjęs 
ją į vandenį įmesti, žmoną iš
gelbėjęs vienas laivo įgulos pa
reigūnas. Po to staiga prof. 
Duncan dingęs. Kadangi tai at
sitiko apie keturi šimtai my
lių nuo krašto, tai manoma, 
jog jis nušoko nuo laivo ir pn-

- * r r

kur dingo. Spėjama, 
nušoko nuo laivo ir

Duncan grįžo iš Euro-

LONDONAS, rugp, 2. — An
glijos vyriausybė su atsidėjimu 
seka sovietų-japonų konfliktą 
Korėjos pasienyje. Iš viso čia 
vyrauja nuomonė, kad nei vie
ni, nei kiti didesnio karo neno 
ri. Japonija dabar turi pilnas 
rankas su "Kinija, todėl karas 
su Sovietų Rusija jai butų 
žutingas.

Nenori karo ne Sovietų 
sija, kurios santykiai su
kietija vis dar tebėra gana 
įtempti.

Tačiau Anglijoje 
jog tuos konfliktus 
gimdo sovietai, kad 
Japonija negalėtų
karinę jėgą atkreipti prieš Ki
niją. Manoma, jog Japonija 
stengsis visais budais karo 
sovietais išvengti.

Bet kas butų, jei karas 
dėlto įvyktų? Vadinasi, jei
nuolat Sibiro pasienyje besi- 
kartoją konfliktai išsivystytų į 
karą ?

Toks karas, anglų manymu, 
butų pražūtingas ir Europai. 
Hitleris tąsyk pradėtų labiau 
smarkauti ir, labai galima, ri
zikuotų karu. Kai gegužės mė
nesį Hitleris buvo pasirengęs 
pulti Čekoslovakiją, tai Pran
cūzijos ir Anglijos griežtas nu
sistatymas privertė jį atvėsti. 
Juo labiau, kad čekoslovakai 
per keletą valandų sumobiliza
vo itin stiprią armiją. Be to, 
Hitleris bijojosi ir sovietų, ku
rios
lengvai 
pagalbą

Visai 
sovietų 
tikras 
vietų, 
sesnis 
labiau 
dabar.

RYMAS, rugp. 2. — Fašistų 
kontroliuojamas II Tevere laik
raštis pasiryžo pritaikyti rasi
stų doktriną New Yorko majo
ro Fiorello La Guardia atžvil
giu. Tas laikraštis suranda, 
kad italams visai nėra ko di
džiuotis La Guardia, kuris ne
priklausąs “italų rasei”.

La Guardia yra kilęs iš mai
šytos italų ir žydų šeimos. Va
dinasi, jis nėra nei “tyras ita
las”, nei “tyras žydas”. Tačiau 
fašistų laikraštis ne tiek krei
pia dėmesį į “tyrą kraują”, 
kiek į majoro politinį nusista
tymą. Kadangi La Guardia 
yra labai pažangus žmogus, tai 
fašistams jis yra kaulas gerk
lėje, ir to fakto jie neslepia. 
II Tevere laikraščiui labiausiai 
nepatinka tai, kad New Yorko 
italai daugiausia yra La Guar- 
dia šalininkai.

Lojalistai laimi 
Ebro fronte

nos motina įvorėj vvna u -------------— ,—
53 metų amžiaus. P-ia Bean1 veržia iš geležinkelių pasažie-
yra šešiolikos metų, o jos mo
tina apsivedė turėdama trylika 
metų.

O Liepos menuos, pasak oro 
biuro, nebuvo labai karštas, 
bet užtai. pasižymėjo savo lie
tingumu.

® Anglijos vyriausybė neto
limoje ateityje yra pasiryžusi 
išspręsti skolų mokėjimo klau
simą. Atnaujindama skolų mo
kėjimą, ji tuo pačiu tikisi su
silaukti didesnio palankumo iš 
Amerikos žmonių.

• Gen. Chiang Kaishek, Ki
nijos nacionalės vyriausybės 
galva, įspėjo visūs aukštesnius 
valdininkus, kad jie kukliau 
gyventų, 
skaudžiai

Nusikaltėliai busią 
baudžiami.

rus ir tuo budu jiems labai 
pakenkia jų bizniui.

• Juroje ties Broome mie
stu, Australijoje, šiomis dieno
mis liko surastąs žemčiūgas, 
kurio vertė siekia $50,000.

O Iš vieno svaro vilnų ga
lima susukti 100 mylių ilgumo 
siūlą. Tą informaciją šiomis 
dienomis paskelbė tekstilės pra
monės žurnalas.

• Australija rengiasi išlei
sti griežtesnius imigracijos 
įstatymus. Be to, valdžia la
biau prižiūrės ateivius, kurie 
yra apsigyvenę. Ji nepatenkin
ta tuo, kad ateiviai izoliuoja- 
si ir nesimaišo su vietos gy
ventojais.

lėktuvai ir kariuomenė 
galėjo čekoslovakams į 

. ateiti.
kas kita butų, jei tarp 

ir japonų prasidėtų 
karas. Nebijodamas so- 
Hitleris pasidarytų drą- 
ir Europa susilauktų dar 
neramesnių laikų, negu

MADRIDAS, rugp. 3. — Lo
jalistai padarė smarkų puoli
mą Ebro fronte ir užėmė stra
teginį kaimą. Tas laimėjimas 
sudaro pavojų sukilėlių armi
jos kairiajam sparnui.

Tuo pačiu metu lojalistai 
atakuoja sukilėlius ir Teruel 
fronte. Sukilėliai ir ten priver 
sti

• Per pirmuosius šešis mė
nesius Amerikoje automobilių 
nelaimės sumažėjo 22 nuošim
čiais. Atrodo, kad automobilis
tai pasidarė atsargesni.

• Mussolini patvarkė, kad 
visuose kino veikaluose, kurie 
vaizduoją Italijos gyvenimą, 
butų įvestas fašistiškas saliu- 
tavimas. Tas saliutavimas pa
vaduos pasisveikinimą rankos 
paspaudimu.

yra trauktis atgal.

Negalės iš vyro 
kOlektuoti

2.

Federalė valdžia yra pasiry
žusi visa reikalą ištirti.

BERLYNAS, rugp.
Hamburgo teismas patvarkė, 
jog negalima vyrą priversti 
mokėti savo žmonos skolas. Jei 
žmona yra išlaidi ir nesiskaito 
su šeimos pajamomis, tai vy
ras turi teisę sąskaitų neirto- 
kėti. Ypač didesnių sąskaitų, 
kurios siekia vieną trečdalį ar-

• Olandai ištraukė erukso 
gabalą, kuris buvo nuskendęs 
1799 m. drauge su anglų lai
vu “Lutine”. Aukso gabalas 
yra 9 colių ilgumo ir pustre
čio colio pločio.

• Pereitą balandį vyskupas 
Ludwig Sproll, kuris gyvena 
Ruttenburg nedideliame mies
te, atsisakė balsuoti, kai buvo 
paskelbtas plebiscitas dėl pri
jungimo Austrijos prie Vokie
tijos. Naciams tai baisiai ne
patiko. šiomis dienomis apie 
10,000 smogikų netikėtai už
plūdo Ruttenburgą ir pareika
lavo, kad vyskupas Sproll pa
siaiškintų, kodėl jis nebalsavo. 
Kai vyskupas atsisakė ne tik 
pasiaiškinti, bet ir iš viso kal
bėti, tai naciai įsiveržė į jo 
rumus, viską sudaužė viduje ir 
net padegė lovą.

• Kinijai labai trūksta dak
tarų. Ir seniau perviršio nebu
vo, o dabar juo labiau. Mat, 
karo metu visada reikia dau
giau daktarų.

HILO, Hawajų salos, rugp. 
2. — šiame mieste įvyko vie
nas - iš didžiausių streikų, ku
ris privedė prie kruvinų riaji? 
šių. Penki šimtai dokų darbi
ninkai ir jų simpatizatoriai su
sirėmė su policija. Susirėmime ba daugiau mėnesinio uždar- 
liko sužeista < 86 žmonės

s

• New Yorko valstija ren
giasi priimti sveikatos apdrau- 
dos įstatymą. Vadinasi, įsteig
ti valstijos 
sveikatos 
manymui 
vatinės 
jos.

kontroliuojama 
apdraudą. Tam su- 
labai priešinasi pri- 

apdraudos kompani-

RYMAS, rugp. 2. — Visokie 
svetimais vardais pavadinti 
skanėsiai ir gardumynai turės 
būti naujais vardais pakrikšty
ti. Taip patvarkė fašistų va
dovybė. Net Hollywood baras 
Ryme turės būti kitaip pava
dintas.bio,
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momentu įš paviliono

dūdelę pustį, ■

IVAN TURGENEVU yertė MIKAS ŠILEIKIS

Meilės Triumfo Daina

o

'•

kaičią, )<urįps stovėjo ant siau
bo kyĮimd vidury j e kčupbario, 
Įairs Ėuyo lygus, kaip veidro-

Abu, Fabijo ir Valerija, su
žavėti klausėsi jo pasakojimų. 
Muzijo išvaizda truputį pasikeis 
lė: tamsus raukšlėtas jo veidas 
nuo pat kūdikystės dienų pasi
darė dar tamsesnis |<ąį buto į- 
degtas nuo karštesnes saulėj 
spindulių; jo akys atrodė dąpg 
tamsesnės ne kad pirmiau bu
vo tai viskas, bet jo veido iš
raiška pasidarė kitokia: kon
centruota ir griežta, kad nero
dė gyvumo net tuomet, kai jis 
prisiminė pergyventus pavojus 
nakties metu miškuose, kur 
girdėjo tigrų ir liūtų staugimą, 
o dienos metu keliones, kai lau
kiniai fanatikai gulėdami lau
kė pakeleivio, kad užmušti sa
vo geležinės dievaitės garbei, 
reikalaujančiai žmogaus aukos. 
Ir Muzijo balsas pasidarė tru
putį garsesnis ir vienędcsnis. 
Jo rankose ir visame kūne ne
simatė liuoso, italams įprasto, 
gestikuliavimo.

Savo vikraus malajaus pade- 

kuriuos išmoko daryti nuo In
dijos braminų. Vieną tokių 
triukų, pa v., darė šitaip: Pir
miau jis pasislėpė už užlaidos,

Į Aukciono Išpardavi
mo Kainos

| BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ

$215
$265
$115

34
33
31
31
31
31
31
30
30
30
29

$95
Sedan ....... $95 

................. $95 
truck ....... $95 
Sedan ....... $60

Tiktai Mažos Palūkanos. 
CHEVROLET Sedan .... 
BUICK Trunk Sedan.... 
CHRYSLER Sedan .......
OLDSMOBILE Sfedan.... $115 
DODGE Sedan ....’..........  $95
CHEVROLET 
FORD Sedan 
FORD panel 
CHEVROLET 
FORD Sedan
ROLLS ROYCE sedan .... $Ž95 

ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN-

KIMUI PIGIAI KAIP CU 
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Ch^v- 
rolets, Convfertible, Sedans, 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara. 

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

NORITE.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas
GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai EriUfomi Pirkinių BM-Adresas

Miestas

PER 
SĖT

griežti,’’ Muzijo atsakė, 
dabar jau vėlus laikas 
Valerija' turi pasilsėti; 
pačiam jau laikąs .

Per visą dieną Muzijo Vale
rijai rodė pagarbą ir su ja kal
bėjosi paprastai, kaip su drau
ge iš pirmųjų pažinties dienų, 
o kai pasiruošę išeiti, jis pada-

2
1
2

SU 6 KU^ONĄIS
TIKTAI

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

P. ŠALTIMIERAS. '

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis 
Šakutės 
šaukštas 
Šaukštukai

ą pa- 
■Be to, 
Ponia 

ir man
. Aš esu

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsteą St, Chicago, III. -

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet £uri atsiųsti ekstra 15c pašto’ ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant'dčžg’pftš- 
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. \

kuponus. Taipgi pinigais .....................................

lojo. Ta daina vietos: gyvento
jams yra žinoma kaipo laimin
gos meilės triumfo daina.”

“Pagricžkif ją dar kartą,” 
Fabijo paprašę.

8

LIETUVIAI
gydytojai IR dentistai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
l* '• Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas ŲEMLOCK 6111

MADE 8Y ONEIDA 1TD.

< r* •

Taupyki
Kuponus

Valstija

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ
S. P. MAŽEIKĄ

3319 Lituanica Avenue

paskui staiga vėl pasirodė be
sėdėdamas ore kojas susikry- 
žiavęs; pirštų galais laikė kie
tai suspaudęs statmeniškai pa
statytą bambuko lazdą. šis ak
tas nei kiek Fabijo nenusfebi- 
no, bet Valeriją tai tikrai mi- 
jaudiną.

“Ar ne bųr|ininkąs jįs?” ji 
šitaip jfaipanę. Į<ą| iis pradėjo 
dūdelę pustį, šaukdamas pri
jaukintas gyvates, kad jos iš
lystų iš kašiykės, su juodomis 
pąploJęŠčįomis didelėmis galvo
mis kaišiodamos dvišakius lie
žuvius, jos' iššliaužė ant pusiau 
spalvoto audeklo. Valerija išsi- r • • • ♦ • • * • < »■ . | ■» • . Y į •
gandus prašė Muzijo, kad jis 
kuogreičiausia paliautų rodęs 
Jas pabaisas.

Vakarienės metu Muzijo pa
vaišino savo šeimininkus su ši- 
razo vynu iš ilgu gurkliu flago- 
no. Vynas turėjo neprastai aro
matišką kvapsnį ir tirštą auksi
nės spalvos išvaizdą su žalsvu 
atspindžiu. Jis skaisčiai spindė
jo pilamasi į plonutes stiklo 
taures. Jis turėjo skirtingą Eu
ropos vynui skonį: buvo labai 
saldus, maišytas su kažkokiais 

būna lėtai 
geriamas, 

inaloni u 
kiekvieną

iš mažų lauriukų 
laipsniškai perima 
mieguistu svaiguliu 
kūno sąnarį. Muzijo įkalbėjo 
Fabijo ir Valerijai išgerti po 
vieną taurę ir vieną jis pats iš
gėrė. Pasdlenkdamas prie jos 
taurės, jis kažką sušnibždėję 
judindamas pirštus lyg ką sa
kydamas. Valerija, tai pastebė
jus, pamanė, jog visas Muzijo 
apsiejimas jai pasirodęs kaž
kaip keistas ir pepaprastas. “Ar 
jis galėjo įgyti naujus* papro
čius būdamas Indijoje. Argi 
gali būt tep tokie papročiai?” 
jįiĮuzijo, viejoj atsakyti į klausi- 
įmą, pasiupte malajų atnešti 
!jam Indišką smuįką. Smuikas 
buvo panašus į šių dienų smui
ką, tik vietoj keturių stygų, tu-

Kitur 
Kainuoja 

$2.75’

įtli

1 aumk-NAUJIENŲ Foto]

BEBHirnpj — John Ęoo- 
scvelt, jauniausias preziden- 
to Rooševelto supus su sa
vo jąuna žmona, Ąnne Lin- 
dsay Clark RooseveĮt, Ber- 
mudoje, kur leidžia medaus 
mėnesį. Neseniai susituokė.

rėjo tris, yįršulinė jo cĮalis pu
vo aptraukta melsva gyvatės o- 
da, plonasis jo galas turėjo 
pusmėnulio' išvaizdos fornią. 
Pačiame jo gale stipriai spindė
jo kaippuotas briliantas.

Muzijo iš pradžių pagriežė 
keletą liūdnų arijų, paskui tau
tinių dainų, apie kurias pir
miau pasakojo, keistų ir net 
barbariškų italo ausiai dalykų. 
Metalinių stygų paisąs buvo 
silpnas įr neimponuojantis. Bet 
kai Muzijo pradėjo griežti pas
kutinę dainą, staiga pagyvėjo 
melodijos tonas. Ękspresdnga 
melodija visu stiprumu žėrė sa
vo garsus, kai siničiolų jis mo
sikavo visaip rangydamasis ir 
svyruodamas, kad net smuiko 
viršus su gyvatės oda lauk to
ri kaip tikra gyvatė. Melodijoj 
girdėjosi kažkęks triumfas, 
pergalė, degė ugnis šitoje dai
noje, kad net Fajjjjo ir Valeri
ja susiglaudė, o jif akysę" pasi
rodė ašaros. Į<ai Muzijo, pa
lenkęs savo galvą, vis arčiau 
spaudėsi prie smuiko, o jo sma
kras/ ir veidas buvo išbalęs, jo 
antakiai susiaurėjo į vieną siau
rutį ruoželį, iš ko matėsi dar 
didesnis susikoncentravimas. 
Briliantas ant smuiko galo 
švaistė šviesas į visas puses, lyg 
dėkodamas šitai ugningai, gra
žiai ir azartiškai dainai. Kai 
Muzijo baigė griežti ir vis dar 
tebelaikė smuiką po žandu pe
čiu prispaudęs, paleido ranką, 
kuri laikė kitą smuiko galą. 
“Kas čia? Ką jus čia dabar 
mums pagriežėte?” Fabijo pa
klausę. Valerija nė žodžįo ne
ištarė—bet iš visko inafėsi, kad 
ji visa aįspindejo vyro k’lausį- 
nie. Muzijo padėjo smuiką ant 
stalo — ranka pabraukdamas 
plaukus atgal nuo kaktos, man
dagiai prasišypsojo ir pasakė: 
“Ta—tą melodija . . . tą dainą 

paspausqqmas' jos delųą ir in
tensyviai žiūrėdamas į jos vei
dą. Ji nuleido žemyn savo akis, 
Veidas staiga paraudo.' Nieko ji 
Muzijo nesakė, tik atitraukė 
savo ranką. Kai jis išėjo, ji pa
žiurėjo į’ duris. Ji jautėsi lyg 
truputį jo prisibijodama, kaip 
ir pirmos pažinties ... o dabar 
ji net susijaudino tokia staig
mena.

Valerija nebegalėjo greit už
migti. Visame savo kūne jau
tė neaiškų karštį ir ūžiantį au

syse skambesį . . . nuo šito kei
sto vyiĮO ir, gal būt, ęĮel tų pa
sakojimų, muzipęs ir a^fą, pas 
ją pasiliko toks įspūdis...’. Prieš 
pat rytą ji ližmigo ir sapnavo 
nepaprastą sapną;

Ji sapnavo, kad ji įėjo į di
delį kampąrį s(u žepioml^ 1įįJ)o- 
mis . . . tokio kambario ji nie- 
kuoąiet dar nebuvo inačiųsi. 
Visos sienos buvo padengtos 
mažytėmis mėlynomis plytelė
mis, apvedžiotomis auksinėmis 
linėmis; ploni alipąsfro pilio
riai laikė inannūro lupas; lu
pos ir pilioriai atrodė kažkaip 
peršviečią blyškia ružava spal
va, kurios: atspindis mirgėjo vi
same kambaryje, mesdamas 
rnišlįšpą šviesą ant visų ten e- 

smilko kodylai iš baisią žvėrių 
nasrų; nebuvo nė vieno lango, 
6 apt durų puvo užtiesitos įna
šas t o užlaidos, kurios sudarė 
iK'.jmikų tainsų ir tylų mislišką 
vąĮzdą... $taiįja šiįoš užlaidos 
p^ąsiskleide • . . ir įėjo Kiuzijo. 
Jįs pasilenkė, išskėtė rankas ir 
juokėsi... Baisios jo rankos ap
kabinu. Valerijos juosiinenį; jo 
(<arštos lupos visą ją degino... 
Ji atbula nugriuvo ant padus-

1S 
iš
• v 
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Po ilgos kovos, šaukdama 
baimės, Valeriją nubudo 
miego. JĮgal neątsipeikėdama 
po sapno, ji atsikėlė lovoje , ir 
apsidairė aplink... šiurpas laik- 
stė visame jos kūne... Fabijo 
gulėjo sale jos. Jįs miegojo, bet

laidotuvių direktorius

John F, Eudąikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 ------ : ---- I----------- ■ :
T—\ 1 , _ _ ♦ koplyčios visose

Keli Chicagos dalyse

otr,

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Ląįdptuyi^ 
I)irektorių 
Asociacijos

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

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

.. •. , . , ... ■ . ■ *-■ . •. ■ ■ I ■ ■___________ •

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 2f3r’d Place , Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

■ L. /z: . 1 z:_______ ___________________________________________ _________________________

ĄLBĘRT V. PETĮiUS IR EUDBIKIS
4704 So. Wes"tern Ąve. Phone Virginia 0883
f r. ' ■ . . . ■ 1. i . t. 1

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Hhone Yards 4908
___________ • ___ ■ ........... ......................... ;-----------------------------------------------------------------------------

ĄNTIĮONY B. PETKUS
6834 So. YVestern Avė. Phone Groyehill 0142
|410 South 49th Court Cicero Pilone Cicero 2109

J. LĮŲLEVIČIUS
43į8 §0. ęąlįfornia Ąyenue Pbone Uafayettc 3572

jq veidas, atkreiptas į lango 
pusę, sJjprioje pilno mėnulio 
šviesoje, įuyo išblyškęs |<aip 
layond ... atrocįe liu<|nesnis, 
nei mirusio žmogaus veidas. 
Valerija pažadinę sayo vyrą, o 
jis pašokęs iš miego, žiurėjo 
jai ties jai į yeįdą--------

“Kame dalykas?” jis sušuko.
sapnavau baisų

ji visa virpėdama, vos
“Aš—aš— 

sapną,” 
ištarė.

Tuo 
pusės- skrido galingi muzikus 
garsai. Ąbu, Fabijo ir Valerija, 
pąžįno Muzijo pięlpdiją, kurią 
jis jiems pirmiau griežė, vadi
namą meilės triumfo dainą. Fa
bijo su nuostaba žiurėjo į Va
leriją ... ji užmerkę savo akis 
ir nusisuko į šalį. Juodu abu 
laikydami kvapą užėmę, išklau
sė dainą iki galo. ĮĮaį nutruko 
paskutinė gaida, mėnulis pasi- 
sjėpė už debesėlio; kambaryje 
staiga pasidarė tamsu.... Abu 
jauni žmonės: nė žodžio viens 
kitam nepasakę, paskandino sa
vo galvas minkštose pagalvėse 
ir nę vienas nepastebejo, kaip 
antras užmigo.

Ant rytojaus Muzijo atėjo 
pusryčių valgyti*. Jis atrodė 
linksmas ir linksmai pasvei
kino Valeriją. |į jam atsakė 
susimaišiusi — vagčiomis pa
žvelgė jam į akis—ir nusigan
do šito žvilgsnio, pamačiusi jo 
ramų laimingą veidą, tas per
veria nčias tamsias iritriguojan- 
čįas akis. Muzijo vėl norėjo 
pradėti pasakojimą apie kaž
kokius nuotykius... Bet Fabi
jo sutrukdė jį ištariant pirmą

Ambuląnce 
Patarnavi- 
mąs Dieną 
if Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE '

Yards 1139
Yards 1138 

i • J » f • ’ 

Aš matau, jog naujoje vie
toje jus negalėjote miego ji. 
Mano žmona ir aš, girdėjome 
kai praeitą naktį jus griežėle 
melodiją.”

“Taip! Ar jus girdėjote?” 
Muzijp pasakė. “Aš tikrai grie
žiau, bet prieš tai aš gerai pa
miegojau, taip pat sapnavau 
stebėtiną sapną.”

Valerija susijaudino. “Kokį 
sapną jus sapnavote?” Fabijo 
paklausė.

(Bus daugiau)

Nąpjįfffl Piknikas
SEKMADIENĮ 

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Daržt 
135th IR ARCHER AVįJNUE

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Petnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
STORES, IND. 
Tek Michigan Ci

ty 2799-3X

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

' ‘ ' pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS '

Telephone: 'Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell St
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė. 
VALANDOS: ’

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

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

Tel. Prospect 1012

DR. VAITUSH, OPT.
tlETUVIŠ

Mano 20 metą praktikavimas, 
jūsų1 garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
• » n

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 Wešt 35th St. 
kamp'as Halsted St.

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

• • r v *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22n4 Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Serėdorrtis ir nedčl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Trečiadienis, Rugp. 3, 1938
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Ofiso TeL Yards 5921

Į)R. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

TeL Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE

nuo

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

Ofiso valandos:
ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

Pr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Čor. 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 So. Halsted Street

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. ę. Z. VEZEL’IS
DĖNTISTAŠ

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti 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

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrą, 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. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFTS A S~

4729 So. Ashland Avę.
2-ros lubos ' ' *1

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr* Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AyE.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400• • A • V • • • '
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Mtisvi SKaitytoįai
SLA 40 SEIMAS

i
Savu laiku buvo žinių spau

doje, kad tautininkai Scranto- 
no seime gaus pilti.7 Gavo. 
Visos jų svajonės, kad “mes 
valdysime,” “turime valdyk,” į 
“mes subudavojom” ir 1.1, dau
geliui taip įkirėjo, kad seimas v. ■ v 
juos atidėjo j šalj ir pave<le.niiIii>b/1. 
SLA valdyti žmonėms, kurie( 
ne medaliais papuošti, bet žmo1 
nių simpatija, dėl jų nuopel
nų Amerikos lietuviams. Tie 
žmonės, gavę narių pasitikėji
mą, reikia manyti, parodys ir 
savo vertę.

Naujoms pareigoms paskir
tas Kl. Jurgelionis daug žada. 
Visi, net jo ir priešai, nieko 
negali prieš jį pasakyti. Jie nu-1Komisijų komisija nebūtų at
srėbę. Atsiliepimas ‘Tėvynės” 
per tris numerius į narius at
rodo gyvas, naujas pašauki
mas prie tos lietuvybės idėjos 
kiekvieną verčia padaryti iš
vadas, kad nors ir ilgus metus 
dirbo Vitaitis, bet sulyginti jį 
su Jurgelioniu negalima. Tą 
pasako kiekvienas, kuris tik 
seka “Tėvynės” turini. Jurge
lionis didelių siekimų žmogus. 
Jam tos pareigos tinka. Jis li
teratas. Napoleonas pasakė: 
“Duokime man spaudą, o aš už
kariausiu pasaulį.” Jurgelionis 
turi spaudą, turi gabumus, ir 
jam pavesta užkariauti Ame
rikos lietuvius.

SLA yra didžiausia pasauli
nė lietuvių draugija. Bet tos 
draugijos idėja ne visiems y- 
ra suprantama. Tam yra rei
kalinga sveika agitacija. Mes 
ją gavome kaip tik laiku, ka
da visi skundžiamės, kad lie
tuviškas gyvenimas silpnėja. 
Tėvynė” dabar mokės pašauk
ti tūkstančius naujų darbinin
kų prie darbo, kuris bus nau-

dingas musų lietuviškai visuo
menei, o podraug ir Lie'juvos 
žmonėms. Mes siekiame sau ir 
kitiems laisvių, su kimiomis 
žmogus gali atsipalaiduoti nuo 
burtų, prietarų, fanatizmo, e- 
goizmo ir sukurti sau geresnį 
gyvenimą. Jurgelionis 

Jam 
palinkėti pasisekimo.

j Čia tai geroji seimo 
Bet seimas padarė daug ir “ža
los.” Jį sunku bus pamiršti kai 
kam. Pavyzdžiui, Amsie. Jie 
nusiskundžia, kad seimas buvo 
“partijinis.” Clevelando seimas 
buvęs kitokis, nes Amsie buvo 
paskirtas įstatų komisijos na
riu. Ir šiame seime jis butų 
buvęs komisijos nariu, jeigu

reikia

pusė.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938

sižvelgusi į kandidatų tinka
mumą. Ji nuolat tėmijo seimo 
laike, kas kam pašauktas ir 
todėl nutarė p. Amsie nes'kitrti.

Kitas dalykas tai vargonin- 
ko “nuskriaudimas.” Rodos jis 
iš Conn. valstijos. Jis graino 
kojomis ir kėdėmis laike sei
mo sesijų, išreikšdamas savo 
pasipriešinimą prieš “bedie
vius.” Jis vis -sakė, kad nepasi
duosiu. Bei, galų gale, pasida
vė. Mat, katalikiška spauda at
sišaukė į tautininkus, kurie y- 
ra didžiumoje katalikai, kad 
jie nepasiduotų pažangiems. 
Bet kada viskas jau buvo at
likta, tai vienas katalikas tą 
vargoninką taip sudraudė: 
“Nepamiršk Tamsta, kad čia 
ne Rymo katalikų susivieniji
mas. Čia yra visų žmonių or
ganizacija, kuri valdosi demo
kratiškai. Jeigu Tamstai nepa
tinka tokia tvarka, tai prisira
šyk kur geriau. Čia niekas 
skriaudos iš mūsiškių neturi. 
Visi mes turime lygias teises. 
O kad su tais patvarkymais 
nesutinki, tai pasiieškok geres
nių. Mes priklausome čia dėl 
to, kad ir tvarka geresnė ir 
žmogaus teisės nėra mindžio
jamos. Prieš konstituciją visi 
mes esame lygus.” Tuo vargo
ninkas buvo nuramintas ir, iš
gėręs keletą ant drąsos, išva
žiavo namo.

—Patricijus.
Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

t ACMEI-MAUJIKM u Koto j 
“DANGUS” — Keturi vai

zdai dvaro ir triobėsių, ku
riuos nusipirko negrų reli
ginės sektos vadas Father 
Divine — Dieviškas Tėvas. 
Tai bus “Dangus”, kuriame 
Dieviškasai Tėvas * ■ gyvens. 
Dvaras randasi* j^rie Hud* 
son upės, skersai kranto 
nuo prezidento Roosevelto 
dvaro Hyde Park. Vietos 
gyventojai labai nepaten
kinti sektos įsibrovimu jų 
turtingoji apylinkėm

JUOKAI
NEGERAI SUPRATO

Prasidėjo kalbos apie saikin
gumo, susilaikymo reikšmę 
sveikatai. Stiprus sveikas vy
ras aiškino.

—Pasižiūrėk i mane. Nuo 20 
metų amžiaus aš nė vieno kar
to nesirgau. Vasarą keliuosi 5 
vai., o žiemą —6 vai. ryto; gul
ti einu visuomet 9 vai. vakaro. 
Pusryčiams išgeriu juodos ka
vos su sausa duona: pietus be 
mėsos, daugiausiai daržovių; 
vakarienei vėl juoda duona su 
arbata ir tik retkarčiai suval
gau gabalėlį silkės ar sūrio. Jo
kių skanėsių nevartoju, svaiga
lų taip pat negeriu. Dirbu ilgai 
ir sunkiai...

—Butų labai įdomu sužinoti 
—pertraukė jo kalbą vienas iš 
besiklausiusių—už ką tamsta 
sėdėjai kalėjime?

Iš Lietuvos
Lietuvoje auga cuk 

raus pramonė
Lietuvoje nejučiomis išaugo 

nauja stambi pramonės šaka 
— cukraus gamyba. Prieš ke- 
noliką metų dar buvo labai 
ibejojama, ar bendrai yra įma
noma Lietuvoje cuk ra u si ga
myba. Pradėta bandyti augin
ti cukrinius runkelius, kurių 
derlių keletą metų tekdavo vež
ti perdirbti į cukrų į Rytprūsių, 
vėliau į Latvijos fabrikus. Kai 
latviai pasistatė pirmąjį cu
kraus fabriką, neliko dvejonių, 
kad cukrų galima gaminti ir 
Lietuvoje. Prieš keletą metų 
buvo pastatytas ties Marijam
pole pirmas cukraus fabrikas. 
Ūkininkai greitai išmoko ir pa
prato auginti cukrinius runke
lius. Per keletą metų pradėjo 
priauginti liek runkelių, kad 
juos jau nepajėgė vienas fab
rikas perdibli. Todėl prieš tre
jetą metų ties Kuršėnais/ buvo 
pastatytas naujas antras cuk
raus fabrikas. Abudu fabrikai 
dabar pagamina per metus ar1 
(i 30,000,000 kilogramų cu
kraus. Iki šiol gamino tiktai 
smulkų cukrų. Šiemet Kuršėnų 
fabrike statomos naujos patal
pos ir mašinos kito cukraus 
(plytelėmis) gamybai. Iki šiol 
gabalinis cukru* dar buvo įsi
vežamas iš užsienio. Nuo šių 
metų cukraus visai nereikės iš 
užsienio įsivežti.

Pradeda aiškėti, kad jau esa
mieji du fabrikai nejėgs paga
minti tiek cukraus, kiek jo su
vartojama. Cukraus suvartoji-

mas kasmet kyla. Tas pakili
mas ypačiai žymus šiemet. Šie
met per pirmą pusmetį cukrau* 
suvartota 11 procentų daugiau, 
negu pernai tuo pačiu laiku. 

vTaigi jau dabar pradedama rū
pintis trečio cukraus fabriko 
statyba. Klaipėdiečiai nori, kad 
trečias fabrikas butų pastaty
tas ties Klaipėda.

Tačiau ir kitų vietų ūkinin
kai nori, kad jų rajonuose bih 
tų statomas cukraus fabrikas. 
Mat, cukrinius runkelius augin
ti gali tiktai tie ūkininkai, ku
rie gyvena nuo fabriko ne to
liau, kaip per 10—15 kilomet
rų. Toliau gyvenantiems neap
simoka runkelių pristatymą* 
fabrikui. Tokiu budu cukraus

fabrikai “šildo” tiktai savo 
apylinkių ūkininkus. Todėl ir 
sunku visus patenkinti.

“Cukraus” akcinė bendrove 
suvedė pereito sezono gamybos 
apyskaitą. Bendrovė gavo tiek 
pemo, kad akcininkams, ka p 
ir pernai, galės išmokėti 6 pro
centus dividenlo ir stambią su
mą galės atidėti trečio cukraus 
fabriko statybai. Pinigingiems 
žmonėms apsimoka pirkti “Cu
kraus” bendrovės akcijas, nes 
jos duoda gana gerą ir tikrą 
pelną. —Tsb.
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PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedytjfčs 
Sfeno«»Tafiios 
(Gregg Shorthand)

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iŠ ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviu Mokykit
3106 So. Halsted St., Chicago, Iii. 
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Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

EFORSi

Pabaiki! Savo Kojų Vargus 
DYKAI EKZAMINACIJA

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

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

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGVSIT GRAŽU IR 

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

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

DAR TURIME INDU PAŽYMĖTUS P1RMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius* tikru auk* 
paauksuotus indus* tik PAS1SKUBINKIT, nes mažai jų be-SU 

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

AUKŠČIAUSIA BŪTYBĖ

Daržininkas užtikęs svetimą 
vaikezą, įlindusį į daržą ir ski
nantį braškes. Kitas gal butų 
vaiką pačiupęs ir kailį igpėręs, 
bet musų daržininkas buvo lin
kęs žmones paveikti ne bausmė
mis, bet gerais pamokinimais. 
Jis pasakė vaikui ištisą pamok
slą, kurį baigė šiais žodžiais:

-—Ar žinai, kodėl aš visa tai 
kalbu? Aš tavęs nenoriu baus
ti. Bet gerai žinok, kad yra| 
aukštesnė būtybė, prieš kurią 
aš pats^ esu tik menkas vabalė
lis. Ar žinai, apie ką aš kalbu, 
kas toji būtybė?

Vaikas, mirkčiodamas, atsa
kė:

—Tur būt, tamstos žmona.

Darbo Vaisius—Naujienų SPULKA

ĮjZ —

♦ -Imi

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

po pietų.

AR JIESKAI 
DARBO?

j--------- SKAITYK KASDIEN--------------- .

'(NAUJIENAS]
8 -IR TEMYKSKILTIS---------------1

“BEIK1ADARB1N1NKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1139 Snli lililli Sinti. ClICltO. ILL
? ......

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE—

Binkio ir Tarulio 188 pus
lapių didelio formato

KoKį Grūdą Pasėsi* ToKį Derlią Turėsi

VIEČIŲ AUKSO varpos saulės jau prino
kintos, raudonuoja ir linksta nuo vaisiaus sodnai ir 
daržai. Kaime kruta moters ir vyrai, eina darbyme
tis didysis. Džiaugiasi Gamtos suteikta gausa ūki
ninkas ir šeima, nes tai jų sunkaus darbo alga. Gi 
Naujienų Spulka Illinojuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federalės 
Valdžios ištaigoje.

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
persiuntimu
TIKTAI
$3.00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N.
I

1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. Telefonas CANAL 8500

TRYS 
TORIELKAITES 

KOMPOTUI
ar 

VAISIAMS
PADUOTI Vardas.

Adresas.

a

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

INDAMS KUPONAS
IKI RUGPIUČIO 6 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Puhlished Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Užsakymo kaina!
Chicagoje — paštu:

Metams ----------------- ---
Pusei metų ___________
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ____ _
Vienam mėnesiui ..........

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _________
Savaitei -................... ......
Mėnesiui _________ __ _

$8.00
4.00
2.00

. 1.50
.75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................  $5.00
Pusei metų ______________  2.75

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

Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem menesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui _________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Metams ___________ ______  $8.00
Pusei metų ..............-.............. 4.00
Trims mėnesiams   _____  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Gydytojų “Trustas”
J. V. teisingumo departamentas ketina traukti tie- 

son Amerikos Gydytojų Associaciją ir jos skyrių Colum-' 
bia distrikte už Prieštrustinio įstatymo laužymą. Gene
ralinio prokuroro padėjėjas Thurman Arnold sako, kad 
daktarų draugija boikotuoja kooperatyvias organizaci
jas, kurios teikia pigų gydytojų patarnavimą ligoniams, 
persekiodama daktarus, kurie tose organizacijose dirba.

Teisingumo departamento sumanymas apskųsti gy
dytojų sąjungą kilo iš to, kad Washingtone 2,500 federa
linės valdžios tarnautojų susidėjo į kooperaciją su tikslu 
gauti už mažą atlyginimą gydytojus ir ligoninę, o medi- 
kajinė asociacija ėmė daryti visokias kliūtis šitai koope
racijai.

Kova tarpe organizuotos gydytojų profesijos ir po
puliarių sveikatos įstaigų eina Amerikoje seniai. Planą 
steigti pigaus žmonių gydymo kooperacijas arba bizniš- 
kais pagrindais paremtus sveikatos institutus organizuo
tieji daktarai paprastai vadina “soci'alizuota medicina”, 
ir jie jai labai priešingi. Bet teisingumo departamento 
nuomonė, kad Amerikos Gydytojų Associacija yra “trus- 
tas”, nebus lengva teisme paremti.

Trustas yra biznierių susitarimas panaikinti savo 
tarpe kompeticiją ir kontroliuoti prekių kainas. Gydyto
jai parduoda ųe prekes, bet savo patarnavimą, ir jų są
junga neįsako nariams, kokias kainas jie turi imti iš li
gonių. Labai dažnai 'gydytojas ima tiek, kiek gauna 
(kartais i? visai nieko negauna), bet asociacija jo už tai 
nebaudžia ir iš savo narių skaičiaus nebraukia. Ji net ne
reikalauja, kad kiekvienas gydytojas į asociaciją dėtųsi.

Šituo atžvilgiu gydytojų draugija daug švelniau kon
troliuoja savo profesijos narius, kaip, sakysime, darbi
ninkų unija savo amato darbininkus. Todėl, jeigu teisįn- 
gumo departamentas laimėtų bylą prieš daktarų draugi
ją teisme ir ji butų pripažinta “trustu”, tai darbininkų 
unijoms butų dar sunkiau apginti savo teises.

Tačiau gydymo profesijoje ne viskas yra tvarkoje. 
Gydytojo padėtis, kaipo nepriklausomo profesięnalo, to
lyn darosi vis sunkesnė. Kaip padaryti, kad gydytojai 
butų geriau aprūpinti ekonomiškai ir galėtų tinkamiau 
patarnauti žmonėms, tai — rįmtas ir painus klausimas. 
Ji turi išdiskusuoti daktarai kartu su žmonėmis, nes 
klausimas paliečia abi puses. Jeigu byla, kurią valdžia 
ketina pradėti teisme, tokias diskusijas iššauks, tai ir iš 
jos bus nauda.

šalių darbininkai: jie negalėjo laisvai organizuotis, negalėjo laisvai susirinkti ir išreikšti sa4 vo nuomonę, negalėjo leisti savo laikraščių, negalėjo rinkti į vietines savivaldybes arba cen- tralines valstybės įstaigas tokius atstovus, kokius nori; negalėjo net laisvai kilnotis iš vietos į vietą (turi gauti iš policijos pasą) arba pasipriešinti ’ darbdaviui.Bet komunistai visą laiką tvirtino, kad, nežiūrint šito despotizmo politiškoje Rusijos santvarkoje, tenai jau gyvuoja — ir tolyn vis labiau tobulėja “socializmas”! Jie vadino ekonominę bolševizmo sistemą “socializmu” dėl to, kad Rusijoje privatiniai kapitalai panaikinti ir viskas valdoma bendrai.jyies tokios tvarkos nepripažįstame socializmu. Tai yra greičiau “valstybinis kapitalizmas”, nes kapitalistų vietą Rusijoj užėmė valstybinė biurokratija. Tačiau, kad publika nemaišytų šito bolševikiško “socializmo” su tikruoju socializmu, tai tenka pabrėžti, kad socializmas, už kurį kovoja susipratę darbo žmonės, yra neatskiriamas nuo demokratijos.Seniau visi socialistai šilą tiesą žinojo gerai. Europos socialistai, kurie aiškiausiai suprato socializmo teoriją, ir vadindavosi “social-demokratais”, t. y. socialistais demokratais. Amerikos lietuviai socialistai seniau irgi visi laikėsi social-demokra- tinio nusistatymo. Bet kai paskui dalis jų nudardėjo į “komunizmą” ir pradėjo “mokinti” darbininkus, kad ta šalis, kur socialistai yra sukišti į kalėjimus, esanti “socializmo tėvynė”, tai nuo demokratinio socializmo atskilo nedemokratinis socializmas; ir todėl socialistai laiko reikalinga pareikšti, kad su bolševikišku “socializmu” (ar tai staliniškoje, ar trockis- tiškoje ar leninįškoje formoje) jie neturi ir nenori turėti nieko bendro.
SOVIETŲ ĮSTAIGŲ “VALY

MAS” NEW YORKERusų laikraštis “Novoje Rus- skoje Slovo” praneša, kad jau ilgoką laiką sovietų įstaigose New Yorke eina “valymas”. Laikraštis sako:“Atleidžiama žmonės, kurie daug metų tose įstaigose dirbo. Pašalinti beveik visi,turėjo su Rusija kokius nors

DEMOKRATIJA IR
ŠdęiALĮZMAS 'Vienas komunistas, pasislėpęs po pseųdoniinų “Ęx-soęįa- Iistaš”, bando sukritikuotį LSS ionferencijbs pareikštą nusista

tymą laikytis ^emokrątipjo so
cializmo. Jisai' sako, kad kito- L ; 11 ’ •, »• l» ’kio socializmo įr nesą, kaip tik demokratinis.• . ... ...... . »“Ar gali visuomenės santvarka būti ne demokratinė ir vadintis socializmu?” — klausia tasai eksas.“Iki šiol niekas socializmą nedalino į demokratinį ir nedemokratinį. Atrodo, kad lietuviai socialistai naują teoriją išdirbo.”Ne, ne naują. LSS tik pakartojo seną, bet šiandien daugelio užmirštą teoriją, kad socializmas turi būt paremtas demokratija.Kad nedemokratinė santvarka negali vadintis socializmu, tai yrą tiesa, kurios laikosi Be*

tuviai socialistai. Ji ypač daž nai buvo pabrėžiama “Naujie ppse”. Bet komunistai per metų skelbė visai ką kita.Kai Leninas ir Trockis sugriovę Rusijoje besikuriančią demokratinę santvarką ir įsteigė savo diktatūrą, tai juodu paskelbė, kad daįjar Rusija “žengia į socializmą”. Per metų inetus Rusijos bolševikai sakė, o mūsiškiai karštakošiai, pasivadinę “komunistais”, paskui juos kartojo, kad Rusijoje jau esąs steigiamas socializmas.’Bet demokratijos fenai per tą visą laiką nebūvo. Buvo diktatūra vienos partijos, kuri laikui bėgant išsigimė įr mažos klikos diktatūrą ir, galų gale, į vieno asmens (Stalino) diktatūrą.Šitą despotišką santvarką, paremtą kruvinu teroru ir šmųr- lu, komunistai, vadino “proletariato diktatūra”, nors darbi-
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KRAŠTAS, KUR PRO LEDUS VERŽIAS 
VERDANTIS VANDUO1000 metų virė ir burbuliavo šiltieji šaltiniai, užpildydami pakrantes ir dauburius savo karštu vandeniu ir tvaiku. Vėliau,’ apie 1200 metų, juos mini Šakso Gramaticus ir pasakoja, kad jų vanduo viską paverčiąs į akmenį. Iš tikrųjų ir dabar nuo jų vandens viskas apsikloja akmenine pluta. Viduramžių laikais apie geizerius pasakojo visokių pasakų. Pav., kad juose plaukioją nepaprasti raudoni paukščiai, kurie nesirodo žmonėms. Jie tuoj pasineria į verdantį vandenį, vos tik koks žmogus prisiartina. Didysis geizeris pradėjo švirkšti po žemės drebėjimo 1630 metais. Ir visi kiti geizeriai, kaip pastebėta, turi daug bendro su ugnikalnių veikimu ir žemės drebėjimais. Kai kurie geizeriai meta į viršų vandenį, bet kai kurie tik verda be pertraukos, kaip milžiniški katilai. Arti gyveną kaimiečiai šiuose gamtos katiluose verda sau valgį ir labai dažnas dalykas, kad turistai ten išsiverda kiaušinių.Netoli didžiojo geizerio yra visa eilė mažesnių verdančių versmių ir todėl toji viela Islandijoj yra įžymiausia. Didysis geizeris yra akmenų krūvoje, kurios diemetras 15 metrų. šios akmenų krūvos vidury yra dviejų metrų platumo kiaurynė, pro kurią į padanges lekia vanduo. Išpurkšto vandens temepratura 80 laipsnių Celsijaus karščio, bet giliau tru-

Nuostabioji Islandijos sala ir ' 
jos geizeriaiIr pradžios mokyklos mokiniai žino Islandijos vardą. Šioji sala guli Atlanto vandenyne tarp Norvegijos ir Grenlandijos ir todėl yra pakeliui visiems šiaurės vėjams. Islandija yra didelių priešingumų — ugnies ir ledo žemė. Ten yra ugniakal- nių, pav., Hekla, kuris pelenais kartais nubarsto net šios salos sostinę Reikiaviką. Bet toj saloj yra ir didžiausi šliaužiantieji glečeriai. Vienas iš jų yra Vatnajekulu, kuris yra salos pietvakariuose, kaip milžiniškas šalto oro baseinas. Iš pietų plaukia drėgnas, šiltas Golfo srovės oras. Vatnajekulas atšaldo tą šiltąjį ir drėgnąjį orą, nuo ko kyla ciklonai, kurie pasiekia ir Baltijos pakrantes.Skandinavijos meterologai mano, kad Vatnajekulas daro didelę įtaką ir musų orui. Vasaros metu ten dažnai siaučia pūgos, o žiemos vidury — lyja kaip atogrąžose, šaltieji šiaurės orai ten kovoja nepabaigiamą kovą su šiltaisiais pietų orais. Tų kovų rezultatus, gal būt, ir dabar mes jaučiame staigių ir nemalonių oro permainų rezultatu.Bet Islandijoje yra ir kai kas kita, kuo šioji sala jau senai pažįstama visame pasauly. Tai yra šiltosios versmės — geizeriai, kurie šauna į padanges verdančio vandens stulpus. Tikrumoje lik vienas toks šaltinis Islandijoje lęvadinamas geizeriu. Bet paskui tas vardas pri-i gijo ir kitiems karštiesiems šaltiniams. Didysis geizeris pasta-. ruosius 25 metus buvo “sau- t Isas”. įslandiečiai dėl to buvo 11• nuliūdę. Jie gėdinosi svetimšalių turistų, kurie važiavo pasi-. žiūrėti, kaip puršluojasi jų geizeriai, išmesdami į viršų vandens stulpus.• Bet pereitą vasarą visoje Islandijoje pasklydo linksma žinia: didysis geizeris nubudo, jis pradėjo vėl veikti. Visai netikėtai jis išmetė į 50 metrų aukštumą milžinišką vandens masę.Vėl Islandija atgavo savo pasi-’je ištirpęs, geizerio požemiuose didžiavimą, nes ji turi galiu-1 pasigirsta duslus dundėjimas, giausį geizerį pasaulyje. Geize- Atrodo, kad tolumoje perkūnas rių yra dar ir Naujoje Zelandi- griaudžia. Tas dundėjimas da- joj bei Amerikoj, bet jie neiš- rosi vis baisesnis ir tam, kas meta tiek aukštai į orą vandens, jį girdi pirmą kartą, pasidaro baisu. Geizeris pradeda virti, burbuliuoti, išeina iš krantų

resnis, lyg perkūnas butų čia pat ir tada sulaukiama didžioji akimirką — nepaprastu kurtinančiu dundėjimu į orą iššauna galingas vandens stulpas, krinta atgal, sulūžta ir apipurkščia visą apylinkę. Bet dar negalus. Geizerio burna dar nebaigė išspiauti muilo. Vanduo kas kart kyla vis aukščiau Įr pasiekia net 50 metrų aukštį. Pagaliau viskas aprimsta — geizeris savo burną išvalė. Vėl vanduo jame švarus ir skaidrus, tik verda ir kunkuliuoja.įslandiečiai karštųjų versmių vandenį naudoj ane tik valgiui virtį, bet ir artimesniems namams apšildyti. Vienoje gimnastikos mokykloje, kuri pastatyta netoli versmių, mokiniai visą žiemą plaukioja didžiajame baseįne, per kurį teka karštasis vanduo. Pereitą rudenį islandie- čiai pradėjo geizerio vandeniu šildyti ir savo sostinę. Kodėl gi

Jeįsfį karš tą j am vajademųį nubėgti grioviais? Jį galima požeminiais vamzdžiais nuvesti į miestą, leisti jam tekėti per kiekvieną namą ir šildyti kambarius. Islandijoje miškų nėra, lik kur ne kur auga ’ nedideli beržynėliai. Malkos brangios. Nepigios ir anglys. Užtat karšto vandens geizeriai duoda dovanai šilimos, kiek tik nori. Juo gaįima apšildyti miestus ir dideles oranžerijas. Ten oranžerijose visą žiemą auga įr bręsta pietų vaisiai ir gėlės. Žodis Islandija reiškia “ledų žemė”, bet pro ledus į sniegą veržiasi iš žemės gelmių ugnis ir karštas vanduo. Šie du didieji priešingumai jaučiami ir pačioj tautoj : islandietis jau nub senų laikų buvo išdidus ir pajėgus. Jame tarytum jungiasi ledai su ugnimi. Iš Islandijos kilo visų galingiausi vikingai, kurie, tik- rįaųsįa, pasiekė ir musų kraštą.

Lietuvoje bus plečia
ma mūrinė statyba

Visi šie verdantieji šaltiniai turi keistą ypatybę: jie nekenčia, kai kas nors į juos ką nors į- metą. Viską tuojau išspjauna lauk. Ypatingai geizeriai pyks- ta, kai jiems į nasrus įmeta muilo gabalą,Turistai, kurie iš Rcikiaviko aplanko geizerius, visuomet su savim nešasi po gerą nešmenę muilo. Didžiajam geizeriui reikalinga maždaug 20 klg. muilo, kad jis pradėtų pykti ir spjaudyti į padangę karštą vandenį. Po kelių minučių, kai muilas įmestas ir karšiame vandeny-

planas perduodamas vyriausy-

“Sako, kad Maskva esanti įsitikinusi, jogei sovietų į- staigose New Yorke ir kituose miestuose seniai veikė vo-ejo įsakymas padaryti nuodugnų aparato valymą — ir pašalinti visus ‘neištikimus’.” Keistas (Įalykąs: kur tik yra kokia sovietų valdžios įstaiga, tenai tuojau atsiranda šnipai! Ar sovietų tarnautojai taip lengvai duodasi nuperkami, ąr jau tokia jų prigimtis, kad jie turi ką nors išdavinėti?Juk, liesą pasakius, bolševizmas nuo pat pradžios buvo išdavystė — prieš savo kraštą,ninku klasę.
IŠ LIĘTUVOS

BE DERYBŲ — NENU
PIRKSIJURBARKAS. — Jurbarke ligšiol vis dar tebevyrauja senoviškas paprotys — derybos. Nors kainos nustatytos, bet ypač nuo manufaktūros gaminių galima išderėti po kėlioli-jka Lt. ‘Nuo kolonialinių prekių nuderama poninku klase Rusijoje per visus prekybininkaišituos laikus turėjo ir turi ma tvarkytojo, bet

mažiau. Seniau bijojo Kainų dabar vėl grįž-
žiau teisių, negu kapitalistinių ta seni laikai

Šie verdantieji šaltiniai Islandijai davė daug vardų. Net sostinės pavadinimas Reikiavikas kaip milžiniškas katilas ir bal- kilęs nuo jų. Tai buvo anais se- los vandens srovės virsta į kikiliais laikais, kai Ingolfuras Ar-jtįs. Staiga viskas aprimsta, bet narsonas, vienas iš pirmųjų Is- ir vėl prasideda iš naujo, tik landi jos gyventojų, pasistatė dar smarkesnės vandens srovės namus netoli šiltųjų versmių ir kyla į viršų, pasiekdamos 15— pavadino jį Reikiaviku — “du- 20 metrų aukšlį. Dundėjimas hių įlanka”. Vadinasi jau prieš po žemėmis pasidaro dar stip-

Naujienų-Acme Telephoto38 NUKENTeJO — Užpakalinis vagonas greito traukinio Mercury, į kurį prie Toledo, Ohio, įvažiavo kitas ekspresas ‘Comodore Vanderbilt”. 38 žmo- pės buvp> sužeista.

Senovėje Lietuva garsėjo savo miškais. Tačiau slenkant šimtmečiams, miškų plotai nuolat mažėjo, užleisdami vielą dirbamiems laukams*, pievoms ir ganykloms. Prieškariniais lai-, kais miškus labai naikino dvarininkai, kurių rankose buvo dauguma miškų. Lietuvos dvarininkai nepasižymėjo pavyzdingu ūkininkavimu. Jie dažnai nesudurdavo galus su galais, nes gyvendavo ne pagal kišenę, užsieniuose lėbaudavo, o pajaunu nepriteklių traukdavo iš miškų. Parduodamas dvarininkų miškas 'buvo vežamas daugiausia į Vokietiją, o už mišką gautieji pinigai praleidžiami užsieniuose. Tokiu budu buvo a+ įinama Lietuva. Paskui Lietuvos miškus sjnarkiai apnaikino vokiečiai okupacijos melu. Jie arčiau upių ir geležinkelių iškirto geriausjus miškų plotus.Nepriklausomoji Lietuva savo alsįstatymui pareikalavo daug miško medžiagos. Del visų šilų priežasčių Lietuva jau nėra labai miškingas kraštas; miškai teužima apie 17 procentų teritorijos. Tenka miškus stropiau prižiūrėti ir laupyti. Bet čia kartu eina ir turi eiti tolimesnė krašto statyba. Iki šiol sodžiuose, vienkiemiuose, miesteliuose ir net miestų pakraščiuose trobesių statyba vykdoma vartojant miško medžiagą. Tiktai didesniuose miestuose stambesnė statyba yra mūrinė.Pastaraisiais Jaikais daug buvo kalbėta ir rašyta, kad reikia pereiti prie murinės statybos, ne tiktai miestuose, bet ir sodžiuose. Bet kalbomis ir raštais murai nesislato. Reikia, sudaryti palankesnes mūrinei statybai sąlygas. Medžiagos mūrinei dalybai Lietuvoje yra labai daug. Yra daugybė gero molio plytoms gaminįti, yra žvyro, smėlio, kalkių ir medžiagos stiklo ir cemento gamybai. Tačiau iki šiol nėra net pakankamai plytinių. Šiemet muro statybą miestuose trukdo plytų stoka. Visas cementas įvežamas iš užsienio. Lietuvoje dar nėra nė vieno cemento fabriko.Aiškėja, kad privačių asmenų kapitalais nebus galima pašalinti muminės statybos trukdymus*. šiuo reikalu turi pasirūpinti valstybė ir savivaldybės pritraukdamos ir privatinį kapitalą. Butų gera, kad murinės statybos Lietuvoje išplėtimu susidomėtų ir amerikiečiai lietuviai. Į plytines, stogams čerpių gamybą ir cemento fabrikus į- dėti pinigai neštų gana gerą ir

matoma įsteigti visam krašte plytinių tinklą, kad butų plytų pagaminama kelis kartus daugiau negu dabar; bus pastatyti bent du cemento fabrikai. Dar telis praplėsti čerpių slogams ir slikjo gamybą. Visiems šiems dalykams medžiagos yra vieloje. Taigi visa mūrinė statyba gali būti vykdoma iš vielinės lietuviškos medžiagos, iš-jau taip pat yra, netruktų ir darbininkų bei amatininkų.
gos organizacijos, suburtų kapitalus ir mūrinė statyba galės būti sparčiai vykdoma, o miškai gaus pailsėti ir saistiprėti. Murinės statybos planas, ir numato visą Lietuvos statybą pakreipi; nauja vaga: siaurinti medinę statybą ir plėsti murinę.Per keliasdešimt metų Lietuva jau bus pusiau mūrinė, tada ji bus gražesnė, pat varesnė, ir patogesnė gyventi. Tsb.
Provincijoje Audra Pa
dariusi Daug NuostoliuKAUNAS. — Kaip žinoma, ilepos 2 d. Lietuvos vakarinėj ir šiaurinėj daly ir net Kauno apylinkėse siautė didelė audra. Audra kai kujriose vietose nutraukė telefono laidus, išvartė ir sulaužė daug medžių, sugriovė daug trobesių, o kai kur padarė žalos ir pasėliams.Tauragėje audra buvo sugadinus elektros laidus ir apie pusvalandį miestas buvo be c- lektros.Rokiškio apskrityje audra padarius gana didelių nuostolių. Vien Panemunės valsčiuje audra sugriovus 30 trobesių, kurių vertė siekianti 27 tukst. litų- Tame pačiame valsčiuje sunaikinta 600 ha pasėlių, nuostolių apie 4 tukst. litų; išlaužyta ir išrauta apie 250 medžių.Obelių valsčiuje nugriauti trys trobesiai ir išlaužyta daug vaismedžių ir nuo ledų nukentėję pasėliai.Trobesių sugriovė audra ir k t. valsčiuose: Tauragės, Krc-
NET ĮiEŲI AUTOBUSAI BU- 

VO NUSLYDĘ Į ORlOViMARIJAMPOLE.—Tarp Ma- rijampolės ir Turgalaukio remontuojamas plentas, tai automobilių įr vežimų judėjimas nukreiptas vieškeliu, pro Ungurinės dvarą. Kadangi Šiomis dienomis daug prilijo ir vieškelis pasidarė kaip liugynas, sunkiai išvažiuojamas, net ke" Ii autobusai buvo nuslydę į griovį.
Murinės statybos žinovai jau paruošė platų, ilgiems pietams, murinėsi statybos plan^. Tas

Naujįejių Piknikas 
Rugpiučio 14,1938 
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šiemei sukanka 20 metų, kai 
Lietuvos jaunimas pradėjo auk
lėtis skautiškoje dvasioje. Tą

SI9JTĄS KETUM TREČIADIENIAI
Š.LA. 10 SEIMAS

TORONTO, Ont. — Tokia 
skaitlinė, kaip 104 trečiadieniai, 
nėra didelė, bet lai sudaro ly
giai 2 metus.

Su pfaęitu trečiadieniu su
kako lygiai 2 metai, kaip Ka
nados Lietuvių žinių Skyrius 
yra nuolatiniai palaikomas Nau
jienose.

Kadangi man pačiam tenka 
būti bendradarbių eilėse, tai 
jau tuo pačiu susidaro toks sun
kumas minimo skyriaus bendra
darbius įvertinti. Bendrai pa
ėmus, ir kiek teko nuo Ameri
kiečių patirti, tai daugelis Nau
jienų skaitytojų K. L. žinio
mis yra patenkinti. Kol kas “N”, 
štabas musų raštų nesibaido 
ir į gurbą jų nemeta. Tai reiš
kia, kad ir mus minimo sky
riaus korespondentus irgi pa
tenkina, o tas priduoda mums 
ūpo daugiau rašyt. Tiesa, ne 
visi pasižadėję korespondentai 
rašinėja, mat, vieni jų turbut

realybėje vykina tinginystę, o 
kiti, kaip drg. Taurinkas, visai 
Išvyko iš Toronto ir, matyt, 
taip užimtas darbu, kad neturi 
laiko ką nors parašyt.

Geriausiai savo poziciją lai- 
Įko moterys. ‘‘Stella” ir “Fren- 
ces”” yra pasiryžę savo pasi
skirtų trečiadienių neapleisti, 
o “O. I.” irgi dažnai rašinėja. 
Taigi, kaip matosi, tai moterys 
vyrus “subytina”. Bravo, se
sės, rašinėkit ir nepaisykit, jei
gu kaip kas ir mėgina iš jusi/ 
raštų pasityčiot, '’fte‘^gudragal
viai” žino, kad jie negali jums 
prilygti, tai tik dėlto ir purkš
čia, bet tai nėr ko jų paisyt.

Prie pabaigos šio rašinio no
riu atsikreipti į .visus Kanados 
Lietuvių žinių korespondentus, 
kad prededant 3-čius metus, 
mųsų skyriaus gyvavimo, dar 
smarkiau paleistumėt savo 
plunksnas į darbą ir tuomi už- 

‘rekorduotuinet savo tvirlą pa
siryžimą dirbti žmonijos labui!

Brantford, nedidelis miestelis, 
atsiuntė net $2,500 veteranų 
vaišėms. \

Jiems priruošta daug įvairių 
programų, kuriuose patys ve
teranai dalyvauja. Parodos aik
štėje pastatytas franeuziškas 
kaimas, kuriame vaizduojami 
Didžiojo karo vaizdai. Šeštadie
nio rytą buvo gedulingos cere
monijos prie miesto Valdybos 
prie ten esančio žuvus,iems ka
re paminklo.* "Sekmadienį įvyko 
gedulingos pamaldos Prošpect 
kapinėse, kur palaidoti visi nuo 
Didžiojo karo laikotarpio mirę 
veteranai. Ten priskaitoma 2, 
155 kapai. Katalikų pamaldos 
įvyko sekmadieny; 11 v. ryto, 
Varsity stadione. Taip tai jie 
ūžė, verkė ir linksminosi per 4 
dienas. —Frances

Kaip Ęenjatant 
Suėjo Dn Metai

ŠIS TAS IŠ P IR TEN
J Trečiuosius Metus 

Žengiant
TORONTO, Ont. — Liepos 

29 d., sukako du metai, kai 
Kanados Lietuvių žinios, kasi 
.trečiadienį telpa “Naujienose”. 
Pradedant trečiuosius metus, 
aš, kaipo viena iš šio skyriaus 
bendradarbių, džiaugiuosi, kad 
šis skyrius prigijo ir kas kart, 
daugiau bendradarbių sau su-; 
randa, žinau, kad ir visi > kiti 
šio skyriaus bendradarbiai ir 
“Naujienų” skaitytojai yra pa
tenkinti, kad jiems nereikia 
klaidžiot ir spėt, kuriame nume- 
ryj ar kurią dieną, jis ką nors 
iš Kanados lietuvių gyvenimo: 
ras—jie žino, kad kiekviename! 
trečiadienio “N-nų” nr. jis ras 
vieną puslapį, kuriame bus ži- 
nių iš Kanados, šia proga, spau
džiu dešinę visiems bendradar
biams ir prašau neužmiršti ir 
toliaus savo raštais remti šį 
skyrių.

Ar Reikia Būti Pamišė
liu, Kad' Patekti į 

Peprųt^ipj
J tokį klausimą gavau atsa

kymą, atsilankiusi į Ontario 
Psichiatrinę ligoninę, 999 Queen 
Str., W. Toronto, Ont., kai nuo 
St. Katkienės sužinojau, jog 
ten randasi lietuvis iš Sudburid, 
St. Aleksandravičius. Atsaky
mas buvo: Ne!

Tikrai nereikia būti bepro-i 
čiu. Už,tenka tik susirgti, butij 
išvežtam kelis šimtus mylių 
nuo draugų ir pažįstamų, ne
turėti nė gyvos sielos kuri ta I 
ve norėtų suprasti, už tave ųž-i 
stoti, išaiškinti tavo ligos prie-j 
žastį ir tavo padėtį; žodžiu, pa
silikęs vienui vienas svetima-; 
me, tau nesuprantamame ‘'pa
sauly”—lengvai gali patekti į[ 
beprotnamį!

St. Aleksandravičius susirgo 
viduriais ankstyvame pavaža-! 
ry ir pasiteiravęs pas kelis gy-! 
dytojus Sudbury, gavo įvairių, 
atsakymų. Jo manymu, ’ismin j 
'tingiausi^ patarimas buvo vie
no gydytojo; kur pripažino a-i 
pendicito sugedimą ir liepė kuo 
greičiaus daryti operaciją, bet 
kiti gydytojai patari gulti į 
ligoninę ištyrimui. Taip tai St. 
Aleksandravičius ir atsirado 
riet 360 mylių atstume riuo tos 
“genkos”, kurioje jis dirbo ir 
kurioje jis buvo kasdien ta pa
čia pajuodusia mėsa valgydina
mas, nuo ko ir priėjęs prie vi
durių užnuodijimo.

Jį atvežė į Toronto General

Įfospital ir ten išlaikę 22 d. ne
dėję jokių pastangų jo vidurius 
pagydyt, tik paskutinėmis die
nomis bandė “ėxreiinti” ir dėl 
kokios ten klaidos iš ligonio 
pusės “x-ray” buvo nevykęs, už 
tai esą jį gerai apibarė ir tuo- 
jaus pasiuntė į beprotnamį.

“Kai mane čia atvežė, aš tuo
jau supratau kad patekau į be
protnamį. Kadangi atėmė ma
no visus daiktus laiškus ir ad
resus, tai aš pasilikau vienui 
vienas, net be galimybės su kuo 
nors susirašyti, nei gi praneš
ti kam nors, kad aš Čia randuo
si. Tas viskas taip į mane pa
veikė, kad aš įpuoliau į gaile
sį ir dažnai verkiu. Tai jie ma
no, kad aš kvailas. Vėliau aš 
atsiminiau, kad galiu parašyti 
Sudburin j savo pašto baxą ir 
gal mano draugas kada nors 
patikrins ir ras ... —liūdnai 
baigė ligonis.

Taigi, per daugiau kaip <Jui 
mėnesius ’ tas ‘ nelaimingas lie
tuvis emigrantas buvo niekam 
iš lietuvių nežinomas, niekeno 
nelankomas ir, dar blogiau, ne
galėdamas gerai angliškai susi
kalbėti, kitų nesuprasdamas ir 
pats būdamas nesuprantamas— 
pakliuvo ten, kur vieta tik tik
rai pakrikusiems proto ligo-' 
niams. Toronto lietuviai suži
nojo apie St. Aleksandravičių 
iš vieno ukraino, kurio ligoms, 
prašęs (ląike vizito vieno Ujkr.aL 
piečio ligonio) kad jeigu jis ži
nąs kokius lietuvius Toronte, 
kad praneštų jiems apie jo čia 
buvimą. Taip tai dabar St. A- 
Jeksandravičius gausiai lanko
mas Toronto lietuvių ir reikia 
įtikėtis, kad bus stengiamasi jį 
iš ten išgauti. Tai tikrai neįti
kėtinas atsitikimas.

Linksmos Dienos
Torontas susilaukė linksmų 

dienų kai liepos 29 dieną čia 
atsidarė ex-kareivių, Didžiojo* 
Karo veteranų suvąžiayipia^. 
Suvažiavimas atžymi 2,0 metų 
sukaktį nuo karo paliaubų. Skai
čius, kurį sudarė veteranai, su
važiuodami į Toronto, į rodė ąjįt, 
kiek jie tą suvažiavimą ‘vertiną 
—jų susirinko virš 1OO,OO0* *Įs 
tolimiausių Kanados karąpęljų.: 
Jiems duota neapribota4 laisvi, 
tad jie ir šposauja įaip kuris 
įmanydamas.

Atskiri miestai, siųsdami s.a-, 
vo veteranus, prisiuntė korpu
sų vadovybei ir gerąs sumas 
pinigų, kad jie butu išbalinti 
veteranam ir kad tikrai “good 
time” Toronte turėtų, 'paip tai

Toronto, ont. — i&tikro, 
kaip bematant suėjo du metai, 
kaip mes, Kanados lietuviai, 
“Naujienose” turime savo sky
rių..

Aš esu dėkinga Naujienoms, 
taipgi Įnusų Toronto iniciato
riams.

Man rodos, kad ne vien ma
ne, bet visus kanadiečius vie
nodai įdopiauja Kanados lietu 
vių skyrius.

Aš tąja proga, sveįkipu mu
sų mėgiamiausią Toronto kore
spondentę p. Yokubynienę. Lin
kiu jai pasisekim.o jr ištvermės 
toliau taip nęriuils,tarnai dirbt 
ir dalintis savo mintimis su vi- 
sais.

Ji pasižymėjo musų tarpe pe 
vien kaipo gabiausia korespon
dentė, bet jr veikliausia dar
buotoja organizacijose. Josios 
korespondencijose neskamba 
pavydas ar kerštas, bet visus, 
net ir priešus, ji apdovanoja 
gražiais žodžiais. Taipgi, visuo
met būna pasirengus kiekvie
nam, be išimties, patarnauti.

Man rodos, kad neklysiu pa
sakius, jog mes visos turim iš 
jos pasimokinti. I. U.

Demagogija
Teko spaudoj pastebėti 

(jarięčių prasimanymus, 
buk tai pažangieji

san- 
kad 

buk tai pažangieji delegatai 
SLA 40 seime Scrantone buvo 
papirkinėjami ir tapi panašiai.

Man, įkaipo minimo seimo da
lyviui, neteko nieko panašauk, 
pastebėti ir todėl drįstu sakyt, 
kad tai tikya melagystė!

Teisybė, buvo ir prie manęs 
priėjusi viena moterėlė, 211 kp., 
Mahanoy City, Pa., kuri mėgi
no įkalbėti, kad p. Vitaitis yra 
daug dirbęs Susivienijimui, ir 
yra gerąs žmogus įf dabar da
romi visokie kokusai, kad jį iš
mesti. Nieko nežinau apie jo
kius kokusus, atsakiau jai ir ji 
prasišalino. Nuo to aš ją sekiau 
ir mačiau, kad kiekvienoje sesi
joje ji keitė vietas ir vis užim
ta pašnekesiais...

Kolei dar su manim kalbėjo, 
tai tuo tarpų .buvo Keletas feąj-, 
sąvimų. “Tai už ką čia dabar 
balsavo,” klausia manęs. Sa- 
|kau, už tokį tai įnešimą. “Aa”, 
pasigirstą jos baisas ir vėl pa
sineria j savo pradėtą reikalą. 
Jęs payąrdė J. jMrusaųskienč, 
ir, njatytb šejmuos.ę ne naujokė.

Ar ji buvo kieno nors siųsta 
ąr pati savo ifiięiatyva, to tvir
tinti negalėčiau, bet jeigu sąm 
(iarięčiai drįsta primesti paža.n 
gjiėsiemš kokj nors balsų papir*, 
kinėjimą, tai jie labai klysta!' 
šiandie jau dauguma delegatų 
vaduojasi savo protu ir už pi
nigus pėyą paperkami!

J. Jpkubynas

Sąjunga atžymėjo savo antrą
ja tautine stovykla, kuri iškil
iu ingai buvo atidaryta liepos 
1() d. Aukštoje Panemunėje, 
Jono Basanavičiaus šile, prie 
pat Nemuno. Toje stovykloje, 
be lietuvių skautų, kurių yra 
apie 1,500, taip pat stovyklau
ja ir Anglijos, Estijos, Latvi
jos, Francuzijos, Suomijos, 
Švedijos ir Vengrijos skautai. 
Be to, reikia pažymėti, kad to
je stovykloje taip pat stovyk
lauja ir vienas Amerikos lietu
vis. ši skautų stovykla sudaro 
ištisą palapinių miestelį, su sa
vo atskiru elektros apšvietimu, 
telefonų centrine, valgyklomis, 
įvairiomis sporto ir žaidimo 
aikštėmis, ambulatorija, ligoni
nę ir net savo atskiru banku. 
Lietuvių skautų 20 metų su
kakties ir antrosios tautinės 
skautų stovyklos progomis, 
pravartu, nors trumpai, pa
žvejoti į Lietuvos skautų pra
eitį. Sunkiausiais laikais Lietu
voje kilęs lietuviškos skautybės 
idealas nuojatos augo ir stip
rėjo.

Dabar Lietuvoje yra 20,000 
aktyvių skautų ir daugiau kaip 
100,000 pasyvių. Lietuvių Skau
tų Sąjungoje dalyvauja įvairių 
luomų, įvairių profesijų ir įvai
raus išsilavinimo žmonių.

Skautybės organizacija gimė 
senojoje Lietuvos sostinėje Vil
niuje. 1918 m. lapkričio 1 d. 
Vilniuje įsisteigi pirmoji skau
tų “dešimtis” (dešimt berniukų 
ir dvi mergaitės), kuri netrukus 
išaugo į pirmąją Vytauto skau
tų ir antrąją Birutės skaučių 
draugoves. Pirmasis skautų va
das buvo Petitas Jurgelevičius, 
globėjas — Vilniaus lietuvių 
gimnazijos direktorius Mykolas 
Biržiška, o pirmasis rėmėjas-— 
pirmasis už Lietuvos nepriklau
somybę žuvęs karininkas A. 
Juozapavičius, kuris skautams 
paaukojo 100 markių. Pirmai
siais nepriklausomybės metais 
gimusi skautų organizacija 
smarkiais žingsniais žengė prie-, 
kin. Skautų idėja ne tik Lietu
vos jaunuomenės, bet ir visuo
menes tarpe rado gana didelio 
pritarimo.'1919 m. birželio mė- 
• ifit į . i •' >t». / • \ • ‘

nesį buvo įsteigta Skautų “Pa
spirties” draugija, kurios pir- 
riiininku įr drauge skaudy Še
fų buvo išrinktas dabartinis 
Lietuvos Skautų šefo pavaduo
tojas Dr. Jurgis Alekna. 19?2 
m. Kaune įvyko pirmasis skau- 
tijos veikėjų suvažiavimas ir 
buvo sudarytas nuolatinis vy- 
riąustias skautų štabas. 1924 m. 
sausio 1 d. Lietuvos skautai o- 
ficialiai buvo priimti į tarptau
tinę skautų sąjungą. Tų pat me
tų balandžio 24—26 d. įvyko 
visuotinis skautų vadų suvažia
vimas, o tų pat metų birželio 
20 d. buvo patvirtintas skauti
ninkų sąjungos statutas. 19?8 4 • 
m. birž.eljo 28 — liepos 3 d.

pirmoji jubiliejinė tautinė skau
tų ir skaučių stovykla, kurioje 
dalyvavo apie 420 skautų. Sto
vykloje buvo pastatyta 177 pa
lapinės. Tais pat metais Lietu-1 
vos skautus aplankė Anglijos 
skautų generolas A. Burtas, ir 
jis Lietuvos skautėms padova
nojo du skydus, kaip tam tik
rų ^varžybų pereinamąją dova
ną. Bę to, rėikįa pąbi;ežti, kad 
tais pat metais švietimo Minis
teriją išleido aplinkraštį, kad 
mokyklose skaniai ir skautės 
gali laisvai kurtis ir veikti, dė
vėti savo uniformas, naudotis 
mokyklos patalpomis jr 1.1. 1930 
V. D. metais buvo patvirtintas 
Lietuvos skautų brolijos statu-

Sąjungos įstatymas. Lietuvos 
skautai, ypatingai globojami sa
vo .Šefo ir naudodamies didele 
valstybės parama, smarkiai ąu-
ga.

gos Šefas. 1935 tp. buvo išleis
ta lietuvių paika lordo R. Ba- 
den-Ppyyellio knyga .“Skąutybė 
berniukams”, 1937 m. išleista 
Sąjungos šefo Respublikos Pre
zidento Antano Smetonos kny
ga apie skautybę “Vado Pasė
ka”, 1938 m. išleista didelė kny
ga “Skiltininkų vadovėlis” ir 
fct.

Lietuvos skautai palaiko

Palangoje įvyko skautų sąskry
dis, kuriame dalyvavo 1,702 
skautai, skautų įkūrėjui '^/'bėr
iui Baden-Powell ir 650 Angli
jos skautų veikėjų ekskursijai 
priimti. 1934 m. Skautų Šefo 
Respublikos Prezidento Antano
Smetonos 60 metų sukakčiai glaudžius santykius su užsie- 
paminėti įvyko specialus drau- nių skautais. 1924 m. Lietuvos 
govių veiklos konkursas, kuris skautai dalyvavo Danijoje vi- 
ypačiai smarkiai pagyvino ir iš- so pasaulio skautų jainboree. 
plėtė skautų veikimą. Tų pat 1929 m. dalyvavo viso pasau- 
metų liepos 7—9 d. buvo su- Į*° skautų jainboree Anglijo- 
ruošta pirmoji baidarų plauki- Je’ Slavių skautų ^to
mo kelionė Alytus — Kaunas, vyM<?j, .Čejioslovąkijoj, 1932 m.

į Estijos tautinėje stovykloje, 
1933 m. ketvirtojoje viso pa
saulio skautų jainboree Ang- 

Lietuvos* Skautai per savo 20, lijoje, 1934 pi. Latvių tautiriė- 
veiklos metų yra sudarę jau ir.je stovykloje ir kitur. Be to, 
plačią lietuvių kalba skautų Ii- Lietuvos skautų vadai yra da- 
teraturą. Pirmasis skautų laik- lyvavę j vairiose užsienių skaų- 
raštis “Skautas” Jrnvo pradėtas tų vadų kursuose ir Lietuvoje 
leisti 1.922 in. Kaune. 1923 m.! buvo suruošta gana daug vą- 
šiauliuose buvo pradėtas leisti dams įvairių kujrsų.

plėtė skautų veikimą. Tų pat

nio kelionė Alytus — Ii 
kurioje dalyvavo 112 žmonių 
su 60 baidarių.

“Skautų Aido” laikraštis. 1929 
m. skautininkas P. Jurgelevi
čius išleido vadams knygą 
“Skautų Vadovas”. Tąsi pat au
torius 1918 m. buvo išleidęs 
“Pirmuosius skautų žingsne
lius”, o 1922 m. “Skąutybė”. 
1932 m. buvo pradėtas leisti va
dams laikraštis “Skautų Va
das” 1933 m. buvo išleista lie
tuvių kalba lordo Baden-Powel- 
lio knyga “Skautų Vadas”, ku
riai įžangą parašė pats Sąjun-

—Tsb.

Naujieną Fįkpikąs
SEKMADIENĮ

Rugpiučįo IĮ, 1938

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

. . 4 J » - .1.4

‘"TATSYKIT" SAVU NAMUS
SUTAUPYKIT

Nereikia pinigų, 5% ' palūkanų 
1-2-5-10 metai iftmokfijimui 
DYKAI APSKATCIAVIMAB

Stogų dengimas 
Asbeutoe kalima* 
Plumbingai ’ 
šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai f •

PILNAS PERTAISYMAS
Namų pakėlimas 
Beismentai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porčlal 
Viftkų flatai 
Garažai

-SPECIALUS
KONKRYTO PAMATĄS 

EXTRA TURTINGAS MIŠINYS
DYKAI PRIZAI

VISAS DARBAS lr au

Musų Rainos Žemiausios 
TELEFONAS BOULEVARD 2440

ATLAS BUHDE85 CO.
Laisnluoti ir apdrausti kontraktoriat 

*’ Statytojai nuo 1918
5040 SO. RACINĖ AVĖ.
- K-1. \ ‘ r. . b j

Gražus Indai Įr 
Sidabras Papiioš 
Jūsų Stalą

.Gražiai paklotas su gražiais 
.indais stalas sužavi nors ir pa- 
prasčiąusj asmenį. Todėl gerą 
Ir sumani šeimininkė dabar tū
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi
nešk! t į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

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

MOTERYS

f

Anglų Kalboj

"The Daina”

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
■Kaina su persiuntimu tiktai 51.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

* »y* >4

CHICAGO, ILL.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liquid f or Itching of 

ECZEMA
Daug* yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
dalė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davč greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
ttertihios. ivyntiotės, ’ufrninftj 'Ecsomsi. ;
•• '18 pirmo bykio’ Žemo neisi nuostabią pa- 
gelbą. Po to .jo ypatinga# gydymas (turi 18 
skirtingi) -Įtakingų* dalių) ' padAda Gamtai 
greftosnl gydymą.: Muitas dSkingl- vartotojai 
rafio iŠ visur, "'garbindami g&Utas nksekas. 
Stąi kaip raSo p. F. M*. i8 Jetarey ClCy: “Į 
keletą savaičių nuostabiai paslgydfiau ’su Že
mo nuo Eesehia, kuri' tnane Vargino f>er 31 
metus.” " * ’1 •' ’■ '

Neregimas, nedėm^tas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczertia, spaugus, de- 
dedervines Ir kitokius odos (degimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO-atsiUkimais gkl pri
reiks-$1.25 Exlra’/figos. Yra pas" rietis žy
mesnius vaistininkus. •’ *• - -

Vienatinę fgjgg

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus^ vertimas.

Lietuvos jr įįeįyyių tautinės dva 
siųs istoriją.

rreferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing cteami- 
ness in the 
Kraft Mir- 
ade Whip 
inachihft.

GE'RB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai? eiti į 
tas krautuves, Įtįiįips 
skelbiasi Naujienose.

Puikiausia knyga visam musą 
jaunimui pasiskaityti.

‘"Riję Dailia” yra parašyta Lįe 
tuvds 'rašytojo KaĮžėhęJieĮiljo

Kain,^ $2.00

Gąusite NĄITJIJ$N|J pĮię#.
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Diena Iš Dienos
Gražios Išleistuvės 
P. p. Kuraičiam^

BRIDGEPORT. — Pp. Frank 
Bulawų namuose, 3231 South 
Emerald avenue, pirmadienio 
vakare įvyko gražus privatiš- 
kas išleistuvių vakarėlis, su
rengtas pp. Dan ir Dellai Ku- 
raičiams, Milda Auto Sales sa
vininkams, 806 West 31st st., 
kurie vakar anksti rytą aplei
do Chicago trijų mėnesių ke
lionei po Europą, Aziją ir Af
riką.

Vakarėlis buvo nepaprastai 
jaukus ir malonus. Juokauta, 
kad pp. Kuraičių ne verkti rei
kia, bet jiems drūčiai pavydė
ti, nes jie gėrėsis Egipto, šven
tosios žemės ir Graikijos vaiz
dais, šaudys savo Buicku po 
visas Europos ir Azijos pakam 
peš, o mes visi sėdėsim surw 
k tįsioj Chicagoj.

D. Kuraitis prasitarė, kad 
važiuoja apsiginklavęs kruta- 
mųjų paveikslų kamera ir visa 
savo kelionę filmuos. Jam ypa-

rašytojos Zi- 
pa- 

kuris randasi Mariam-

visi susirinkusių lin- 
išsipildys, tai pp. Ku-

kiek pasikalbėjimų su 
keliavusiais svetimtau-

linkėjimų svečiai pridė- 
prie tų —

tingai rupi “nušauti” gerų vaiz
dų Lietuvoj. Teii jau turi nu
žiūrėjęs gražų 
mantienės-žemaitės kapo 
minklą, 
pole j.

Jeigu 
kėjimai
raičiai keliaus “kaip ant svie
to”. Bet gal ne tiek linkėji
mai, kiek rūpestingas prisiruo
šimas kelionei apvainikuos ją 
pasisekimu. D. Kuraitis Buicką 
aprūpino įvairiomis atsargos 
dalimis, išstudijavo tomų-tomus 
visokios literatūros apie kraštų 
papročius ir kelius ir atlaikė 
nežinia 
plačiai 
čiais.

Prie
jo perspėjimus, 
anekdotus, o prie bendros sma 
gios nuotaikos sudarymo, šei
mininkė p. Bulawienė su sesu
tės p-lės Frances Kvietkauskai- 
te pagalba pridėjo labai ska 
niai paruoštus pietus, o šeimi
ninkas Frank gaspadoriška 
akim žiurėjo, kad visa vaka
rėlio mašinerija sklandžiai suk
tųs.

Jaukų būrelį svečių sudarė, 
pirmiausiai, pp. Kuraičiai, jų

Morning Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą ketvirtadienį, 
August 4 d. Grigaičio svetainėje, 3800 Arinitage Avė. Nariai 
malonėkite atsilankyti anksti į susirinkimą, nes yra svar- 
reikalų. — Raštininkas.

SLA 36 kupos mėnesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, rugpiu- 
čio 3, Cbicagos Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 8 
vai. vakare. Visi nariai kviečiami atsilankyti. A. Kaulakis, 
fin rast.

Association of Lithuanian Property Owners laikys mėnesinį su
sirinkimą trečiadienį, rugpiučio 3 dieną, 7:30 valandą va
kare Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Susirinki
mas labai svarbus, kiekvienas savininkas būtinai privalot 
atsilankyti. S. Kuneviče, rast.

SLA 226-tos kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks šidanien 7:30 
vai. vakare Grigaičio svetainėj, 3801 Armitage Avė. Gerbia
mi nariai ir narės, malonėkit atsilankyti ir užsimokėti mė
nesines duokles, kad neliktut suspenduoti. Taip pat turėsi
me apkalbėti apie musų kuopos išvažiavimą, kuris įvyks 
sekamą nedėldienį, rugpiučio 7 dieną, Jefferson giriose. J. 
Naujalis, sekr;

KEDEI APKLOJIMAS

IFILET CROCHET CHAIR SĖT PATTERN 1773
No. 1773. — Lengvai numezgiamas ir gražus dalykėlis.
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giminės ir artimi pažįstami, 
Mrs. Kvietkauskas iš Zeigler, 
III., pp. Masonai, p-a Young, 
p a Kelnar, p-lė Kelnar, p-lė 
Fairweather, adv. Klemensas 
Swilov ir naujieniečiai pp. Jur- 
gelonienė, Augustai ir Vaivadai.

Vakar vakare gi Milda Auto 
Sales garaže įvyko antros iš
leistuvės, iš kurių, vidurnakčiui 
atėjus, pp. Kuraičiai pradėjo 
kelionę.

Dalyvavo labai didelis būrys 
žmonių, pasakyta daug kalbų, 
suvalgyta daug buterbrodų ir 
išgerta daug stiklų.

O dabar, išlydėję pp. Kurai
čius, lauksime jų 
tų.

(Raštai bus 
“NAUJIENOSE”.
skaitęs pirmesnius D. Kurai
čio kelionių įspūdžių aprašy
mus, tas naujų aprašymų ne
kantriai lauks.) R.

Jeigu Karas 
Kils Rytoj

Renkasi
Ka-

Ona Bruzgulis 
Atidarė Tavernų 
Brighton Park

Ona Bruzgulis ir August
minskas atidarė puošnų taver
ną po num. 2645 W. 43rd St. 
Ona dabar yra našlė, nes jos 
vyrą Bruno Bruzgulis May 8 
patiko netikėta mirtis. Ona yra 
naujienietė ir labai mandagaus 
budo. Numatoma, kad jai nau
jas taverno biznis gerai seksis.

—Steponas

Filmą Sonotone teatre; 
Sovietų kūrinys taikosi 

atvaizduoti ateities 
/ faktus

Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras

ELEKTRINES
LEDAUNES

kelionės ras-

spausdinami
Kas yra

Pranas Venckus
Naujoj Vietoj

Naujienietis Pranas Venckus, 
kuris užlaikė Shoe Shop, 2713 
W. 43rd S t., dabar persikrau- 

| stė į savo nuosavą namą ties 
num. 2649 W. 43rd St. Drg. 
Venckus yra Keistučio Kliubo 
narys. —Steponas

J. RIZGEN TAPO 
Išvežtas Ligoninėn

Rugpiučio I mą d. Bridge- 
porto laikrodininkas J. Rizge- 
nas išvažiavo į šv. Kryžiaus Ii • 
gonbutį.

Rugpiučio 2-rą d. Br. Biežis 
padarė vidurių operaciją. Ope
racija nėra pavojinga ir drg. 
Rizgen į trumpą laiką 
grįžti į savo namus, 
Halsted Street.

Drg. J. Rizgen yra 
kančių lietuviškų
Teisybės Mylėtojų, Jaunų Liet. 
Taut. Kliubo, Simono Daukan
to, Liet. Piliečių Darb. Paš. 
Kliubo, Palaimintos Lietuvos, 
D. L. Kunigaikščio Vytauto, 
Sald. šird. V. Jėzaus ir kitų.

Reiškiu širdjngiausį jausmą 
drg. Juozui Rizgenui ir jo žmo
nai Mary. —Steponas

VYKSTA Į CEDAR RAPIDS, 
I0WA

mano su-
3249 So.

narys se- 
draugijų:

Cbicagos Fiat Janitoriai šį
met gauna nors trumpą są'vaitę 
atostogų. Pasinaudodami šia 
proga, aplanko daug savo nema
tytų draugų ir giminių.

Kazlauskai, kurie gyvena 
4721 N. Leavitt gatvė, rugp. 8 
d. važiuoja pas savo kaimyną 
ir jaunystės draugą gruzdietį 
p. Žiogą ir žada visą sąvaitę 
ten būti. Taigi, turėkite gerus 
laikus ir parvežkite mums vi
sokių naujienų.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Charles Tannhauser, 
Anna Gedwellas, 23

Anton Suminskas, 44, 
tronele Sabutis,* 38

George Kurpiers, 29, 
ra Palilunas, 25

Victor Vitkus, ,20, su Theo- 
dora Nainis, 20 ..

Reikalauja 
Perskirų

Alice Kawell tpuo Frederick 
Kawell v

Net šiose šauksmingose die
nose gali skaitytoją nustebinti 
pranešimas apie Maskvoj pa
gamintą filmą—If War Gomes 
Tomci|rrow; Jei Karas Kils Ry
toj. Filmą pradės rodyti So
notone Teatre rugpiučio 5 d. 
Filmą faktinai yra iš anksto 
parodymas busimo karo!

Faktai filmai “Jei Karas 
Kils Rytoj” imami iš labai ai
škių ir kategoriškų sovietų at
sakymų, iš žodžių Vorošilovo: 
“Mes kart kartėmis pareiškė
me, kad užkergįą mums karą 
vėsimo ne Sovietų žemėj, bet 
teritorijoj tų, kurie iškels ka
rą pirmieji.”

Ši filmą yra pirmoji kino 
pastanga pamatyti ateitį “is-‘ 
torinėj” perspektyvoj, sukurti 
ekrane rytojaus “tikrovę” re-' 
miantis šios dienos dokumen
tais-

Visi, kurie sutiko dalyvauti 
lošime Naujienų piknike, rug
piučio 14 d., prašomi susirink
ti praktikuoti į Neffo svetainę, 
2435 South Leavitt St. rugpiu
čio 5 d., 8 yalapdą vakare

Filmos dialogai taip rusų, 
taip vokiečių kalbomis. Ant-' 
raštės anglų kalba.

26,

su

šu

su

Pe

Paskutinės 2 Dienos 
Vargšas Dono kazokas kovojęs 

Kotryną Didžiąją 
“PUGACHEV” 

—Pradedant Penktadienį— 
“JEI KARAS KILS RYTOJ” 

Pamatykit, kaip Raudonoji Ar
mija atremia Fašistų Ataką! 
SONOTONE 66 E.VanBuren 

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

ir Sekmadienį.

LA. EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

General Electric, Norge 
Westinghouse, Crosley, 

Hotpoint, padarytos 
parduoti $150.00 
už $99.50

Naujos 1939 metų Radijos 
R. C. A. Victor, Zenilh, jau 
iškrautos ant parodos. Nauji 
pečiai: Universal, Norge, 
Crown. Duodama didelė 
nuolaida už seną pečių

JOS. F. BUDRIK
INC.

3409-17 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

JUS IR JŪSŲ DRAUGAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI 
ATVYKTI J 

GRAND OPENING 
FRIENDLY TAVERN 

3210 SOUTH HALSTED STREET 
Šeštadieni ir Sekmadienį, Rugpiučio 6 ir 7

Muzika ir Geri Užkandžiai. Laukdamas Jūsų
JOSEPH LAPINSKAS.

Budriko Radio Programai:
WCFL — 970 k. nedėliomis kaip 

6:30 P. M.
WAAF — 920 k. panedėliais ir 

pėtnyčiomis kaip 4 P. M.
WHFC — 1420 k. ketvergais 

kaip 7 P. M.

Šaunios Krikštynos
Pas Veroniką Balsis
Apie metai laiko atgal Vero

nikos Balsis dukrelė Bernice iš
tekėjo už Edward Bernard. 1

Mrs. Bernard prieš trumpą 
laiką susilaukė Bernardikės.

Ir štai, liepos 31-mą d. įvy
ko šaunios krikštynos ir jau
najai Bernardikei buvo duotas 
vardas Geraldine. Krikšto tė
vas buvo John Miller, o krik- 
štos motina Harriett Bernotas.

Pokily dalyvavo sekanti as
menys : Mr. ir Mrs. Narulski, 
Emily Bernotas, Helen ir Isa- 
bella Pocius, Ben Yonaitis, Wal- 
ter Grigaliūnas, Joseph Skals- 
ki, Edward Zozaitis, Tony Gu- 
plitis, Mary ir Stanley Armon, 
John Makutėnas, Charles Svi- 
lainis, Sally (Fan Dancer), 
Eleanor Galvidis, Jean Genotis, 
Joseph ir Jcsephine Yacius ir 
daug kitų.

Šitas pokilis įvyko kaip j au 
aukščiau žymėjau, pas Veroni
ką Balsis, 3462 Lituanica Avė./ 
kur Mr. ir Mrs. Bernardai 
vena.

Pokilis buvo rūpestingai 
rengtas. Gėrėme, valgėme, 
kome ir dainavome ir visi 
rame upe išsiskirstėme.

i — Steponas

Ve

CRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) Tonas ........   ■

SMULKESNES DAUG PIGESNĖS 
’ Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. YARDS 3408

gy-

pri- 
šo- 
ge-

Atsiląhkykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų’
Garsinkites “N-nose”

Sidabrinį Setą

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

Gaus ši puikų sidabrinį setą d» >4
TIKTAI Už

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

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

No. 1773

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavv^dj No.

Vardas ir pavard* Adresas

Miestas

PETER PEN
• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS. Savininkai

TeL VICTORY M70.

Į Adresas ------------

| Miestas ir valstija

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1 1739 So. Halsted St., Chicago. III. NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III.

Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ f g.50
GYDYMAS ..... SKA.OO
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

<|iena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS 39.00

greitai palengvinama ___ t
VISAS LIGAS GYDOMA $*(<*<* 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

$7.00

______ $7.75
______ $5.60
.... ....... $7.50
.......... - $8.75
______  $9.00
____  $13.00
ris ta tom.

i Naujienų Piknikas
l SEKMADIENI

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

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

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

75% Coarse .......
Illinois Nut _____ .....
Rex Egg ...... —......
Black Band Lnmp ... 
Millers Creek Lump 
Chestnut Hard Coal 

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING



Trečjadienis, Rugp. 3, 1938 MŪJmNPg, CHcago, P. 1

Kuraičiai Apleido 
Chicago Įdomiai 
Kelionei po Pasaulį
Aplankys Tris Žemynus, “šven
tąją Žemę”, Egiptą ir Balkanus

Vafcąr anksti rytą, netrukus 
po vidurnakčio, pp. Dan ir Del- 
la Kuraičiai pasileido į ilgą ke
lionę po pasaulį. Jie pirmiau
siai turėtų pasižiūrėti į savo 
“Ęuick*o” “tronką”, ar kartais 
ten netupi koks “zuikis”— 
“stowaway”. ’juos išlydėdami 
trims menesiams laiko, beveik 
visi draugai liūdnai galvojo, 
kad tai butų gerai įsikibti j 
Kuraičių skevrnus, ir kartu 
traukti po pusę žemės rutulio 
šalių.

“Zuikių” visai negalima kal
tinti, nes pp. Kuraičiai ištikro 
turės nepaprastai įdomią kelio
nę. Jie aplankys tris pasaulio 
žemynus ir savo akimis pama
tys visą virtinę šalių, apie ku 
rias mes, paprastos žemės žiur
kės, smalsiai skaitome laikraš
čiuose ir knygose.

Buicko' ratai vež Kuraičius 
nuo vienos galo Europos iki ki
to. Per Mažosios Azijos plotų 
į Siriją, Palestiną ir istorijoj 
pagarsėjusias “šventosios Že- 
mes” vietas. Bėgs tie ratai per 
Egipto smiltynus ir garsios 
Niliaus upės pakraščiais į se
novės Faraonų piramidų ir ki
tokių liekanų vietas. Bėgs jie ir 
per šiaurės Afrikos įdomius 
kraštus—Tunisu, Moroką, Aiži- 
rą, kur tamsioji Afrika susitin
ka baltąją Europą, kur turbą 
nuoti herbarai tebegarbina Ala
chą ir kur moterys dar ir šian-

No. 4846. — Augesnei moterej 
suknelė. Sukirpto^ fhiėros 34, 36, 
38,; 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

dien necįrjątą viešuinoj parody
ti savo veidų.

Aplankys pp. Kurąičiąj pir
miausiai, Lietuvą. Praleis ten 
apie menesį laiko, Kaune, savo 
tėviškėj—šidlavoj, šiaąįįųosę, 
Mariampolėj (kur padarys le
maitės kap° filmus), Panevė- 
žyj ir keliose kitose vietose. Iš 
Lietuvos važiuos į Vdkie|iją, ir 
per buvpsią Austriją į Jugosįą- 
viją, iš fen J Italiją, ■Grįikjją fr 
kitas Balkanų šalis. Iš GfaikĮ1 
jos persikels į Turkiją ir ten 
pradės kelionę' per Aziją.

Kelionę Afrikoj pp. Kurai
čiai užbaigs Gibraltare, Angli
jos tvirtovėj prie Afrikos, Eu
ropos pu§ėj. Jei Igpapijos civi
lio karo aplinkybės leis, tai pp. 
Kuraičiai per tą kraštą šaus 
Franci j on ir iš ten paims lai 
vą atgal į “civilizuotąją Ameri
ką” ir Chicago. Jie ketina grįž
ti apie spalio mėnesio pabaigą.

Kelyje į New Yorką pp. Ku
raičiai sustos Clevelande pas 
pp. Wilkeįius. Laiyu “Bremen” 
iš New Yorko išplauks šį penk
tadienį, rupp. 5 d., ir Lietuvoj 
bus apie rugp.' 12-to. R.

Rytoj SLA 139 Kp. 
Susirinkimas

ROSELAND — SLA 139 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyk
sta ketvirtadienį, rugpiučio 
(Aug.) 4 d. Pąlrper Park sve
tainėj. Visi kuopos nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime. 
Taipgi primename nariams, ku
rių inokestys yrą ĮižsiĮikusięę, 
jas užsimokėti. .

A. Narbutas, sekr.

“Gerai Joms, < 
Begėdės!”

Centralinęj nuovadoj sėdi dvi 
seserys, Connie ir Gęne Jor 
dan, nuo 4152 Kenmore Avė. 
Ties 1244 Carmen St., jos už
puolė apygirtį 45 m. 'Vyrą Ar- 
thur Stayart, 1143 Wavėland. 
Atėmė $47 pinigais, ir atkišu- 
sios revolverį įsakė Stayartui 
nusimauti kelines. Pačios jam 
gelbėjo.

Bet ėmė čia ir pasimaišė pp- 
licija. Kelinių taip ir nepasjse- 
kė numauti, o abi merginos da
bar belangėj.

h

SmąBjR
Jų p^s|£i|rsiją į Pųnęs I^usjsę^

Praeito seĮppą^įęnio rytą 
Žagąrįęįįų ekskursijos vądas,

penkio-

judčji- 
pradėjo

BrjgĮitdn Park CLA33IF3ED AD3,~ l

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 adrėsą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų, gali
te pasiųšti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

. A.TA. j
ANTANAS SADAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu R 

liepos 31 d., 5:15 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Šiaulių apsjer., 
Baisogalės parap., Ugmeiių 
kaime. Amerikoj išgyveno 45 
metus. ’ ’ • t

Paliko dideliame nulįudįjųe 
moterę Marijoną, po tėvais 
Radzevičiūtę, dukterę Sophie, 
žentą P. Peterson, 2 sūnūs An
taną, marčią flelen ir Kazi
mierą, 2 pusbrolius: Nikode
mą ir Kazimierą Kiserau'skus, 
ir daug kitų giminių. O Lietu
voj 2 brolius,- Juožą ir Joną, ir 
seserę Viktoriją.

Kūnas pašarvotas 709 W 59 
St. Tel. Wentworth 1208, Lai- 
dptuvės įvyks ketvirtad., rug
piučio 4 d., 9 vai. ryto iš na
mų į Our Lady of Solace par. 
bažnyčią, kur atsibus gędų- B 
li'rtgos' pamaldos’ už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines; "

Visi a. a. Antano Sadauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai- kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.. Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnus, Mar

čia, Žentas ir pusbroliai.
Laidotuvėse, patarnauja Dir.
J. f1. ĘtideiĮds. Tel. Yards 1?41

tfiVPIKR Sž-H LU V LIMO Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams/
3316 So. ĮĮalsted Street

Tel. BOĮILEVARD 7314

. §epąs pefrąs — P. Martijikąi- 
lis yra prašomas tuojau alsi- 
šaijĮ<|j i ^ąujlęnos. Tegųj pąsi- 
ihį|^ su p.^arią Jų^eiįonĮęųę.

Lietuvių Jaunimo 
Kultųrųs Ratelis
Stambi Organizacija Išaugusi 

iš Trijų Narių Grupelės

jo nįąmyte, sesutę ir pagelĮ?}- 
ninkas apie 8 tą valandą prie 
State-95 gatvės lauke ekskur
santų. Netrukus pribuvo Povi
laičiai, Jąsučiąi, Rąmąšaųskai, 
Putriai, Užkuraičiai, Arlauskai, 
Gasparaičiai, Rudauskai iš Su - 
mitto, Stąnkai ir Kentaųs)<ai.

Musų jaunasis tvarkytojas 
jau buvo pasiryžęs vykti, bet 
Sofija Aipfjrozaitė pranešė, kad 
dar dvi mašinos už kelių minu
čių bus. 9-tą valandą susidaro 
ilga eilė naujausių automobi
lių, visi pilni žmonių. Jie links
mi juokauja.

“Ašarojanti” Chicagos dan
gų palikę, pasileidome į Sand 
Dunes. Į State Park nuvykę, ra
dome jau atvykusius Rušius, 
Bakšius, Ambrozus, Pliuškus ir 
kitus. Viso, buvo apie 
liką mašinų.

Čia prasidėjo didelis 
mas. Jaunos mergaitės
žaisti su vaikinukais, kiti neša 
stalus į krūvą, moterys juos 
rengia, deda valgymus, gėrimus, 
šaltą šlicą, karštą kavą, saldžią 
ir stiprią degtinę, antis, impor
tuotos “ėmės”, kilbasų su ga
ruojančiais kopūstais, agurkų, 
visokių pyragaičių, vaisių, dar
žovių, etc. Vjsį valgė, vaišinos 
po žaliuojančiais, jaunais me
deliais, kvėpuodami tyru oru.

štai, pasirodo puikus tortas 
su dešimts žvakučių. Tai bus 
Raimondo Rudauskucio “Birth- 
day.” ’

Viešnia iš Grąnd Rapicjs
Turiu pridurti, kad mes tu

rėjome ir vįe^uįą*. jauną pane
lę Frances ’ Strupickaitę, kurį 
yra atvykusi, i svečius iš Grand 
Rapids ir dabar vieši pas Emi
liją ir Aleksą Ramašauskus.

Vėliau kiti po ežerą gerai pa
simaudė, bet apie pirmą valan
dą šiltas Jietus pylė kaip iš 
kibiro. Bet žągarietes nepaiso 
lietaus. Jos dainavo ir visokias 
“fones” krėtė. Kai lietus ap
stojo, tai Slapieji su sausaisiais 
pradėjo ristis ir sausuosius Sla
pieji pusėtinai prigubino. Vaka
re Žagariečiai grįžo atgal į 
Chicago. R. š.

■

tis yrą

ne-

SITUATION WANTED 
; Ieško Darbo

PAIĘŠKAU DARBO prie taisy
mo ir perdirbimo senų ir naujų 
namų. Esu gerai patyręs visokių 
karpenterio darbų. Atsišaukite, F. 
SKRABUTĖNAS, Tel. Lafayette 
0982. '

v

PRANCIŠKUS 
mirė rugpiučio 
9:30 vai. vakare, 
pusės amžiaus. Kilo iš Tau
ragės apskr., Eržvilku parap., 
Butaičių kairho. Amerikoje 
išgyveno 29 metus. ’•

Paliko dideliartie nuliudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Nikotaitę, dvi dukteris Ma
rijoną ir žentą Edward Hoch- 
ertz, Eleanor, sūnų Pranciš
koj, anukus Helen ir Donald 
liochertz, tris brolius Domini
ką ir brolienę Marijoną, Ma- 
teušą ‘ir brolienę ’ Marijoną, 
Joną, dvi švogerkas Kotriną 
ir Walter posmus, Marcijoną 
ir Steponą Chasėr, pusseserę 
Rozaliją ir švogerį Justiną 
Turrius ir kitas gimines Ame
rikoje. Lietuvoje brolį Juo
zapą ir brolienę Marijoną, se
serį Marijoną ir švogerį Mi
šeikius, tris švogerius ir gi- 

’ minės.
Priklausė prie D. L. K. Vy

tauto ir Chicagos * Lietuvių 
Dtkugijų. '

Kunaą pašarvotas 444 West 
61 št; Plače.’ Laidotuv&s įvyks 
penkthdienį, rugpiučįo 5 d. Iš 
namų 8:30< vai/ ryto* bus at
lydėtas ' į' $y! Kryžiaus parap, 
bažnyčią, -kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa- 
žystamus-as dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę* Moteris, Dukterys, 
Sūnūs, Broliai ir Giminės. 

J^aid.’’ Dir.4 Antanas M. Phil
ips? Tel? YARDS 4908.

PRATAPAS
1, 1938 m., 

sulaukęs

Kįekyįeną mėnesf, taip ir Šį 
mėnesi, piripą penktadienį Rie
tuvių jaunimo Kultūros Rave
lis laiko visuotinų narių susi
rinkimą. Sueiną nariai ir paša
liniai, nors pašaliniai balso su
sirinkime neturi.

Per kiekvieną, susirinkimą 
yra priimami nauji nariai, nuo 
16 iki 3^ metų amžiaus. Rately j 
yra vartojama vien tik Lietu
vių kaįpa, ir Ratelis turi nuo
savą liįblioteką, kur nariai gali 
pasjrinkti knygų nuo pasakų 
iki politikos. Tie, kurie turite 
gerus balsus ir mylite dainuoti,

S • -V l'1 } " • | ‘ < • 4 '

atsilankykite rugpiučio 5 die
ną į Mildos svetainę, 3142 So. 
Halsted St., prisidekite prie 
musų Ratelio ir pagelbėkite 
chorą suorgapįzuotĮ.

Ratelis yra laisvas nuo viso
kių politinių organizacijų. Ra
telis yrą laisvamanis, nariais 
gali buii vįsokios krypties žmo
nes. Lietuvių Jaunimo Kultū
ros Ratelyj nėra svąrstomą po
litiką, bet tiktai kulturA ir pa
laikymas lietuvių kalbos.

•/i . ' ’ ■ •

Ačiū Naujienoms!
Ratelis, kaip jau visi žinote, 

susikaupė iš kelių narių, tikriau 
pasakius, iš trijų žmonių, bet 
dėka energingos narių darbuo
tės, žiūrėkite kaip toli tas mu
sų iš trijų narflą šuSiorganizavęs 
ratelis nukeliavo. Nuveikė daug 
nuveiksim ir daugiau, jeigu 
tiktai nariai llatelio laikysis 
visi tos minties, kaip ir pir
miau,—-dirbti * Ratelio naudai ir 
gerovei. Dirbkime visi sykiu iš
vien ir, be abejo, busime pa
sekmingi. '

Visi dirbome ir cprbam rate
lio naudai, bet didžiausias kre
ditas turi būti duodamas tai 
NĄŲJIRNQMS, kurios mums 
padėjo visokiais atvejais šio Ra
telį© gerovei.

Tąt, nepąmirškite, kad sek
antis Lietuvių Jaunimo Kultū
ros Ratelio su^jrįnkimas įvyks 
rugpiuęio mėnesį, 5 dieną, Mil
dos svetainėj, 3142 So. Halstec 
St., 8 valandą vakare.

Kcresp. Alfredas J. Butkus

Įvyko sėkmingas atidarymo 
ąpyaiKšČ|<|jjmas

Pereitą šioj kolo
nijoj, adresu 43^ Aycher Avė., 
tapo surengtos puikios įkurtu
vės.

Atidarytą Ql|ėei) Castle Ice 
Creąm ĮĮųt.

Bizpių Brightop Parke 
trūksta.

' Bet Queen Castle yra ypa
tingą. vietą. Čia galima ne tik 
nušipirkti aiskrymo.

Svarbu tai, kad vieta įreng
ta juo moderniausia. Gražiai, 
su sjconįų, jcĮžįąusių galimu 
švarumu. Tokioj vietoj pjrkda- 
mas aiskrymą, žmogus jaučia
si gaunąs geriausią pirkinį.

Patarnavimas greitas, man
dagus užaugusiam ar vaikui. 
Ątvažiąyot automobiliu, susto
jot Jote ir į automobilių vei- 
terka atneš aiskrymo. yis ta 
pačia kaina.

Brigįitonparkiečiams ap pa
keleiviams tokia vieta kaip tik 
buvo reikalinga. Tad ir perei
tą šeštadieni, Queen Castle Ice 
Cream Hut įkurtuvėse, pasiro
dė publikos prielankumas jai. 
žmonių buvo daug, o Queen 
Castle vedėjai pilnai pateisino 
savo prižadus publikai.

PAIĘŠKAU DARBO NAMUOSE, 
kur reikalinga motinos priežiūra ir 
gaspadine, arba prižiūrėti ligonį.

Lafayette 9645.

RELE VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikią * h

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina, be vaikų, manager būti prie 
vietos; mokanti kiek siūti moterų 
rupus; mokanti kiek rašto; ne jau
nesnė kaip 30 metų. Rašykit atvi
rutę ar laišką trumpai platesnėm 
žiniom. J. ŽITKUS, 4610 So. Wood 
St., Chicago.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU savo pusę taver
nos biznio — vieta randasi prie 
kampo Halsted ir 21-mos, antrašu 
2042 So. Halsted St. Aš turiu ledų 
ir anglių biznį, man yra persun- 
ku abudu biznius prižiūrėti.

Kreipkitės į taverną.

BUSINESS CHANCES—WANTED 
Ieško Biznių

NORI PIRKTI TAVERNĄ Chi- 
cagoj su gyvenamais kambariais 
užpakaly. Užmokės cash. Rašykit 
MR. JOHN NOREIK, 4608 South 
Wood Street.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
įtaisai FardayjmuĮ

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fjkčeriUs dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite kitur.
» S. E. SOSTHEIM & SONS 

1915 SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

KW«jws
Atsiprašo

CICERO, III. — Kųn. H. J. 
Vaičiūnas vėl išleido savo “Pra
nešėją”, kuriame sako, kad 
“klebonas ketvirtadienio vakare 
gryžo iš vakacįjų keliones”, ir 
giriasi:

“Apvažiavau aplinkui visą 
Michigan Ežerą, aplankiau 
nenąažai skirtingų įstaigų, 
miestų ir bažnyčių. Nesigi
riant reikia pasakyti, kad 
musų;,iGiceros 'Lietuvių šv. 
Antano parapijos Bažnyčia 
yra ištikro puošni ir graži. 
Niekur gražesnes bažnyčios 
nepatėmytą už mūsiškę.”
Bet klebonas užmiršo pami

nėti, kad ši graži bažnyčia yra 
darbininkų žmonių pinigais pa
statyta; o klebonas 
savo “Pranešėją’'
“pird ...” ir neseniai 
šimtus jų paskelbė, kad jie 
davę parapijai “NIEKO.” 
- »-,*.■ ■ ' '

Išgirdęs, kad parapijonai 
ąį pasipįktino fokiu klebono 
sielgimu, jisai dabar bando
siprašyti. Savo gazietoje jisai 
rašo:

“Micliausieji parapijiečiai, 
kaip mokėjome taip darėme. 
Jeigu kam nepatiko dovano
kite. Blogos intencijos netu
rėjome.”
Ar parapijonai šituo jo at 

siprašymu pasitenkins, paaiškės 
toliaus. Bet jie buvo taip supy
kę ant klebono, kad žadėjo 
šaukti mass mitingą ir reika
lauti, kad kun. Vaičiūnas butų 
pašalintas iš parapijos.

Vienas iš Parapijonų

RE AL ESTATE FOR SALE

DABARTINIU LAIKU.
Mes siūlome 6 apartm. namus, 

garu apšildomus, taip pigiai kaip 
$9500; 12 apart, už $20,000. Įsigykit 
didelį bargenų sąrašą. Lengvi iš
mokėjimai.

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 Milwaukee 

10 North Clark Street.

SAVININKAS TURI paaukoti medi
nį 3-flatų - 6-6-5; Belmont ir Elston 
apylinkėj; pečium apšildymas; 2 ka
ram garažas; puikiam stovy, $4,200; 
lengvi išmokėjimai. Apointmentui 
padaryti telefonuokit: Irving 8883, 

arba Harrison 2022.

juos per 
pavadino 

kelis
ne-

OY* U į

pietinės Mirties 
Sukaktuvės

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
m

Juozapas Stanaitis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpiučio 3 d., 1937 m., su
laukęs pusės amžiaus, Žagarės 
miestelio ir parapijos.

Paliko dideliame nuliudime 
moterę ‘ Pauliną, dukterę Jo- 
sephine, sūnų Roląnd ir gimi
nes. ‘‘ * ! f \ '

Mes tave, musų brangusis 
vyre ir tęveĮi, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas muš jau nė- 
hesugrįši, h^t mes anksčiau ar 
vėliau pas Tave ’ ateisime. 
Lauk mus •'ateinant!

Nuliūdę lieka
Mojeris, Dijktę Įįr pilnus.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Be|- 
kalais Eiti ( tas Krautuves, . kurios Sltfelbiasi? NSujWb^

. y • ./'hm t * ■<  

la-
pa- 
at-

Sunkiai Susižeidė 
Nukritęs Nuo Troko

8 metų berniukas James Bųt- 
cher, 1420 Larrabee, sunkiai su 
sižeidė,' nukritęs nuo troko, į 
kurį buvo įsikabinęs /‘raį'dui”. 
Nelaime įvyko' prie Člybburn ir 

» , t y I * • / »” > f » J *

Weed gatvių. Troko ^oferis j- 
vykio ifemafe ir nuvažįavo.

Naujienų Piknikas
SĘĮ<MĄĘIĘNĮ

Rugpiučio 14,1938

Sunget Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

autos—trucks for sale
AutomobiliaiirTrokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

bus pardųojama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą f938 mė
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

FARMS FOR SALE 
’ Ūkiai Pardavimui 

256 AKRAI ŽEMĖS su dviem 
pastatų setais; pagerintos abelnos 
farmos viena arti kitos—abidvi ga
li būti dirbamos kaip Viena farma 
arba kaip dvi paskiros farmos. Kaip 
tik vieta tėvui ir sunui. Astuonių 
mylių atstumoj nuo kauntės bu
veinės, 3 mylios iki mažo mieste
lio. Savininkas mirė, farmos pri
klauso palikimui. Viskas už $2950. 
HANSON-OSBORN, HART, MICH.

CLASSĮFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RASTINĖ PRIIMA 
kasdien' NUO 8 y. KYTO 

IKI
7:30 VĄL. V AK.

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

vai. vakaro.
TeL CANAL 8500

J. V. Stilsono 
Bilos Likvidavimo 
Pikniką^

Įyyks šį Sekmadienį, 
Daniels Darže

Pąug nėra ko sakyti. Vi
siems yrą suprantama, kad už
vilkta bila nėra sveikas daly- 
kas.
• tk * .

Tai, ve, tuo reikalu susirū
pino keli Chicagos draugai ir 
paėmė darbą varyti pirmyn. 
Daug kalbėjo, planavo, bet vie-r 
ną išeitį padarė: surengti pik
niką tam reikalui.

Brooklyno drg. J. V. Stilsono 
bįlos likvidavimo komitetas sa- 
vp atskaitoj “N. Gadynėj” pa
žymi, kad kiti miestai yra ga
na daug parėmę, bet Chicago 
afęiliko. Taigi, rugpiučio-Au- 
gust 7 d., rengiamas piknikas,

J R' ’C* **

Ej^niels Darže. Vieta naujai 
sukasta ir labai tinka pikni
kams.
n t ■ «•

Ji randasi prie 87th gat., j 
vakarus nuo Kean Avė. Pava
žiavus tiesiai ir randi Daniels 
Daržą.

Reikėtų :• chicagįečiams nepa
miršti reikalo syarbųmą, atsi
laikyti ir paremti’ — skaitliu- I • 7 t • » Į -A , »- • T* < * ’ .-*

Komisijos Narys.

DAUGYBĖ VABTOTV KABŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wesit 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudę 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 
. . . SHEET MSE CO.

3216 Šo. Halsted Street

...........COAL—WO0D—OIL ’ 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ................ $6.00
NUT ....................    $6.00
BIG LUMP ......  $6.00
MINE RUN ...... ?.______ $5J5
SCREENINGS ...............   $5.00

PIRKIT DABAR 1 — $AŲĘITĘ 
DIENĄ AR NAKTĮ- .

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINĄNClAL' ■ 

Finansai-Paškolos

....JEIGU REIKIĄ PINIGŲ—
Kreipkitės į Nąujienų spul- 

ką. Duodame ant pirmų mori- 
giČių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street• M •

SKOLINAM PINIGUS 
an$ Pirmų Morgičjų Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MANO DAUKANTO
FEppRĄL SAVINOS 

AND LOAN ASSOCIATIQN 
of 1 Chicago. •11 ‘ 4 4 

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

D Ą B A 1 

JVS GALIT 
PĘLNINGIAV 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SĄV0 BARGENUS 
f 
NAUJIENŲ.
GARŠINtMUS 
yiSI SEAfTp...
• ’’
ęAgAUęiT MUS TUOJAU 

CANAL 8500 L 
Musų apgarsinimų kainos 
prfribambli.' ’ Ui “pakartoji-

fer* nnG“
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Ką Žmonės Mano

NAUJIENOS, CMeago, UI. '

Senas Petras 
Naujienoms 
Nebeagentauja

s mu
sų tai darbas, tai liuosanorių.

Bet gi, kaip man, taip dau
geliui kitų išrodo, kad Ameri
kos žmones daug, daug gera 
padaro Lietuvoje užsiprenu
meruodami “Laisvųjų Mintį”. 
Būdama tvirta finansiniai, galė
tų daugiau pašvęsti vietos ir 
kultūrinti Lietuvos jaunimą, 
kuris trokšta daugiau apšvie . 
tos, daugiau supratimo ir žinių 
apie žmogaus laisvesnį prota
vimą.

Amerikos laisvamanių centro 
vadovybė yra tokia: kuo dau 
giausiai savo kramalių, o kad 
ne, tai visai nereikalinga jokie 
darbai. Pradžioj Laisv. Centro 
vadovybės tikslas buvo, po prie
danga laisvamanių skraistės 
sutraukti pasauliečių priedų 
prie ALDLD ir išnaudoti sa
viems tikslams.

Noiilipnil” Pa. nas) užprotestavo, kad ne naujienų iteu. r d Sll tfti dnrhas tni nlinsnn
staba Netiks Laisva

manių Centrui
d.Antradienio, liepos 26

“Naujienų” laidoje, “apžval
gos” skyrius painformavo apie 
Dr. J. šliupo išversta ir išleis
ta gerą laisvaminišką knygą. 
Po redaktoriaus ir vertėjo žo
džių dar pastebėjo:—“Ameriko 
je yra kelios laisvamanių kuo
pelės. Jeigu jos tą knygą pa
skleistu, tai atliktų gerą dar
bą.”

Matyti, “Naujienų” redakci
ja nėra gerai informuota apie 
laisvamanių nustatymų, ypač 
centro vadovybės. O be centro 
didesnio darbo kuopos neims, 
nes peržengs centro 
bes nusistatymą.

Kai po laisvamanių 
vimo buvo atsikreipta 
vosios Minties” adm.
je, kad prisiųstu pasibaigusios 
“L. M.” prenumeratas tam, kad 
laisvamanių kuopos savo kolo
nijose galėtų jas atnaujinti, 
tai centro vadovybė (žinote kas 
yra centro vadovybė—Jagmi-

vadovy•

suvazia- 
į “Lais- 
Lietuvo-

Kiek butų naudos laisv. cent
ro pastogei iš platinimo Dr. J. 
Šliupo knygos? Jei nėra centro 
pastogei naudos, tai kam dirb
ti? (Finansinės naudos). Pa
sakys, kad tai išeina iš laisva
manių ribų ir tiek.

Atidarė Dvi Inter
national Harvester
Dirbtuves

Atgaivino “Mirusį”
3 Mėnesių
Kūdikį

Po Rugp. 15 d., Vėl Sumažins 
Samdų

Ūkio padargų bendrovė Inter
national Harvester Company 
vakar atidarė dvi dirbtuves ir 
priėmė atgal į darbų apie 10, 
000. Atidarytosios dirbtuvės 
yra bendrovės skyriai McCor- 
mick ir West Pullmane.

Bet darbininkams neteks il
gai džiaugtis darbu. Rugpiučio 
15 d., International Harvester 
vėl tas dvi dirbtuves uždarys, 
taipgi uždarys ir Blue Island 
Avė., traktorių fabrikų.

Eleveiteris
Sutriuškino
8 Metų Berniuką

Sūnūs žuvo Motinos Aky- , 
vaizdoj

Windrake apartamentiniam 
viešbutyje, 841 Windsor avė., 
įvyko baisi tragedija. Motinos 
akyvaizdoj automatinis viešbu
čio eleveiteris pagavo ir su
triuškino 8 ipetų berniukų 
Jackie Read, kurio tėvai gy, 
vena viešbuty j.

Jeigu ne šaltis, tai berniu
kas butų gyvas. Užvakar mo
tina ruošėsi jį vesti ligoninėn 
tonsilų operacijai, bet nutarė 
palaukti kelias dienas, kol ber
niuko šaltis praeis.

širdis
Bet

Buvo Sustojus Plakti, 
Kūdikis Dabar Gyvas

Chicagiečiai Mr. ir Mrs. Char
les Didier, 1600 Albion, sekma
dienį vakare važiavo namo iš 
Diamond Lake. Užpakalyje au
tomobilio, suvyniotas į užklo
tos, gulėjo jų 3 mėnesių kūdikis 
Robert. Už kiek laiko tėvai pa
stebėjo, kad kūdikis atrodo ne
gyvas—užtroškęs.

Jie tuojau nuskubėjo į Wheel- 
ing ligoninę, kur daktarai at
rado, kad kūdikio širdis buvo 
nustojus plakti. Iš visko atro
dė, kad Robert nebegyvas. Bet 
ligoninės daktaras pradėjo ma
sažuoti krutinę šiltu vandeniu 
ir įleido adrenalino vaistų. Už 
pusvalandžio širdis vėl pradėjo 
plakti, ir dabar kūdikis “visai 
sveikas ir linksmas.

Pavogė $7,000 Vertės 
Brangenybių

Du nežinomi piktadariai gat
vėj sulaikė automobilį, kuriuo 
važiavo brangenybių firmos 
pirmininkas su sunum, ir at
ėmė nuo jų $7,000 vertės žie
dų, aukarų, laikrodžių, etc. Api
plėštieji yra Alfred Fox, pre
zidentas Associated Jewelry 
Manufacturers Co., ir jo sū
nūs Donald, 16. Apiplėšimas 
įvyko netoli Fox namų, kurie 
randasi adresu 3053 N. Saw- 
yer.

ĮŽANGOS KUPONAS Į

Naujienų Pikniką
.1

RUGPIUČIO 14, 1938
SUNSET PARK DARŽE

135th ir Archer Avė.

Naujienų-Acme Telephoto
DINGĘ KELEIVIAI — Penki keleiviai lėktuvo “Hawaii Clipper”, kuris dingo beskrisdainas per Ramų

jį Vandenynų. Iš kairės dešinėn, K. A. Kennedy, E. E. Wyman, Dr. Earl B. McKinley, maj. Howard French 
ir Wah Sun Choy.

Naujienų-Acme Telenhoto
SVEIKSTA — Senatorius William E. Bolrah iš Ida- 

ho, kuris per pereitų savaitę sunkokai sirgo. Paveiks
las parodo jį apleidžiant butų Washinglone, D. C., su 
slauge, pirmų kartų po ligos.

Fotografo Conrad 
Įdomus Spalvoti ,v > •! 1 •Paveikslai

Cook Apskričio 
Užsidariįism 
Bankų Stovis

Filmuos “Naujienų”
Rugp. 14 d., Sunset

Piknike
Parke (žiūrėk liep. 27, 29, 30, rugp.

Gavo “Divorsa”
Nuo Uošvienių
Dabar Nebegalės Jaunavedžių 

Mokinti Gyvenimo

Nori Uždrausti
Trim Advokatam
Praktikuoti

Irene
Avė.,

Prieš kurį laikų Mrs.
Wach, 4617 S. Komensky 
užvedė bylų teisme, reikalauda
ma divorso nuo vyro Leo.

Kai byla atėjo svarstymui, 
tai teisėjas Klarkovvski surado, 
kad suirutę Wachų gyvenime 
kelia ne vyras Leo, bet Wacho 
ir Wachienės motinos, perdaug 
kišdamos į jaunavedžių daly 
kus.

Teisėjas davė jaunavedžiams 
divorsa, bet nuo uošvienių. Jis 
išleido indžionkšina uždrausda
mas uošvienėms kabintis prie 
Wachų ir juos mokinti kaip gy
venti.

Už Šposą Užmokėjo 
Gyvybe

Buvo įsivėlę Malone skandale
Chicagos advokatų organiza

cija, Bar Association, nutarė 
atimti teisę advokatauti trims 
savo nariams, kurie buvo įsi
vėlę į Malone taksų skandalų. 
(Malone yra buvęs Illinois tak
sų komisijos pirmininkas, ku
ris dabar sėdi Lewisburg, Pa., 
kalėjime, už nesumokėjimą fe- 
deraliiį income taksų ir mela
gingų raportų pildymų.)

Bar Association sako, kad 
minimi trys advokatai “elgėsi 
neetiškai, dalyvavo kyšių ėmi
me ir dalinime ir neturi pado
rumo.”

Taip smerkiami advokatai 
yra, Thomas D. Huff, 29 So. 
LaSalle St., John W. Ellis ir 
Frank Tuttle, nuo 69 W. Wa- 
shington St.

Elektra nutrenkė 19 metų 
Raymond Bodecką, 5016 S. May 
St., kai jis, įlipęs i 
šviesos stulpą, bandė 
lempų. Tai įvyko prie 
Racine.

elektros 
pavogti 
49th ir

Com- 
mėne- 
veikė

Illinois Bell Telephone 
pany skelbia, kad liepos 
šio pabaigoj Chicagoj 
942,989 telefonai. Pernai apie
šį laiką buvo kiek mažiau, 926, 
211.

n

Pereitų šeštadienio vakarų 
nuvykom į Sand Dunes pas pp. 
Kačerauskus, pasimaudyti. O- 
ras buvo siltas, saulutė gerokai 
kepino, tad ežero vanduo taip 
jau buvo malonus, taip gaivi
nantis. Suvažiavo gan daug 
žmonių—visi geri žmonės, man
dagus, net miela tarpe jų ir 
būti.

Pradėjus temti, musų garsu
sis fotografas pranešė, kad jis 
rodys “moving pikčerius”. To
dėl visi ėjom į žemutinį aukštą 
pasižiūrėti.

Paveikslai Tikrai Geri
Pasirodo, z p. Conrad yra ne

paprastas fotografas ir jo stu
dija, matyt, ne bile kokia, nes 
p. Conrad ima ne tik paprastus 
paveikslus, bet ir judamus, o 
kas svarbiausia, tai kad tie ju- 
džiai yra spalvoti. Paveikslai 
labai aiškus ir gražus. Net pa
raduose, piknikuose, dideliuose 
būriuose aiškiai matosi žmonių 
Veidai ir visus gali pažinti.

Filmuos “Naujienų” Piknikų 
z ■ - J , • ‘

P-s Conrad pasakė, kad jisai 
kitų nedėldienį vyks į Sunset 
parkų ir ten nufilmuos visų di
džiulį Naujienų piknikų. Tai 
bus judami spalvuoti paveiks
lai. Važiuosim visi į Naujienų 
piknikų, kad patekti į taip gra
žius judamus paveikslus.

Jei kas nori, gali užsikviesti 
p. Conrad j namus nufilmuoti. 
Jisai filmuoja kambariuose, dar
želiuose, ofisuose, salėse ir ki
tur. P-nas Conrad yra nebran- 
gininkas ir jo darbas tikrai gra
žus, artistiškas. Popye

Vakar valstijos auditorius 
Edward J. Barrett paskelbė že
miau paduotų užsidariusių ban
kų antro bertainio raportus.

Pasiremdamas raportų skait
linėmis, tų bankų receiverij; 
Chas. H. Albers daro sekamus 
spėjimus apie dividendus atei
tyj:

• Glencoe State Bank —Jau
išmokėjo 50% ir netrukus iš
mokės dar vienų, maža dividen
dų. '

• Hegewisch State Bank — 
Praeityj išmokėjo 42^% de- 
pozitoriams.
gų išmokės 
dų, bet bus

Receiveris
priduria, kad hera daug vilties 
depozitoriams gauti dividendų 
greitu laiku iš sekamų užsida
riusių' bankų:

First Italian State Bank
First State Bank bf Chicago 

Heights • ' ’
Forest Park Trust and Sav- 

ings Bank
Fullerton State Bank
Halsted Street State Bank.

Prieš metų pabai- 
dar vieną dividen- 
mažas.

Chas. TĮ. Albers

Pradėjo Įdomias 
Paskaitas Apie 
Demokratijų

Vakar vakar Chicagos uni
versitete profesorius William 
E. Rappard pradėjo įdomią se
riją apie “Demokratiją ir Jos 
Krizį”.

Prof. Rappard yra Ženevos 
(Šveicarijos) universiteto pro-

“Jfesorius ir direktorius Tarptau
tinių studijų instituto tam pa
čiam mieste. Jis skaitys šešias 
paskaitas, kas- antradienio •. ir 
ketvirtadienio popiečiais.

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI 
Pasisvečiavimas — Užkandžiai 
IŠSIKIRPKIT — SU JUO IEISIT DARŽAN.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingom

šiuomi pranešame, kad Senas 
Petras — Petras Martinkaitis 
daugiau nebeagentauja NAU
JIENOMS ir nėra įgaliotas ko- 
lektuoti pinigus. Todėl prašome 
tų, kurie su juo turėjo reikalus, 
liečiančius Naujienas, ar tai dėl 
cirkuliacijos ar apgarsinimų, 
kreiptis tiesiog į Naujienas. Mes 
pasiųsime kitą asmenį.

NAUJIENŲ ADM.

Bedarbis Bandė
Nusižudyti
Negali Pragyventi su šeima iš 

WPA Algos

Šiandien prieš miesto teisė
jų St. Street teisme stojo 49 
metų bedarbis Walfred Quan- 
strom, nuo 5697 S. Green Str. 
Jis kaltinamas betvarkiu elge
siu. Bet Quanstromui neatrodo, 
kad jis yra kaltas.

Jis jokios betvarkės nekėlė. 
Jis' tenorėjo nusižudyti. Vien 
dėl to jis užvakar vakare nu
šoko nuo Wabash avenue tilto 
į Chicagos upę. Jis butų prigė
ręs, bet tuo laiku apie tiltų pa
simaišė laivas ir bedarbį ištrau
kė iš vandens.

Quanstrom aiškino policijai 
ir teisėjui, kad nutarė nusižu
dyti, negalėdamas savo šeimy
nai pelnyti pragyvenimo. Regu- 
liario darbo neturėdamas, tar
nauja WPA administracijai, bet 
negali išlaikyti šeimos per visų 
mėnesį už $55.00.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Kas Nors Naujo-NEPAPRASTO!
Tautų Vargai, Perversmai ir Kentėjimai—Liūdna Gyvenimo Drama Bus 

Atvaizduota ir Atpasakota

Naujienų Piknike
“Diktatorių Maršas ir Vilniaus Likimas”

PAMATYKIT IR IŠGIRSKIT!
Apie 30 asmenų—30 tvirtų laisvės kovotojų Chicagoje atvaizduos pokarinio 

tautų persigrupavimo ir perversmų istorijų, ir Vilniaus krašto likimų. Tai bus gy

va panorama—judantis paveikslas ir pasakojimas 24 metų istorijos.

Rugpiučio14,1938
SUNSET PARK DARŽE

135-TAS STREET IR ARCHER AVENUE

Įžangai—Išsikirpkit Kuponą iš Naujienų.




