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KALTINA SOVIETUS DĖL KRUVINŲ SUSIRĖMIMŲ.
— SOVIETŲ RUSIJOJE EINA SMARKI AGITA
CIJA PRIEŠ JAPONUS.

TOKIO, rugp. 3. — Sibiro 
ir japonų Manchukuo pasieny
je vis dar tebeina kruvinas su
sirėmimas, kuris grūmoja išsi
vystyti į rimtą karą. Japonų 
pranešimais, rusai keliais atve
jais puolė japonų pozicijas, pa
naudodami tankus, bombone
šius ir kanuoles. J mūšį jie pa
siuntę apie 70,000 kareivių. 
Esą, visi puolimai likę atmušti 
ir rusai priversti buvę pasi
traukti.

Japonijos vyriausybė pasiun
tė Maskvai dvi notas. Vieną 
protesto notą įteikė ambasados 
sekretorius, o kitą pats amba
sadorius. Iš viso japonai yra 
labai susirūpinę ir stengiasi 
kilusius nesusipratimus likvi
duoti arba konfliktą izoliuoti 
taip, kad jis neišsivystytų į ka
rą-

Japonai sako, jog sovietų ka
riuomenė pradėjusi nepaskelb
to karo žygius tuo tikslu, kad 
pagelbėtų Kinijai.

—o•—

MASKVA, rugp. 3. — čia 
skelbiamos kaip tik priešingos 
žinios. Pirmiausia sakoma, kad 
kruvinus susirėmimus išprovo
kavę japonų militaristai. Esą, 
iki šiol visi susirėmimai baigę
si sovietų laimėjimais/ Japonų
nuostoliai buvę 'Bbai dideli.

Be to, visas konfliktas čia giai atsieinąs.

Japonai pradėjo ata- Lojalistai tvirtinąs! 
kuoti Hankow Ebro fronte

Bombonešiai sugadino aerodro
mą ir geležinkelį

ŠANCHAJUS, rugp. 3. — Ja
ponų armija pradėjo pirmuo
sius žygius prieš Hankow, da
bartinę Kinijos nacionalistų 
valdžios sostinę. Kelios dešim
tys lėktuvų pirmiausia puolė 
aerodromą ir jį tiek apardė, 
kad kiniečių lėktuvams bus 
sunku iš čia pakilti. Tuo pa
čiu metu japonų lėktuvai nu
metė daug bombų ant geležin
kelio bėgių, norėdami pakirsti 
susisiekimą. ;

Manoma, kad tos oro atakos 
yra pradžia didelio japonų ar
mijos puolimo, kurio tikslas 
bus paimti Hankow.

Čigonų karaliaus ' 
vienų metų su

kaktis
• JI •

VARŠUVA, rugp. 3. — čia 
renkasi iš įvairių Europos da
lių čigonai iškilmių ryšium su 
Vienerų metų Janus Kwiek ka
raliavimu.

Dalykas toks, kad pernai 
apie šį laiką Janus Kwiek bu
vo išrinktas čigonų karalium. 
Taigi dabar ir bus švenčiama 
vienų metų sukaktis. Iškilmės 
busiančios labai “civilizuotos”, 
nes ceremonijų metu čigonai 
dėvėsią frakus.

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

Didelis debesuotumas; tar
pais galima tikėtis lietaus su 
perkūnija.

aiškinama taip, kad greičiau
siai tai busiąs fašistinių val
stybių darbas. Esą, tarp fašis
tinių. valstybių susitarta pra
dėti puolimą Tolimuose Rytuo
se, kad tuo budu butų galima 
susilpninkti Sovietų Rusiją. O 
kai pastaroji turėsianti pilnas 
rankas Azijoje, tai tąsyk Hit
leris pradėsiąs savo žygį j Če
koslovakiją.

HUNCHUN, Manchukuo, rug- 
piučio 3. —i čia vis daugiau ir 
daugiau koncentruojama ka
riuomenės. Įtempimas labai di
delis. Nakties metu įsakoma 
visas šviesas užgesyti, nes bi
joma bombonešių.

PARYŽIUS, rugp. 3. — Pran
cūzija ragina Angliją, kad pa
dėtų likviduoti rusų-japonų kon
fliktą. Prisibijoma, kad užsi
liepsnojęs karas labai pakenktų 
Čekoslovakijai, kuri Sovietų 
Rusijos asmenyje prarastų tal
kininką.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
3. — Amerikos vyriausybė yra 
tos nuomonės, kad japonai ne* 
pajėgsią kariauti su Sovietų 
Rusija, kadangi ir dabar jos 
ištekliai jau baigią išsisekti. 
Karas su Kinija jai labai ,bran-

BARCELONA, rugp. 3. — 
Lojalistų armijai dabar vyriau
siai rupi įsitvirtinti Ebro upės 
fronte. Todėl visas dėmesys li
ko atkreiptas į apkasus. Rei
kia kaip galima greičiau su
tvirtinti frontą apkasais, kad 
sukilėliai negalėtų prasimušti. 
Visiems apkasų darbams, žino
ma, vadovauja inžinieriai. Jiem 
dabar yra užkrauta didele at
sakomybė sustiprinti frontą 
tiek, kad butų galima visas su
kilėlių atakas atmušti.

Žydų daktarai nebe
galės praktikuoti

Vokietijoje
BERLYNAS, rugp. 3. — 

Čia liko paskelbtas patvarky
mas, kuris atima teisę žydų 
daktarams verstis gydytojo 
praktika. Nuo rugsėjo 30 d. 
visi leidimai, kurie buvo išduo
ti žydams daktarams, skelbia
mi neveikiančiais. Kitais žod
žiais sakant, nuo tos dienos 
žydai daktarai nebegalės prak
tikuoti mediciną.

Apskaičiuojama, kad tas pa
tvarkymas palies nuo 6,000 iki 
7,000 žydų daktarų. Vadinasi, 
maždaug toks skaičius žydų 
daktarų dabar yra Vokietijo
je.

Kalifornijoje dideli 
karščiai

Mirė vienuolika žmonių
LOS ANGELES, Cal., rugp. 

3. — Kalifornijoje siaučia di
deli karščiai. Karščiai yra pa
lietę ir kitas gretimas valsti
jas. Kiek žinoma, nuo karščių 
Kalifornijoje ir Arizonoje mi
rė vienuolika žmonių. Tempe
ratūra kalbamose vietose lai
kosi apie 95 laipsnius šilimos.
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KINIJOJ — Šis įdomus paveikslas parodo Kinijos-Japonijos karo vaizdą. įPriekyj, Japonijos kariuomenės 
inžinieriai visomis keturiomis slenka prie kaimo Shensi provincijoj. Prie vieno kaimo triobos sprogsta Kini
jos kariuomenės patranka. Inžinieriai kaimo nepasiekė.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ VISURDIDELIS POTVYNIS JAPONIJOJE
—... ........... .. ...............,,,,............. I '

VANDUO APSĖMĖ 15,000 NAMŲ. "Ii- DAUG TILTŲ
IR TVANKŲ

TOKIO, rugp. 3. — Kobe, 
Osaka ir Kyoto miestai bei jų 
apylinkės labai nukentėjo dėl 
potvynio, kuris buvo neįmano
mai smarkios liūties pasėka.

Bombonešiai ataka
vo sukilėlių laivus

- i

GIBRALTARAS, rugp. 3. — 
Čia buvo paskelbta žinia, kad 
lojalistų bombonešiai atakavo 
du Ispanijos sukilėlių karo lai
vus.

Ar buvo padaryti kokie nuo
stoliai, apie tai nieko nesako
ma.

Pabėgėlių klausimas
LONDONAS, rugp. 3. — 

Prieš kiek laiko Avian-les-Bains, 
Prancūzijos mieste, trisdešimt 
dviejų valstybių atstovai turė
jo pasitarimą, kaip pagelbėti 
persekiojamiems Vokietijos žy
dams bei kitiems politiniams 
pabėgėliams. Svarbiausias pasi
tarimo punktas buvo tas, kur 
surasti vietą gujamiems iš Vo
kietijos žydams. Pasirodė, kad 
didesnį jų skaičių niekas ne
nori primti.

Dabar tų pačių valstybių at
stovai ir vėl turėjo pasitarimą 
Londone. Pasitarimas ėjo už
darytomis durimis. Vadinasi, 
laikraštininkai nebuvo įleidžia
mi. Tačiau yra žinoma, kad 
šiame pasitarime liko sudaryta 
patvari organizacija, kuri pra
dės jai pavestą darbą dirbti. 
Vadinasi, ieškos vietos, kur ga
lėtų apsigyventi iš Vokietijos 
vejami žydai.

SYGAMORE, III., irugp. 3.

CHICAGO, rugp. 3. — Vakar 
apie 6 vai. popiet netikėtai pa
simirė Ben Nausieda, kurį 
bridgeportiečiai gerai pažino. 
Palyginti, jisai buvo gana jąu-

— De Kalb kauntėje pasirodė nas vyras. Paliko žmoną, bu- 
nejmanomai daug žiogų, kurie vusią Zavistaitę.
naikina žolę ir daro didelę ža- Plačiau apie velionį bus pra- 
lą farmeriams. nešta rytoj. J

NUKENTĖJO

Daugiau nei 15,000 namų liko 
vandens apsemta. Skelbiama, 
jog devyni žmonės . žuvo dėl po
tvynio, o šeši liko sužeisti. Daug 
tiltų ir tvankų sugriauta. La
bai nukentėjo ir farmos.

Vokietijoje smarkiai 
krinta akcijos

BERLYNAS, rugp. 3. — 
Vietos biržoje jau trečią dieną 
smarkiai krinta akcijų verte. 
Laikraščiai sako, jog tai įvy
ko dėl to, kad korporacijos li
ko apkrautos dideliais mokes
čiais.

Buvusiam prokuro
rui keliama byla

NEW YORKAS, rugp. 3. — 
Thomas E. Dewey, distrikto 
prokuroras, rengiasi iškelti by
lą savo pirmtakunui, būtent, 
William C. Dodge. Pastarąjį 
jis kaltina tuo, kad jis eida
mas prokuroro pareigas faktiš
kai tarnavęs raketieriams ir iš 
jų ėmęs kyšius.

Tos rųšies byla bus iškelta 
ne vien buvusiam prokurorui, 
bet ir kitiems stambiems poli
tikieriams, kurie palaike itin 
artimus santykius tiesiog su 
gengsteriais. žinoma, jie tai da
rė už tam tikrą atlyginimą. 
Kitais žodžiais sakant, ėmė ky
šius.

Mirė Ben Nausieda

h ---------
• Kelifornijoje mokslininkai 

surado Amerikos priešistoriškų 
gyventojų pėdsakus. Dabar tie 
radiniai yra studijuojami, kad 
butų galima patirti, kaip tie 
gilios senovės “amerikonai” at
rodė. ■

© New Yorke liko suimti 
103 asmenys sąryšyje su but- 
legeriavimu. Butlegeriaudami 
alkoholį, jie nusukę $1,800,000 
mokesčiais. Tarp tos butlege- 
rių šaikos buvo ir šeši polici
ninkai.

© Charles F. Bedaux, pa
skubęs skubėjimo ekspertas, ku
ris yra laikomas organizuotų 
darbininkų priešu, liko paskir
tas Graikijos vyriausybės pa
tarėju. Bedaux yra amerikie
tis.

■■ • 1 ■

• Visokios rųsies azarti
niams lošimams (gembleriavi- 
mui) Amerikos žmonės per me
tus išleidžia apie $7,000,000,- 
000. Tai sudaro maždaug vie
ną devintąją dalį viso krašto 
pajamų.

• Indijoje (Simla apylinkė
je) archeologai surado švento 
vę nepaprastai keistos archi
tektūros. Apskaičiuojama, kad 
ji buvo pastatyta 2,500 metų 
prieš Kristaus gimimą.

• Kai prieš kiek laiko atvy
ko į Paryžių Anglijos kara
lius, tai to miesto pabastų de
legacija pasiuntė karaliui iš 
molio padarytą statulą kaip do
vaną. Paryžiuje pabastų pri- 
skaitoma apie 16,000.

• Aštuoniasdešimt vienų me
tų amžiaus George Boarman 
susilaukė 26-to vaiko. Jo ant
roji ir dabartinė žmona yra 21 
metų amžiaus. Boarman gyve
na Washingtone.

■ • _ 
• ————

• Herbert Ferrers, aklas 
Anglijos kompozitorius; jau 

baigia sukomponuoti naują ope
rą. Operos vardas busiąs “Ak
las Elgeta”.

o Iš Berlyno pranešama, 
kad Dr. C. Wiesmann suradęs 
būdą, kaip galima iškepti duo
ną be plutos. Netrukus visoje
Vokietijoje pradėsią kepti tos 
rųšies duoną.

• Nacionalė jaunimo admi
nistracija skelbia, jog liko pa
skirta $21,7500,000 studentams 
šelpti. Faktiškai studentai bus 
samdomi įvairiems darbams ir 
už tai gaus atlyginimą.

e Los Angeles miesto gy
ventojai labai entuziastiškai ir 
triukšmingai pasitiko Howard 
Hughes, kuris neseniai apskri* 
do aplink pasaulį.

© 1920 m. danai sukurė fon
dą, kuris yra naudojamas tam, 
kad sustiprintų sieną, kuri ją 
atskiria nuo Vokietijos, šiomis 
dienomis pasimirė gana turtin
gas inžinierius ir paliko visus 
savo pinigus tam fondui. Tai 
rodo, kad danai rimtai yra su- 
sirupinę savo sienos apsauga.

e Senatorius James HamiL 
ton Lewis iš Illinois rengiasi 
kitais metais rezignuoti iš se - 
nato. Jis planuoja verstis ad- 
vakatura.

• šiomis dienomis pasimirė 
Charles H. Herty, vienas įžy
miausių Amerikos chemikų, ku
ris surado būdą kaip iš mink
što medžio gaminti popierių.

• Jungtinių Valstijų fede- 
ralė valdžia per šiuos metus 
planuoja pirkti 30,000,000 sva
rų džiovinto pieno.

e

• Atsidarė Utah vario ka
sykla. Į darbą grįžo 2,500 dar
bininkai. Kasykla yra netoli 
Bingham, Utah.

__________________ No. 182

Vėl Atsinaujino Reli
ginės Riaušės

RANGOON, Burma, rugp. 3. 
— Tharawaddy kaime įvyko 
naujas kruvinas susirėmimas 
tarp vietos budistų ir mo'sul- 
monų. Religinės riaušės baigė
si tuo, kad penki žmonės liko 
užmušti ir apie 50 sužeista.

Per vieną savaitę dėl tų riau
šių žuvo 67 žmonės, o sužeis
tųjų skaičius siekia 420.

Riaušės, kaip žinia, prasidė
jo dėl to, kad mosulmonai iš
leido knygą, kurioje buvo pa
šiepiama budistų religija. Nors 
ta knyga tuoj iš apyvartos li
ko išimta, bet įsisiūbavusios ai
stros vis dar nenurimsta.

Australija bijosi 
Japonijos

LITHG0W, Australija, rugp.
2. — Vis didėjantis Japonijos 
agresingumas neduoda ramy
bės nė tolimai Australijai. Juk 
jei japonams pasisektų nuga
lėti kiniečius, tai jie pasidary
tų dar agresingesni. Tuo atve
ju niekas negali laiduoti, kad 
jie nenukreips savo ekspansi
jos kryptį į Australiją, kuri 
turi milžiniškus žemės plotus. 
Štai kodėl niekuomet apie ap
sigynimą negalvojusi Australi
ja dabar pradeda skirti mili
jonus dolerių apsaugai.

Tai bent atsilygino
ROCKFORD, Iii., rugp. 3. — 

Otto Klein iškėlė Lloyd Howe 
bylą ir reikalauja $20,000 at
lyginimo už sužeidimą.

Kai savo laiku Howe sun
kiai sirgo, tai Klein sutiko sa
vo kraują duoti, nes ligoniui 
buvo reikalinga kraujo trans- 
fuzija.

Bet štai prieš kiek laiko tarp 
Klein ir Howe įvyko labai smar
kus susikirtimas, kuris baigė
si gana nelaimingai. Susikirti
mas įvyko dėl nuomos. Mat, 
Klein gyveno Howe name. Howe 
tiek įsikarščiavo, jog gerokai 
pastūmėjo savo geradarį. Klein 
nukrito žemyn ir gerokai susi 
žeidė. Dėlei to jis turėjo pasi
duoti operacijai. Dabar tad jis 
ir reikalauja iš Howe $20,000 
už sužeidimą.

Surado pražuvusios 
merginos lavoną

SIUOX FALLS, S. D., rugp,
3. — Betty Schnaidt kūnas li
ko surastas St. Charles apylin
kėje. $ęhnaidt buvo 17 metų 
amžiaus mergina. Misteriškai 
ji pražuvo iš namų pereitą ket
virtadienį.

Sudužo prancūzų 
karo lėktuvas

ORLEANS, Prancūzija, rugp. 
3. — Netoli nuo šio miesto li 
ko surasti karo lėktuvo palai
kai, o taip pat ir dviejų lakū
nų kūnai.

RUGPJŪČIO MfiN.
Naujienų Raštinė 
Sekmadieniais 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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IVAN TURGENEVAS Verte MIKAS ŠILEIKIS

Meilės Triumfo Daina
(Tęsinys)

“Aš sapnavau,” Muzijo ne
nuleisdamas akių nuo Valeri- 
jos< sakė: “Aš įėjau į didelius 
rumus, kurių lubos buvo iš-, 
puoštos Rytų stilium: skaptuo
tos kolonos laikė slogų, sienos 
buvo išmuštos brangiomis ply
telėmis; rūmuose nebuvo nė 
langų, nė šviesų; visi kamba
riai buvo pripildyti šviesiai 
ružava šviesa, lyg viskas butų 
buvę pabudavota iš peršvie
čiamo akmens. Kertėse kiniški 
kodilai smilko, ant žemės sto
vėjo brokado paduškaitės šalę 
siauro kylimo. Aš įėjau per 
duris, kurios bUvo uždengtos 
užlaidomis, o antrose—prie
šingoje rūmų pusėje,—pasiro
dė moteriškė, kurių aš kartų 
mylėjau. Ji man pasirodė to
kia graži, kad aš ir vėl užside
giau sena meile...**

Muzijo reikšmingai baigė 
pasakojimų. Valerija sėdėjo 
kai stabo ištikta ir laipsniškai 
pabalo... rodėsi, kad ji buvo 
kvėpavimo netekusi.

“Tuomet,” Mudijo tęsė. “Aš 
pabudau ir griežiau tų dainų.”

“Bet kas ta moteriškė bu
vo?” Fabijo paklausė.

“Kas ji buvo? Ji buvo vieno 
indiečio žmona—aš jų, atsime-

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos.

34 CHEVROLET Sedan .... $215 
33’BUICK Trunk Sedan.... $265 
31 CHRYSLER Sedan ....... $115
31 OLDSMOBILE Sedan.... $115
31 DODGE Sedan ............... $95
31 CHEVROLET Sedan ....... $95
31 FORD Sedan ..................  $95
30 FORD pahėl truck ....... $95
30 CHEVROLET Sedan ....... $60
30 FORD Sedan .................. $60
29 ROLLS ROYCE sedan .... $295
ERSKINE sedan, kaip naujas $65
50 KITOKIŲ PASIRIN- $OE 

KIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Che^T 
rolets, Convertible, Sedans, ir 

Coupes.
1622 N. PULASKĮ ROAD, 

pirmiau Crawfofd Avė. 
Visuomet atdara.

nu< susitikau Delhi miestely
je... Jos dabar nėra—ji mirė.”

“K£š atsitikę; su jos vyru?” 
Fabijo paklausė, nežinodamas, 
kodėl taip klausė.

“Sako; ir jos vyras esųs mi
ręs. Aš jų abiejų daugiau ne
bemačiau.0

“Keistai” Fabijo pridūrė. 
“Ir mano žmona praeitų, naktį 
sapnavo nepaprastų sapnų”— 
Muzijo dažnai žiurėjo į Valeri
jų—“kurio ji man nepaaiški
no”, Fabijo pastebėjo.

šituo momentu Valerija at
sikėlė nuo stalo ir išėjo iš 
kambario. Tuoj po pusryčių 
Muzijo išeidamas .paaiškino-, 
jog jis turįs blžnio reikalais 
vykti į Ferrarų ir, kad jis ne- 
grįšiųs iki vėlybo vakaro.

Porų Savaičių prieš Muzijo 
grįžiiiių, Fabijo pradėjo piešti 
savo žmonos portretą. Pozų 
jai parinko taikydamas šv. Ci- 
cilijos atributui. Meno pažan
goje jis buvo toli pažengęs. 
Pradedąs išgarsėti Luini, bu
vęs Leonardo da Vinci moki
nys, atvykdavo į Ferrarų ir 
duodavo jam patarimus me
no klausimuose, prisiminda
mas savo didįjį meistrų. Port
retas buvo beveik baigtas. Vis
kas, kas reikėjo padaryti, tai 
tik pridėti potą brūkšnių prie 
veido ir tuomet Fabijo galėtų 
didžiuotis savo kuriniu. Kai 
Muzijo išvyko į Ferrarų, jis 
tuoj grįžo savo studijom kur 
Valerija paprastai jo laukda
vo, bet jis jos šį kartą ten ne
rado. Jis šaukė ją, bet ji neat
siliepė. Fabijo pajuto- slaptą 
nesmagumą; jis pradėjo jos 
ieškoti. Stuboje jos niekur ne
buvo. Fabijo išbėgo į sodą ir 
ten netikėtai pastebėjo Valeri
ją. Jį sėdėjo ant suoliuko gal
vą žemyn palenkusi ir ranko
mis susiėmusi kelius. *.

Valerija, pamačiusi ateinan
tį vyrą, staiga pašoko atsaky
dama į klausimą, kad jai tru
putį galva skaudanti. Ji sutiko

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DežĘ

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted S t., Chicago, I1L

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyveną užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet tūri atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu ..............  kuponus. Taipgi pinigais ......-.........._.................

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

Vardas ................. ...... ....... .. —----------------------------- ------..............-

Adresas .

Miestas .........    Valstija .-....... ~.......... .....
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pozuoti. Fabijo paėmęs už 
rūhkos atsivedė ją į studiją, 
pašodįnb ir paėmė i rankas 
dažyklę, bet, deja, jis negalėjo 
užbaigti veido kaip jis manė. 
Ne dėl to, kąd Valerijos vei
das atrodė truputį išblyškęs, 
bet ir neramus... ne, bet dėl 
to, kad tyra šventosios mote
riškės išraiška, kuri jam pir
miau patiko, buvo dingusi ir 
kuri jam davė šitam siužetui 
įkvėpimą, nutapyti Valeriją 
kaipo Šv. Ciciliją, tą dieną vi
so to jis nebematė. Padaręs 
porą brūkšnių, pasakė žmonai, 
jog jis nesąs husitcikęS darbui, 
kad ji geriau padarytų eidama 
gulti. Audeklą jis pastatė vei
du į sieną. Valerija pritarė 
vyro patarimui sakydama, 
kad šiandien ji visai nekaip 
jaučiantis ir nuėjo į savo mie
gamąjį kambarį.

Fabijo pasiliko vienas stu
dijoje. Jį apėmė keistas, ne
malonus ir prislėgtas jausmas. 
Muzijo būvimas po jo stogu, 
kurį jis pats čia pasikvietė, 
pasidarė įkyrus. Ne dėl to, 
kad jis pavydėjo, — bet kas 
galėtų būti pavydus dėl Vale
rijos!—bet dėl to, kad jis ne
pažino buvusio savo draugo, 
kaipo tikro draugo sielos.

Ir kodėl šis malajus, prie 
stalo patarnaudamas, su tokiu 
nusistebėjimu žiurėjo į Fabi
jo? Galimas daiktas, kad jis 
supranta italų kalbą. Muzijo 
sakė, jog kai šis žmogus nete
kęs liežuvio jis daug kentėjęs, 
O dabar jis turįs įsigyjęs dide
lę galią. Kokią galią? Ir kaip 
jis galėjo to atsiekti, neturė
damas liežuvio? Visa tai labai 
keista! Labai neįtikinančiai at
rodo Fabijo nuėjo į žmonos 
kambarį. Ji gulėjo lovoje apsi
rengusi, bet nemiegojo. Išgir
dus jo žingsnius ji pasijudino, 
iš ko matėsi, jog ji buyo pa
tenkinta vyro atėjimu, kaip ir 
pirmiau sode kai jis ją pasiti
ko. Fabijo atsisėdo šalę jos 
ant lovos krašto, paėmė Vale
rijos ranką ir po trumpo tylė
jimo,, paklausė: “Kas tas bu
vo nepaprastas sapnas, kuris 
tave taip įbaugino? Ar buvo 
toks pat sapnas, kuri Muzijo 
mums papasakojo, kurį jis 
pats sapnavęs?”

Valerija truputį paraudo ir 
greit pasakė: “O! ne! ne! Aš 
mačiau... kažkokią pabaisą, 
kuri norėjo mane praryti.”

“Pabaisą ? žmogaus pavi
dale, ar ne?” Fabijo paklau
sė/.

“Ne, buvo gyvulys... gyvu
lys!” Valerija nusisuko nuo 
vyro ir degantį iš gėdos veidą 
paslėpė pagalvėje. Fabijo tai
kė žmonos ranką ilgai, paskui 
patylomis pakėlė prie savo lu
pų, pabučiavo ir išėjo.

Abu jauni žmonės praleido 
dą dieną sunkiomis širdimis. 
Kažkas tamsus kabojo virš 
jųdviejų galvų... bet kas buvo, 
ne vienas negalėjo pasakyti. 
Jie nbrėjo būti kartu, lyg koks 
pavojus jiems butų grąsinęs: 
kažką norėjo viens kitam pa
sakyti, bet nežinojo, ką sakyti. 
Vėlai vakare prieš vakarienę, 
sugrįžo ir Muzijo.

Jis atrodė linksmas ir gerai 
nusiteikęs, — bet mažai ką 
jiems pasakojo. Jis ir vėl pa
siūlė Valerijai širazo vyno, o 
kai ji atsisakė, pats išgėrė. 
“Dabar daugiau nei tikras”. 
Kai Fabijo su Valerija nuėjo 
gulti, jis tuoj užmigo-. Atsibu
do tik valandą laiko vėliau, 
pajutęs, kad pats vienas be
esąs lovoje. Valerijos nebuvo. 
Jis staiga pašoko ir tuo pačiu 
momentu pamatė žmoną jiak- 
tiniuose rūbuose ateinant iš 
sodo. Prieš kiek laiko skais
čiai švietęs mėnulis, o dabar 
lengvas lietus lyjo... Užmerk- 
totnis akimis, su misteriška 
baime veide, Valerija atėjo 
prie lovos, ištiestomis ranko
mis grabaliodama, patylomis 
skubiai atsigulė.

Fabijo atsigręžė jos pusėn 
klausdamas, bet ji nieko ne
atsakė. Ji apsimetė miegan
čia. Jis palietė jos plaukus, 
drabužius ir pastebėjio- lietaus 
lašus, o ant kojų padų prilipu
sias smiltis. Tuomet jis pašo
ko ir per pradaras duris nubė-

go į sodą. Silpna mėnulio 
šviesa spindėjo jatdarame ore. 
Fabijo apsidairė aplink ir ant 
smilčių pastebėjo dyiejų porų 
pėdas—viena pora buvo basų 
kojų. Šitos pėdos rodė į vieną 
pusę, kui’ aūgb jažiiiirių krū
mokšliai tarpe paviliono ir 
gryčios. Susimaišęs jis stovėjo 
vietoje ir staiga išgirdo tos pa
čios dainos garsus; kurią gir
dėjo praeitą naktį. Fabijo 
smarkiai nuėjo į pavilio-ną.:. 
Mužijo .stovėjo viduryje kam
bario ii’ griežė smuiką. Fabi
jo prisiskubino prie jo.

“Tu buvai sode, tavo dra
bužiai šlapi.”

“Ne... Aš nežinau... Aš ma
nau... Aš manau nebuvau išė
jęs laukan...” Muzijo patylo
mis atsakė nusistebėjęs Fabijo 
atėjimu ir jio- susijaudinimu.

Fabijo sugriebė jam ranką. 
“Kodėl tu grieži šitą melodiją? 
Ar nesapnavai vėl to paties 
sapno?”

Muzijo pažvelgė į Fabijo to
kiu pat nusistebėjimu ir nie
ko nesakė.

“Pasakyk man!”
“Mėnulis stovi aukštai, kaip 

ritulys...
Upe kaip gyvatė spindi...
Draugai atbudę, o priešai 

miega...
Paukštelis sakalo naguose... 

Gelbėkit!”
Muzijo nuniavo pats vienas 
kai pamišęs.

Fabijo žengęs porą žingsnių 
atgal, stovėjo stebėdamas Mu
zijo... ir sugrįžęs a tgal į s tūbą, 
atsigulė.

Valerija, padėjusi galvą ant 
peties ir atmetusi rankas, gi
liai miegojo. Jis negalėjo jos

greit pažadinti... bet ji, pama
čiusi jį, padėjo Savo galvą ant 
jb krutinės, visa konvulsingai 
virpėdama.

“Kas yra, mario mielbji, kas 
yra?” Fabijo ramino ją norė
damas paguosti. Tačiad ji kai 
negyva, gulėjo galvą uždėjus 
ant jo krutinės.

“Ah, kaip baisiai aš sapna
vau!” ištarė slėpdama savo 
veidą nuo jo. Fabijo norėjo 
ją klausinėti, bet ji visa virpė
jo.

Ant rytojaus Muzijo anksti 
dingo, kai tuo pačiu laiku Va
lerija painformavo vyrą, jog 
ji norinti vykti į netolimą vie
nuolyną, kur gyveno jos dva
siškas tėvas ir žiaurus senas 
vienuolis, kuriuo ji pilnai pa
sitikėjo. Fabijo kvočiama, ji 
sakė norinti eiti išpažinties, 
kad palengvinti sąžinę, kuri 
buvo sunki nuo paskutinių 
dviejų dienų įvykių. Kai jis 
žiurėjo į Valerijos nusiminusį 
veidą ir klausė jos silpno bal
so, Fabijo sutiko su jos planu. 
Garbingas tėvas Lorenzo gal 
suteiks jai vertingą jyatarimį 
ir gal pašalins jos abejones...

Lydima keturių sabgų, Va
lerija išvyko į vienuolyną. Fa-

bijo pasiliko nūmiė visų dienų 
besisukinėdamas sode ir gal
vodamas kas su ja dėjosi. Jis, 
kol ji sugrįžo, dažnai vaikš
čiojo į p.avilioilą, kur Mužijo 
tuonlet ten nebuvo. Jį kankino 
abejonės ir neapykanta. Ma
lajus žiurėjo į Fabijo kai sta
bas dažnai lenkdamas galvų 
žemyn paprastu įgudusiu pa
pratimu, kad Fabijo net pasi
rodė kažkoks keistas jo veido 
bronzinės spalvos spindėji
mas ir biauri veido šypsą. Tuo 
pačiu kartu Valerija pentf iš
pažintį viskų išsipasakojo sa
vo kunigui, ne tiek su gėda, 
kiek su baime. Kunigas ati
džiai išklausė jos išpažintį, su
teikė palaiminimų ir išrišimą 
jos nuodėmių, bet pats pama
nė:

(Bus daugiau)

Mrs. Artelia K. Jarusz

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

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE^'
• DIENĄ IR NAKTĮ

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

; Tel. LAFAYETTE 0727 --- ----------- -
t—koplyčios visose
JL—1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi- 

. mas Dieną 
| ir Naktį

TURIME
. KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Westej*n Avė. Phone Vifginia 0883

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIUJLEVIČIUS
4348 So. Cąlįfovpią Avenue Pfcpne Lafayette 3572

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. bf 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos zujo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rėz. 4910 SO. MICHIGAN BLVt).

TeL Kenwood 5107

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 

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

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

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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 
SHORES, IND. 
Tel. Michigan Ci

ty 2799-3X

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
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 

Tęlephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

Ai 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 A ve.
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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, ORI’
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikys. 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 A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

ilų Dirbtuvė
756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos Nąrial
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rcz. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield t Avė. Laf. 8014 

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645T57Ashland 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. 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 HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—1? pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rėz. Telephone PLAZA 2400
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Clevelando ir Ohio žinios
------------------------- . —

KARO MANEVRAI. — RINKIMAI OHIO VAL-

jungą pastatyti ant kitokių pa
matų? Reikėtų į darbą įtraukti 
ir jaunesnio kraujo žmones. O 
kad tą padaryti, tai reikėtų li
kviduoti dabartinę Sąjungą ir 
naujos sąjungos valdybą rinkti 
ne iš draugijų, bet iš visuome
nės. Tai butų ne draugijų, bet

ELKIS PROTINGAI 
SU UŽKIETĖJIMU!

STIJOS. — DeRIGHTER KANDIDATUO- Clevelando lietuvių sąjunga ir 
JA TRECIAM TERMINUI. — DARŽELIO visų lietuvių vardu varytų dar- 
SĄJUNGOS REIKALAI. — “CALIO” PRA- b? p;rmyn- Aš n1.anau’ kad,t0- 
NAŠYSTES IR SKUNDAI. — JONO JARO 
PLUNKSNOS DEŠIMTI METAI.

kiu budu butų galima prie dar
bo pritraukti jaunimą, kuris 
nepriklauso prie lietuviškų

Clevelando priemiestyj dabar laiko pradeda spėlioti, kad de-
yra daromi kariški manevrai. 
Suvažiuoja National Guard 
(milicijos) po dvi-tpys kompa
nijos, pasidalina į dvi grupes ir 
“žaidžia” karą. Viena pusė puo 
la, kita ginasi. Į manevrų vie
tą suvežė daug visokių karo 
pabuklių, kaip tai, patranki, 
dujinių bombų, etc. žinoma, du
jos ir pačios bombos yra ne
pavojingos.

Manevrai kartojami kelintą 
kartą šią vasarą. Vietos spauda 
aiškina, kad jų tikslas yra pa
rodyti piliečiams kaip greitai 
butų galima apsiginti nuo prie 
šų, jei butų tam reikalas. Bet 
patys žmones tam netiki. Vie
ni sutinka, kad pasaulio nera
mumai skatina miliciją miklin- 
tis, bet kiti sako, kad jie ruo
šiasi ne karui, o malšinimui 
streikų. Kaip ištikro yra, nie
kas negali pasakyi, nes valdžia 
tyli ir nepaaiškina kam viskas 
daroma.

šiniosios spėkos bus mažos se
kančiam seime. Galima pasaky 
ti štai ką. Jeigu p. Vinikas ir 
toliau palaikys bičiulystę su 
Čaliu, tai per rinkimus gali taip 
įvykti, kad jam teks atsisvei
kinti su SLA raštine. Čalis te
gali tiek gero tepadaryti ki
tiems, kiek jis padarė p. Vitai- 
čiui. Jeigu Vitaitis nebūtų klau
sęs tokių, kaip Čalis ir jam pa 
našių draugų, tai permainos 
redakcijoje gal ir nebūtų buvę. 
Geros valios nariai permato— 
kas yra gero ir kas blogo.

L. K. D. Reikalu
Lietuvių Kultūrinis Darželis 

jau įrengtas, bet jo darbai nie
kuomet nebus pilnai užbaigti. 
Vis atsiras kas naujesnio pa 
daryti. Kai tik visos skolos bus 
apmokėtos, tai atsiras naujų 
pirkimų, naujų sumanymų Dar
želio pagražinimui. Kaip ilgai 
Darželis bus užlaikomas, taip 
ilgai reikės juo rūpintis. Kąi

čalio Pranašystės
Dirvos “čalis” jau daro nau

jas pranašystes. Jis spėlioja, ar 
tik Vinikas nebus “palaidotas” 
sekančiam SLA seime, kuris 
įvyks Chicagoj. šis pareiškimas 
yra gana keistas. Juk jau prieš 
seimą visiems bus žinoma, ar 
Vinikas išrinktas ar atmestas.

Musų Kaziukas labai išsi
gando pereito seimo Jr jau jš

TAISYKIT SAVO NAMUS1 
•

9UTAUFYKIT 30%
Nereikia pinigų, 5% palūkanų 

1-2-5-10 motai išmokėjimui 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERTAISYMAS
Namų pakėlimas 
Bei amen tai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porėtai 
Viškų flatai 
Garažai

- S P E C

Storų dengimas 
Asbesto* kalimas 
Plumblnrai 
Šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

I A L U S -
K0NKRYT0 PAMATAS 

EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 
DYKAI PRIZAI

VISAS DARBAS ir aukšč

Musų Kainos žemiausios 
TELEFONAS BOULEVARD 2440

ATLAS BUILDERS CO.
Laisnluoti ir apdrausti kontraktorlal 

Statytojai auo 1918

5040 SO. RACINE AVĖ.

senieji naštos nebepakeis, tai 
darbą turės perimit jaunoji 
karta.

Nuo pat Darželio sumanymo 
užgimimo, ir Sąjungos susior- 
ganizavimo, darbas buvo di
džiumoj draugijų vardu. Įvai
rios draugijos rinkdavo ir te- 
berenka metinius atstovus į Są
jungą, kurie per metus laiko 
rūpinasi Darželio reikalais ir 
tvarko Sąjungos veikimą. Są 
junga turi keletą , gerų pa
vienių narių, kurie metai iš me
tų sumoka tam tikrą metinę 
mokestį, arba paaukoja stam
besnę sumą pinigų, tuo gauda
mi amžinų narių teises. Taip 
organizacija ir Darželio reika
lai buvo globojami praeityj, 
taip jie tebetvarkomi dabar.

Bet, štai, dabar pradeda kil
ti naujesni sumanymai ir pa
siūlymai darbą pradėti varyti 
platesniu mastu. Nuo Sąjungos 
užgimimo jau viena-kita drau
gija pranyko. Dabar galima spė
ti, kad pranyks dar keletas, ne
būtinai mažesnės, bet gal vie
na-kita ir didesnių organizaci
jų, k. t. Kudirkos Draugija, 
kuri jau galvoja apie'tai, kad 
reikia prisidėti prie SLA.

Pavienės draugijos pradėjo 
nykti, nebegalėdamos išsilaiky
ti. Nariai sensta, miršta. Iš to 
aišku, kad draugijoms nyks
tant, mažės ir Sąjungos delega
tų skaičius.

Taigi, dabar ir kyla klausi
mas, ar nereikėtų Darželio Są-

draugijų ir gal dabar neturi 
progos veikti. Be to, įvedus to
kią naują tvarką, butų praša
lintas kai kuris politikavimas, 
kuris dabar varinėjamas Dar
želio vardu, kas visam suma
nymui butų labai sveika.

Vėliau parašysiu plačiau ši
tuo reikalu.

Dešimti Metai
Laikas bėga kaip vanduo. Bė

ga labai gyvai, nenuobodžiai. 
Dažnai pamirštam kiek jo pra
bėgo, tik staiga pajuntame, kad 
jau išgyvenome šmotą laiko;

Taip ir man, pereitą liepos 
mėnesį sukako lygiai dešimts 
metų, kaip pradėjau rašinėti 
žinutes ir korespondencijas į 
Keleivį ir Naujienas, taipgi į 
kai kuriuos kitus laikraščius. 
Paskutiniais keliais metais dau
giausiai rašiau Keleiviui ir 
Naujienoms.

Yra malonu, kad mes gyve
name laisvoj šalyj, kur žmo
gus gali, kaip žodžiu, taip spau
da, savo mintis laisvai pareikš
ti. Taipgi yra malonu, kad mes 
turime tokius pažangius laik
raščius, kaip Naujienas su Ke
leiviu, kurie mums suteikia 
vietos mintim pasidalinti. Mes 
gyvename išsimėtę po įvairias 
kolonijas. Pasitaiko įvairiausių 
atsitikimų. Tų laikraščių skil
tyse mes sueinam, nuotykiais 
pasidalinam. Sužinom kas da
rosi nevien lietuvių gyvenime, 
bet apie įvykius pasaulyje, apie 
judėjimą darbininkų tarpe! -Gar
binga yra turėti laikraščius, 
kurie mus jungia, skleidžia mu
sų tarpe kilnias mintis, duoda 
mums proga pasikeisti savo 
nuomonėmis.

Per dešimtmetį teko susidur 
ti su visokiais keblumais. Jeigu 
aprašai kad ir paprastą įvykį, 
tai vargu visiems patiksi. Vie
ni giria, kiti kritikuoja. Ra
šant žinias reikia atsargumo ir 
reikia neprasilenkti su teisybe.

Jeigu mes šiandieną gyventu
me savo tėvynėj, savo tėvų že
mėj, tai negalėtume taip atvi
rai spaudoj kalbėti ir mintimis 
mainytis. Taigi, mes laimingi, 
kad gyvenam laisvoj, demokra
tiškoj šalyj, ir tikime, kad lai
kui bėgant ir musų tėvų žemė 
liks pilnai demokratiška šalim.

širdis Suskaudo—
Clevelando Dirvai širdis su

skaudo, kad beveik visa SLA 
centro valdyba susideda iš ad
vokatų, ir tai—ne medaliuotų 
fašistų! Nejaugi mums butų

Kada pasijunti turįs užkietėjimą, 
geru daiktu yra greita pagelba. Bet 
vaistai gali pasidaryti įpročiu ir ne- 
pastoja užkietėjimo kelio. Daug ge
riau surasti negalės priežastį.

Jei valgote ką valgo dauguma, tai, 
visai paprastai, jūsų vidurių užkie
tėjimo priežastimi yra tai, kad jus 
negaunate gana "rupumo”. Bet ir 
“rupumas” nereiškia dar kiek su
vilgote, bet tos rūšies valgius, ku
rių i kūnas nesuvartoja ir palieka 
minkštoje “rupioje” masėje žarno
se, kas padeda viduriams veikti.

Kas daryti? Valgyti truputį Kel- 
logg’s All-Bran pusryčiams kasdien 
ir gerti gana vandens. Tie grūzdus 
raustyti javiniai yra nevien turtin
gi “rupumu” — turi ir natūralų 
žarnų toniką, vitaminus BĮ.

All-Bran Kellog’s in Battle Creek 
daromas visose krautuvėse parduoda
mas.

gų ir sumanių žmonių reikia ir 
kitoms, mažesnėms vietoms. 
Reikia žmonių, kurie supras 
savo užduotis ir šalies ir val
stijos reikalus. Reikia balsuoti 
už tokius žmones, kurie turi 
gerą biznio patyrimą ir yra pa
sižymėję darbais darbininkų 
gerovei.

Taigi, matot, kad ne dėl kit
ko ir Rooseveltas važinėjo po 
USA, agituodamas balsuoti už 
tinkamus kandidatus. Dirbant 
su kooperuoti nelinkusiais žmo
nėmis, darbas lieka nenašus. 
Santaikai, vieningumui sudary
ti reikia žmonių, linkusių vie 
non pusėn, kuriems vienodai 
rupi darbo žmogaus, kiekvieno 
varguolio, kiekvieno ūkininko 
o ne 'vien tam tikro biznio luo 
mo reikalai. Kitaip, kapitalistai 
baigs smaugę bejėgius darbo 
žmones.

toj, reikia susidurti su įvairiais 
reikalais. Kai kada nėra gali
mybės išpildyti visų reikalavi
mus. O pasitaiko taip, kad turi 
pasielgti pagal nusistatymą po
litinės organizacijos. Bet ką 
darysi* jeigu tokių įvykių nega
lima išvengti.

Sukaupus visus argumentus 
daiktan, reikia pasakyti, kad 
geriau balsuoti už savo tautos 
žmogų, negu už kokį svetimtau
tį, kuris gal mums padaryt dau
giau žalos ir klaidų, negu mu
sų pačių žmogus. Ir nėra abe
jonės, kad reikalui pasitaikius, 
iš saviškio galima daug greičiau 
patarnavimo sulaukti, negu iš 
svetimtaučio.

Jonas DeRighter turi dviejų 
metų patyrimą savo darbe. Rei
kia tikėti, kar išrinktas trečiu 
kartu, jis daugiau gero galės 
padaryti, negu naujokas.

Balsuodami rugpiučio 9 d., 
atiduokite balsą už Joną De
Righter ir kitus tinkamus kan
didatus. Jonas Jarus

JUOKAI
TOLIMAS GIMINĖ

—Pasakyk man, ar Pranaitis 
jums giminė.

—Giminė, bet labai tolimas.
—O man pasakojo, kad jis 

vedęs jūsų seserį.
—Taip.
—Tai kodėl sakai, kad toli • 

mas giminė?
—Kad ir sesuo man tolima 

giminė.
__ Į ?

—Nieko nepaprasto nėra: aš 
pirmasis kūdikis, o mano se
suo dvyliktas.

JUMS TENKA TIK VIENĄ
GYVENIMĄ GYVENTI
Gaukit Daugiausia iš Jo—Bukit Sveiki!

Ai- jus turite tiek gyvumo, energijos, kiek reikia ge
riausiam jūsų darbui ofise, dirbtuvėje ar bet kurjoj 
ki t, >j darbvietėj — lošti geriausia golfo lošį, teniso, 
ar kito jūsų mėgiamiausio sporto?

Vienintelis būdas š| gyvumą turėt, tai išlaikyti tinka
ma sveikata. Jeigu jus jaučiatės nusidėvėję—nervinki 
— negalite miegot, neturite smagumo iŠ valgio — tai 
laikas susirūpinti. Ir pigiausia apdrauda kiekvienam 
asmeniui tokoj padėty yra pasimatyti su savo daktaru 
tuojau ! Jis gal suras, kad jums reikia MALVAZ. Jis 
yra idealus “builder-upper” — pilnas gaivinančio mais
to, kurs pagelbsti išlaikyti sveiką, normalų tonų ner
vuose ir kūne — ir tuo budU padeda jums palaikyti 
sveikatų.

Pradėkit gerti MALVAZ šiandien. Jis yra mėgiamasis 
maistas-gėi-imas tūkstančių žmonių, kuriems reikia 
daugiau gyvumo darbui ir pasilinksminimui. Saugoki
tės pamėgdžiojimų! Kaip kiekvienas vertingas produk
tas, taip ir MALVAZ yra pamėgdžiojamas. Kiti pro
duktai mėginama įsiūlyti vietoj jo. Bet gera sveikata 
brangesnė už kainų. Telefonuokit CANAL G500, rei
kalaudami MALVAZ dabar!

MALVAZ DARO M0NARC1I REER ALUDARIAI

Mfcn&UU'Uf, C G 
Pltatie, Gaktai 6500

‘ ' 1

L. M. Norkus
AMBR0S1A & NECTAR

Beer Distributor

Kartonas iš $2.75
24 Butelių

50c grąžinama už 
tuščius

Kartonas iš $1.40
12 Butelių

25c grąžinama už 
tuščius

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

Čia prisiunčiu $_______ už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

ardas ----- —----- ~—-,,,, ■,, -,--------■—-r——— ■ ..
Numeris ir gatvė_______________________________
Miestas ir valstija________________ ._____________

gražu žiūrėti, jei Centro namo 
sienas Pildomąjį Taryba nuka
binėtų skardiniais rutuliukais ? 
Atrodytų kaip koks muziejus 
arba dešimtukų štoras.

Artinasi Rinkimai
Greitu laiku įvyks arba jau 

įvyko įvairių valdininkų rinki
mai. šalies likimas dalinai pri
klauso nuo šių metų rinkimų; 
•Mes gerai žinome, kad prezi
dentas negali savo sumanymų 
įvykinti, jeigu jam nepritaria 
ir nekooperuoja didžiuma kon- 
gresmonų ir senatorių. Jo su
manymai turi pereiti per kon
greso rankas ir gauti jo narių 
pritarimą, kitaip jo planai ne^ 
tenka vertės, kad ir jie butų 
geriausi.

Ne kitaip yra su atskiromis 
valstijomis. Jeigu gubernatorius 
neturės pritarimo nuo savo ben
dradarbių, tai ir jis nieko ne
gali nuveikti. Mes žinome, kad 
prezidento ir valstijų guberna
torių vietose reikia turėti ga
bius ir sąžiningus žmones. Bet 
nereikia užmiršti, kad sąžinim

Ohio Kandidatai
Ohio valstijos gubernatoriaus 

vietai tinkamas žmogus yra 
Charles Sawyer. Kiek teko pa
tirti, tai yra rimtais žmogus, 
plačiai reikalus^suprantąs. Jį 
rekomenduoja daugelis laikraš
čių ir organizacijų. Taigi, gal 
nebus klaidos atiduoti už jį bal
są.

Prie šių rinkimų nemažai pri
sideda ir lietuviai. Musų mies
te didžiuma lietuvių yra demo
kratiškai nusistatę ir jie remia 
demokratų kandidatus. Musų 
tautietis Jonas DeRighter-De- 
raitis kandidatuoja trečiu kar
tu į valstijos legislaturą (sei
melį).

Jonas jau baigia antrą tarny
bos terminą. Abu kartu buvo 
išrinktas didele didžiuma balsų. 
Tikisi, kad ir šį sykį bus no
minuotas. Jį indorsavo Piliečių 
Lyga ir daugelis^ kitų organi
zacijų, taipgi remia visi vietos 
angliški laikraščiai. O kad lietu
viai darbuojasi, tai nėra ko nei 
kalbėti. Visi deda pastangas 
savo tautietį pervaryti trečiam 
terminui.

Tiesa, žmogus visiems nega
li įtikti ir visų negali paten
kinti. Esant atsakomingoj vie-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ^ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

m.

Darbo Vaisius—Naujienų SPULKA
t ' b A

Kokį Grūdą Pasėsi, ToKį Derliu Turėsi

įSkVIEČIŲ AUKSO varpos saules 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 įstaigoje.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINOS ASS'N.
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. Telefonas CANAL 8500

TRYS 
TORIELKAITES 

KOMPOTUI 
ar 

VAISIAMS 
PADUOTI
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The Lithuanian Daily Nawa

Published Daily Ęxcept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Suhscription Rates:
$5.00 per year in Canaęla
$5.00 per year. outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

$8.00 
4.00 
2.00 

. 1.50
.75

Užsakyido kalnai.
Chicago je — paštu:

Metams__ ___ ________
Pusei metą __________ _
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui ...L...’...

Chicagoj per išnešiotojus:
Vięn,a kopija---------------------  8c
Savaitei ___ 1___ *........   18c
Mėnesiui ......    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu r

Metams _________________ $5.00
1 Pusei metų - --------------------- 2.75

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

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta),

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Kova dėl Cangkupengo kalvos

APŽVALGA^!
\ ' J "....... L!1 ■'!!.■ 'ggr * ■J'l'LU'

DĖL WEST-SIDJeS PARAPI
JOS “MAIŠTO”

Kautynės tolimam Sibiro kampelyje, tarp japonų įr 
rusų, tolyn vis labiau aštrėja, nors abiejų šalių valdžios 
dar vis sako, kad jos nenori karo. Paskiaųsiame susirė
mime antradienį dalyvavo didelės karo jėgos. Japonai 
tvirtina, kad rusai pasiuntė i mūšį šešias armijos divi
zijas. Kadangi kiekviena divizija susideda iš 13,000 ar 
14,000 kareivių, tai sovietų pusėje dalyvavo kokie 70,000 
kareivių. O japonų, veikiausia, buvo nemažiau, nes japo
nai sakosi tą rusų jėgą atmušę.

Taip sekmadienio, kaip ir antradienio mūšiuose abi 
pusės vartojo įvairių rūšių ginklus — artileriją, tankus, 
aeroplanus ir pėstininkų pulkus. Nuostolius kiekviena 
pusė, matyt, turėjo didelius. Kiekviena pusė priešo nuo
stolius, žinoma, didina, o savo nuostolius mažina, bet jei
gu tikėti bent daliai to, ką abi pusės skelbia, tai tenka 
manyti, kad užmuštų ir sužeistų rusai ir japonai turi jau 
bent po pusę tūkstančio.

Iš to aišku, kad tai atkakli kova, ir bus visai nenuo-' 
stabu, jeigu ji išsiplės į didelį karą.

Dėl ko ta kova eina?
Tiesioginis kovos tikslas — Čangkufeng kalva. Rusai 

tą kalvą (kalnelį) vadina “sopka”; o geografinę vietą, 
Čangkufengą, — Užežeriu (Zaozernaja). Tai mažas, įsi
kišęs tarp Korėjos ir Mandžurijos sklypelis teritorijos, 
arti juros kranto. Iš $ityįro pusės prie tos aukštos uolos 
eina siaura juosta kietos žemės tarpe pelkių.

Ginčai tarpe rusų ir japonų dėl Čangkufengo (Už- 
ežerio) kalvos prasidėjo liepos 11 dieną. Atrodo, kad ru
sai ir pirmiaus tenai laikė savo kareivius; todęl staigus 
japonų riksmas, kad sovietai “įsiveržė” į svetimą žemę, 
nėra panašus į tiesą. Betį apie liepos 11 d. sovietai pra
dėjo tą “sopką” stiprinti, kuomet japonai ir pakėlė pro
testą.

Rusai, be abejones, turi teisę statyti tvirtoves savo 
teritorijoje. Bet ko.ęLel japonai protestuoja?

Japonai bijo, kad rusai, įsitvirtinę tame punkte, ga
li trukdyti jiems susisiekimą iš juros su Mančukuo (Man- 
džurija). Iš čangkufengo kalvos lengva pasiekti geležin
kelį, kuris jungia Korėjas uostą Yuki su miestu Kirin 
Mandžurijoje. Be to, tas kalnelis dominuoja Possięt įlan
ką (Japonų juroje), kurioje sovietai laiko savo karo lai
vus. Rusų submarinos, turėdamos bazę šitoje įlankoje, 
gali atkirsti Japonijos susisiekimą laivais su Korėja.

Taigi, strategijos atžvilgiu, šita Užežerio “sopka” 
turi labai daug svarbos ir. rusams, ir japonams.

Kažin kodėl, sovietų valdžią tįk dabar sumanė šitą 
svarbų strategišką punktą apginkluoti, ir. atrodo, kad 
toks jos apsileidimas buvo stambi klaida. Kol japonai dar 
nebuvo užkariavę Mandžurijos, jie nebūtų galėję rusams 
čia priešintis. Bet dabar japonai jau turi Mandžurijoje 
didelę (bene 250,00Q vyrų), armiją įr pąsidarė drąsus.

Mūšiuose, kurie iki šiol įvyko dėl tos kalvos, japonai, 
deja, ima viršų. Sekmadienį jie ją užkariavo, — ką pri
pažino ir sovietų pranešimas, kuris sako, kad japonai į- 
sibrovė į rusų teritoriją per keturis su puse kilometrus. 
Paskui rusai darė kontr-atakas, bet buvo atmušti. Padė
tis vėliau gal būt, dar pasikeis, bet šioje valandoje tas 
rusų žemės sklypas yra japonų rankose.

Tai skaudus smūgis sovietams, ir vargiai, jie stengs 
prieš užpuolikus atsikirsti; nes rusų pozicija yra labai 
kebli. Prie tos Užežerio “sopkos”, kaip minėjome, iš Si
biro pusės galima prieiki tiktai siaura kietos žemės juos
ta, tuo tarpu kai japoną! gali tą kąįnelį ir priėjimą prie 
jos apšaudyti iš dvięjų pusių — iš Ęorejos įr iš Mąndžu- 
rijos pusės.

Norėdami Čangkufengą atsiimti iš japonų, rusai tu
rėtų pradėti ofensyvą plačiu ruožtu ir išmušti japonus 
iš jų pazicįjų Mandžurijos pasienyje. Bet tai jau reikštų) 
tikrą karą. Ar sovietai drįs jį pradėti?

Jeigu nedrįs, tąi Japonijos akyplėšoa militaristai vėl 
triumfuos, pasigrobę sklypą sovietų teritorijos ir išviję 
rusus iš Possiet įlankos.

Taigi klausimas dabar stovi taip: karas arba sovie
tų nusileidimas. Japonai, matyt, yra pasiryžę foikvtis, 
tiktai sovietams pasitraukus.

Neseniai “Naujiepose” buvo pluoštas žinių apie kilusį Chi- cagos West-sides parapijoje “karų”, kurį iššaukė Marijonų agitacija prieš klebonų Urbonavičių (kuris, beje, irgi priklauso Marijonų brolijai). Vienas Marijonų klapčiukas bando “Drauge” tas žinias nuneigti ir vadina jas “melais”. Bet jam labai nesiseka.Jisai vadina “melu” “Naujienų” korespondento paminėjimų jaunimo susirinkimo, kuris priėmė rezoliucijų, reikalaudamas, kad Marijonai nekištų savo nosies į parapijos reikalus. Tačiau pats “Draugo” bendradarbis ra- v so: “Tame visame porinime tik tiek yra tiesos, kad p. ‘Peters’ ir p-as ‘Palionis’ prisiklausę plepalų apie nesamus ‘maištininkus’ ir jiems patikėję, ė- mė karščiuotis, susikvietė tolygius jaunuolius į susirinkimų atskirai, gi susiorganizavę susikvietė kitų parapijiečių susirinkimų bendrai, kad priimti jų supratimu labai ‘gudrių’ rezoliucijų . . . Bet, matomai; patys rezoliucijų autoriai jau savo rezoliucijos susisarmatino, nes jos ligi šiol niekam nepasiuntė ir tebesinešioja kišeniuje.”Tai ar čia nėra patvirtinimas to, kas buvo rašyta “Naujienų” korespondento?Marijonų organo bendradarbis pripažįsta, kad jaunuoliai organizavosi, išgh’dęvapie “maištininkus”; kad jie sušaukė pavapi jonų mitingų, ir kad tenai buvo priimta (labai ' nemaloni Marijonams) rezoliucija. ' ’Tokiu budu pats “Draugo” bendradarbis įrodė, kad “Naujienų” korespondentas pranešė tiesų, o bandė pameluoti pats; tik bemeluodamas pats save ir sugavo! jisai jisai
KOMUNIZMO LAIPSNIAI

ginti su socializmu. Greičiau ji p reikštų regresų. Gerai įrengtuose kapitalistiškų šalių kalėj i- < . mųose jau ir šiandien kiekvienam kaliniui duodama tiek, kiek jam reikia pragyventi; jeigu kalinys apserga, tai jisai gauna ir gydytojo pagalbų.Progresas, palyginti su kalė- , j imu “komunizmu”, galės pasi- • reikšti ąteities visuomenėje tik- . tai tame, kad žmonės turės progos patenkinti savo reikalus virš pragyvenimo minimumo. Jau ir kapitalistiškoje sistemoje darbo žmogus gali šiandien ne tiktai pavalgyti, apsirėdyti ir pasisamdyti butų, bet ir pasivažinėti automobiliu, retkarčiais nueiti į teatrų, nusipirkti knygų arba pasikviesti į svečius savo draugus.Bet kas galės spręsti apie šituos “prašmatnybės” reikalus, kurie jų turi būt patenkinti, o kurie, ne? Aišku, kad niekas kitas, tiktai kiekvienas asmuo.Tačiau, jeigu kiekvienas žmo- !gus ateinančioje komunizmo

kąrtu ir socialdemokratas, t. y. demokratinis socialistas, kuris įsakė, kad vyriausias Bųsijos revoliucijos uždavinys bus įsteigti demokratinę respubliką — ir tik, kai demokratinėse sąlygose išsivystys Rusijoje pramonė ir sustiprės bei susiorganizuos darbininkų klasė, tuomet bus galima galvoti apie socializmo įvykimą. Mat, tais laikais Leninas dar neturėjo vilties pasigrobti valdžią į savo rankas, todėl jisai buvo demokratas ir 'savo demokratinį nusistatymą rėmė Markso raštais.Tačiau, kai 1917 m. Leninas pamatė, kad jam yra proga per Rusijos liaudies galvas įsirioglinti į valdžią, tai jisai staiga Markso raštuose atidengė “sekretą”, kurio iki to laiko nei jisai, nei kas kitas nebuvo užtikę, būtent, kad Marksas stoja ne už demokratiją, bet už diktatūrą!Panašiu budu Leninas, jau pasidaręs Rusijos diktatorium, sutaisė iš Markso žodžių savo .teoriją apie “komunizmo laipsnius”.O dalykas buvo toks. Pirmas “komunizmo laipsnis”, kurį Leninas įvedė Rusijoje 1917-18 m., atnešė žmonėms ne laisvę ir gerovę, bet pilietinį karą ir e- konominę suirutę, kuri užtraukė kraštui baisų badą. Leninas buvo priverstas įvesti “geležinę discipliną” fabrikuose ir grąžinti prekybos laisvę valstiečiams. Todėl jisąi norėjo “teoretiškai” pateisinti savo komunizmo nepasisekimą, ir čia jam patarnavo Markso žodžiai apie tai, kad tik po socializmo išsivystymo ateis tokia tvarka, kurioje “kiekvienas dirba kiek pajėgia, ir kiekvienas gauna pagal reikalą”.Kitaip sakant, Leninas savo 'iiusivylusieins pasekėjams pa-1 reiškė: Dabar dar neatėjo ta | . gadynė, kada kiekvienas __gauti tiek, kiek nori. Dabar D- Britanijos, Brazjlijos, Laįvt-
Vienas komunistas, prisiskaitęs Lenino brošiūrėlių, šitaip aiškina neva marksizmų:“Marksas dalino komunizmų į du laipsniu: pirmų, žemesnį laipsnį, kuriame dar : negali būti pilnos lygybes, < nes visuomenė ‘išeina, po ilgų gimdymo kančių, iš kapir i talistinės visuomenės,’ jis pavadino socializmu. Antrų, aukštesnį laipsnį, kuriame ‘kiekvienas dirba kiek pajėgia, ir kiekvienas gauna pagal ręikalą,’ jis vadino komunizmu.”Išeįna taip, kad, pagal Markso mokslų, komunizmas dalinaisi j du laipsniu, bet pirmas komunizmo laipsnis vadinasi ne komunizmu, bet “socializmu”. Tai yra jovalas, o ne teoriją.Marksas, tiesa, pasakė vienar mc savo laiške, kad po socią- lizmo ateisiųs komunizmas; bet kad po “pirmo laipsnio komtir nizmo” ateisiųs “antro laipsnio, komunizmas”, tai- sugalvojo Leninas.Leninas turėjo specialų “garbumų” paimli kokį nors sakinį iš. Markso raštų (ypač, jeigu tas sakinys yra neaiškus) ir iš ją sųĮvęrti didelę “teorijų”, — kų- rij įrę(do kaip tik tų, ką Leninas nęyi daryti. Pavyzdžiui, iš Mjarksę saldinio ąpię “prolętąr riųto, diktatūrų pereinamam ląL keptarpyje” Leniną® sųfabriką- 'vą iį|isų “mokslų” apie tai, kad darbininkai privalų sunaikinai “buržuazinę dęiįnęl^’ąt-ijų” ir pavesti visų valdžių į komunistų partijos, t. y. Ųęnino ranką®.Ipirmiaus Leninas tokios prasukęs tuose Markso žodžiuose nętyųyo įžiūrėjęs. Per kokius 20

sistemoje spręs, ko jam reikia, ai ar visuomenė galės visiems dųotį “pagal jų reikąlą’”? Visuomenė gaįėtų ta,i daryti tiktai tuomet, jeigu ji turėtų neišsemiamą turtų gausybę, šitokį dalykų sunku ir įsivaizduoti.
vieni atsiduria, kalba tik angliškai, o ypač jaunimas.1 odei visur Kaune girdėsi anglų kalbą.Antroji tautine skautų stovykla jau baigia stovyklauti.Jokio mokslinio pagrindo to-įjoję be lietuvių skautų daly- kiam visuomenės stoviui šian- vauja ir kitų tautų skautai. Jų dien dar nėra atidengta.Taigi apie tai kalbėti nėra prasmės. Beje, ir pats Marksas tos savo minties (ar svajonės) niekuomet nėra plačiau aiškinęs. O pinti neva rimtą teoriją iš neaiškaus sakinio yra bergždžias darbas.Koks bus ateityje “komunizmas” (jeigu bus), išspręs busimos kartos. Šiandien darbo žmonės turi galvoti, kaip pakeisti dabartinę kapitalizmo sistemą į geresnę visuomenės santvarką, kurioje žmogus žmogaus neišnaudotų. Tai milžiniškas uždavinys, kuriam įvykinti reikės dat daug, daug pastangą.

Laiškas iš Lietuvos
• ■. M* * • ' • * • - y—*

Pirmoji Lietuvos tautine olimpiada. — Iškilmingas spor
tininkų pasitikimas. — Prie nežinomojo kareivio ka
po, 
nių 
skautų stovykla. — 
Kauno panemunėje.
ką dvasia. — Iš diktatūrų šalių skautai neatvyko. — 
Gamta ir jaunimas. — Pirmyn choras Palangoje. — 
Publika nesutilpo į koncerto salę. — Choras “Atgal” 
ir hymnas “Blynai”.—Pirmyn choro koncertas Kau
ne. — Amerikos jaunuoliai įgijo daug įspūdžių Lie
tuvoje.Liepos mėn, 17 d. (Musų specialaus korespondento) (

žibintų ceremonija*—Milžiniškos minios žmo- 
7 Angliška kalba Kaune. — Antroji tautinė 

Tarptautinė skautų valstybė 
- Pavyzdinga tvarka ir broliš-

Dariaus ir Girėno žuvimo dieną, kuri skirta išeivijai, iškilmingai Kaune atidaryta pirmoji Lietuvos tautinė Olimpia- d?.Į jos ątięlarymą suplaukė daugel tūkstančių žmpųių nė | vięn tik iš Kauno, bet ir iš provincijos.Į olimpijadą sportininkai lie- gaiiĮ,^^! yra atvykę iš U. S, A.,kiekvienam bus mokama tiek, I i°s Vilniaus krašto.kięk kas uždirbs. Kas tingės^; Visi atvykusieji sportininkai, tas negaus nieko! ar uoste, ar Kauno stotyje bu-Tas Lenino' “mokslas” apie Vo labai iškilmingai sutikti ir komunizmo laipsnius Jau seniai pavaišinti, bet užvis triukšmin- nebeturi jokios vertės, nes natii giausiai buvo sutikti lietuviai iš sovietų valdžia jo nebesilaiko. Vilniaus krašto. Juos Kauno Rusijoje susidarė milžiųiška stotyje sutiko keletas tukstan- biurokratijos klasė, kuri jokio- čių žmonių. Tai bus pirmas at- proiluktingo darbo nedirba, bet sitikimas, kaip sena Kauno ge- gyyena poniškai; o. milžiųi^ka ležinkelio stotis tiek žmonių su- daugimią Rusijos, darbininkų laukusi. Ar reikia kalbėti, kad .skursta labiau, negu bedarbiui vilniečiai liūtimi buvo berte api- kapitajislįškąge šalyse, kurie; berti gyvomis gėlėmis!; Visą jų .gauna pašalpas. Bet “vierniejl” | kelią lydėjo galingas tukstanti- Uomųnistąi dar ir šiandien tę- ;betiįi| į tą Lenino teoriją, kaip į šventą evangeliją.1 Ateities visuomenėTikru moję ' tai visai nėra mokslinę tęoriją. Kokią bii£ visuomenės santvarka, po io* kąi pasaulyje įsigyvens socializmas, hųvo. tyčia_ įspudiaiga. Ją (šiandien dar iš viso negalimą tylėjo luistą n tinęs, minios žmo.- nieko tikro pasakyti. Ir butjų J^įhų vajstfyljiją. lietuviui bergždžias dąlykąs bandyti at- sportininkai, be tautines, yęlią- spetį ' ' " vos, nešė ir tų valstybių, vęlią-Socializųio, sistema padarys vas> kurių jie yra atvykę, tik visuomenėje didesnių atmainų, nedalyvavo vilnie-negu kad padarė kapitalizmas. vįena< die~Tai ką gi nies šiandien galime naf ^tvykp; vęĮiąu, tąj yra olim- žinoti, kaip visuomenė atrodys dięnųje. R^ęikią pąžymė-ir kokias ji* turės pro^lemaįs, t^iųkšmijngiąiąiią visur2 žmęmčs sųtikOj USA lietuviusI.sportininkus, lįĮurięins. ir. gęlių Antra vertus, yra abejotina), h 4 visai, n^pa^i^ykštela.ar tokią visuomenės tvarka yi|a Mąt, USA lietuviai sportinin- galinm kurioję “kiekvieną,S kai visų patraukia są-Jirba kiek pajėgia, ir kiekvie- yo ūgio; djidųmų, augalotumu ir nas gauną pagal ręikąlą”. Kas savotiškų elgesiu. Jie linksmi ir spręs, kiek kiekvienam žmoguj gyvi.reikia? Jęigų spręs visuomenę, Bet toję ceremonijoje įspu- tai ji galės tiktai nustatyti pra- dingiausias momentas Buvo tai, gyvenimo, minimumą kiekvie- kąi olimpijados vienas iš dhly- iham žmogui; bet šis pragyveni- L y ių. užsižiebę nuo nežinomojo Įino minimumas turės būt lygus kareivio kapo ugnį'. Jiis, atėjęs :visiems vieno amžiaus, tos pą- ‘ x:i ’ -’-i---- -įčios lyties arba to paties užsie- imimo žmonėms. Ėet jeigu ta tolimos ateities tvarka užtikrintų tiktai šitokį dalyką, tai ji

nes minios “valio”.Olimpijados atidarymo išva- kąrės.ę. yįsi spęsto dalyviai, gražioje rikiuotėje, iš žaidimų aik- šįęs nuvyko, prįe nežinomo ję, .kąęeįyię kapo, kąęo muziejaus (lauželyj(ę. padėt,i vainikus, Tą eir

kai socializmas bus “ sivystęs”?

metų jisai buvo marksistas, bet) valgiai. reikštų pręgręsą pąty

jo žibinto dar kita žibintų užsidegė tųdvidešimts Lietuvos
Tai buvo gražu, įspūdinga ir kilnu!Jau nuo dvidešimtis ugnį!.Suprask,laisvės metų, kiekvienam po ži- I bintą.Tai buvo tikrai jaudinantis momentas!Su šiais degančiais žibintais visas vakarines apeigas prie nežinomojo kareivio kapo atlikus, visi olimpijados dalyviai tvarkinga eisena tą ugnį nešini, vėl i grįžo į žaidimų aikštę ir lenais ta ugnis iškilmingai padėtą. Grįžtant sportininkams atgal į žaidimų aikštę, tiek visose gatvėse buvo susirinkę žmonių, kad nieku budu nebuvo galima prasigrustLSpirtininkai grįžo atgal į žai-i dimų aikštę su dainomis ir mu- zika ir čia juos milžiniška žmogių minia lydėjo triukšmingu ir galingu “valio.”O jau rytojaus dieną prasidėjo įvairus žaidimai, kurie buvo pradėti kelių šimtų šokėjų.Oras lyg tyčia buvo labai gražus, todėl ir žmonių tiek prisirinko, kad ne visi į sporto žaidimų aikštę galėjo sutilpti.Visi iš kitur atvykę sportininkai lietuviai yra apgyvendin-* Įtįi‘ Kaune geriausiuose viešbu- jčiąosę.Tai Dariaus ii; Girėno, žuvinio diena tikrai labai iškilmin- Igai pabubėta ir tuo pačiu jų jvardąi įąųižiųli į Lielųvos istoriją, į Jau ir taip visuose Lietuvos istorijos vadovėliuose, skirtų,o- ise mokykloms, Dariaus ir Gi- iijėno vardai yra suminėti.Jei turęsimę galvoje, kad čia ^augiausia turi nuopelnų USA lietuviai, tai bus visai aišku, ko- I plente už

yra iš USA., D. Britanijos, Škotijos, Australijos, Vengrijos, Švedijos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir iš kitų valstybių.Kauno panemunės miškas y- ra virtęs visai savarankia valstybe su savo paštu, sava administracija, ligoninėmis, savais [viešbučiais ir visais kitais privalumais, kurie tik reikalingi gerai susitvarkiusitfi, moderninei valstybei, bet tos vakivbės visi pastatai, tai tik iš palapinių...Nors čia visame vyrauja lietuvių kalba, bet liuosai gali kalbėti bet kuria kita kultūringa kalba..Toji skautų valstybė net leidžia čia pat savo dvidieninį laikraštį, kuris, berods, spausdinamas tik lietuvių kalba.Tai gyva moderninė valstybė, kuri net ir šiame amžiuje niekam karu negrųsina, nors visa ji turi karinio pobūdžio.Džiugu ir malonu jų lankyti, d nes jos gyventojai, veik viso pasaulio dalyviai kiekvienų svetį priima tikrai nuoširdžiai ir patraukliai.Tai tikro džiaugsmo ir linksmybės valstybė, kuri visai■ | turi jokių rūpesčių saugoti vo sienas, kuri nežino kas muitinės, kuri nesivaržo prekybos ir pramonės, kuriai y- ra svetima bet kokia tautinė neapykanta ir kuri pas save nekultivuoja rasizmo, nes čia visi lygus, visiems vienodi įstatymai ir taisyklės taikomos.Iš kitur atvykusieji svečiai, tos valstybės piliečiai, jaučiasi puikiausiai ir Lietuvos vaišingumu labai yra patenkinti.Tai tikras skruzdėlynas, kur kiekvienas turi ne tik save aprūpinti, bet ir savais draugais pasirūpinti, kad jię visi gerai jaustųsi ir nęi vienas nebūtų jų nuskriaustas ir užgautas.Jei yra kokios nors čia varžybos, tai varžybos tik dėl kultūrinių laiiųejjmų, dėl savos tautos papročių pasirodymo ir jų išpopuliarinimo.Čia pilietis, septynių metų amžiaus, lygiai taip jaučiasi, kaip suaugęs kelių dešimtų metų vyras!Prieš tos valstybės papročius

nc-sa-yradėl

jųo savo amžiumi mažesnis; juo jis didesnės pagarbos turi, juo jam daugiau suteikiama visokiųTaibe!TaiJuk visoje Europoje tiek daug yra pasėta rasinės neapykantos, tiek skiepijama karinęs dvasios, o čia visų tautų skautai lygus broliai, nęt jie vienas kilų broliu vadina?(Bus daugiau)

lengvatų.tokia toji skautų valsty-

Iš Lietuvos
GARVEŽYS SUSJDŲRĖ SU 
“PARAMOS” AŲ’ęO SUNK

VEŽIMIŲ

su tąm tikrų žibintu, priklaupė prie kaipo, paskui atsistojęs tų žibintų aukotai pakėlė ir vėliau prisįąrtino prie, nežinomo kareivio. kapo degančios ugnies, i užžiebė savo žibintą.

šį rytą apie 7 vai. Garliavos “Maisto” prię esan- kio svorio Lietuvos gyvenimę i- Ičios geležinkelio pervažos įvy- ’gyja š. Amerikos lietuvių išei- ■ Ko susisiekimo nelaimė. “Pa^a- vija! Juk štai ir šių žaidimų Įmos” auto sunkvežimis, kuris .ąietu USA lietuviai sportininkai j visą dėmesin,’ centras! Kartu 'tenka pažymėti, kad dabar Kaune koks keletas, šimtų amerikiečių lietuviu vięšį. Visur juos girdėsi angliškai kalbant. Taigi šiuo metu Kaune po lietuvių kalbos bene anglų kalba pirmauja.Nors ir amerikiečiai lietuviai stengiasi daugumoje kalbėti lie- 
.tųviškaų bet vis dėlto, kaip tik

i” auto sunkvežimis, kuris važiavo Garliavos link ir vežė produktus į J.ulijanavos km, susidūrė su manevruojančiu garvežiu. Garvežys pravažiuojančiam Per pervažų auto sunkvežimiui tręnkė į priešakinę jo dalį ir jam išlaužė visų kairįjį šonų. Sunkvežimis nublokštas į prie Plento esantį griovį. Važiavę sunkvežimiu trys asmenys, lengvai sužeisti. Vedama kvota.
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Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)
(Tęsinys)

Judresni iš musų tarpo vie
toje nepastovi: čia bėga į mies
telį, čia grįžta visokiomis) nau
jienomis nešini. Tokiu 
sukinome, kad bažnyčioje 
nių — minia didžiausia, 
pamaldoms nepasibaigus,
tai grobstomi žaibo greitumu. 
Mūsiškių nuotaika, kaip gyva
sis sidabras termometre, kilo.

Jura kaskart aiškesnėmis 
spalvomis žėri, rodosi, tarte ta
ria: Džiaugiuos su jumis... am
žiais su jumis drauge laukiu 
los valandos... kantriai... kan
triai...

Nuo pušyno ir Birutės eina 
kaži koks negirdėtas dundėji
mas... Klausomės... žinome, kad 
to negali būti... akys tačiau 
ieško... Tarp rausvų, saulės 
šviečiamų pušų liemenų ir tam
sių krūmų bene sušvytruos 
Kęstučio kardas; be nesuplevė
suos Birutės geltonos kasos ir 
“sijonas rainuotas”?... Stumia
me nuo savęs tokį atviromis 
akimis sapnuojamą sapną, sa
kome snu, kad nesapnuoti šian
dien turime, tik veikti, veikti; 
o siela vis dėlto šypsosi taip 
giedrai, kaip senos liaudies dai
nos klausant.

Kaip kadaise Nojus laumės 
juostoje išvydo išsigelbėjimo 

kime regėjome musų tautos 
dvasios pabudimo įrodymą... 
musų sėjamos sėklos pirmą 
želmenį...

Staiga geras, malonus, musų 
nusiteikimas gęsta. Valandėlę, 
rodosi, buvo mums dangus pra
siblaivęs, ir vėl anų metų 
mums priprastos ūkanos jį ap
klojo.

Ateina žinia, kad policmeis
teris Nikolskis nebeleidžiąs vai

Patyrę apie Netikėtą ir Nelauktą Mirtį 
B. NAUSĮEDOS,

Reiškiame Giliausią Užuojautą Jo Žmonai, 
Šio Skyriaus Bendradarbei, 
ADELEI NAUSIEDIENEI

paspor- 
paspor- 
vaidini-

iki šiol

dinti. Net galva apsisuko nuo 
tokios žinios. Tai ir buvo ne
paprastas smūgis!

Girdi, nežiūri policmeisteris 
nė į tą faktą, kad d-ras Vainei
kis turi iš Kuršo gubernato
riaus (Palanga rusų valdžios 
buvo priskirta ppie Kuršo) lei
dimą, reikalauja, kad jam bu
tų visų scenos artistų 
tai įteikti. Kol nebusią 
tų jo rankoje, jis apie 
mą nė kalbėti nenorįs, 
ine visi gerai, kad jei 
nepasisekė mums pasportų gau
ti, juo labiau negausime jų per 
kelias valandas... Iš žemės juk 
jų neišspirsime!

Tuo didžiausio nusiminimo 
metu atėjo mums pagalbon vi
sai netikėtai d-rasi žalnėruki- 
nas, šiaip ramus ir lėtas žmo
gutis; bet ir jį, matyti, visi mu
sų nepasisekimai jau buvo prie 
paskutinosios privarę. Staiga, 
visiems netikėtai, tas musų ra
musis daktaras virsta pikčiau
siu valdininku ir, pažvelgęs į 
policmeisterį, kaip į savo že
miausio “cino” valdinį, perkū
no balsu ima jam prikaišioti 
netikslų tarnybos pareigų ėji
mą. Policmeisteris, netikėtai 
tokio su savimi pasielgimo už
kluptas, sumišo ir tuojau man
dagiai sutiko d-rui Vaineikiui 
leisti visą vaidinimo atsakingu
mą paimti ant savo galvos.^

Vėl vienas akmuo, musių iš
tampytus nervus prislėgęs nu
riedėjo. Manėm, kad tai bus

Valanda po valandos slenka. 
Atsitikimas su policmeisteriu 
buvo apie antrą. Jaučiamės lyg 
įelektrinti. Nenuveikiamas no
ras veikti, veikti, viską baigti 
kuo greičiau, o čia...

(Bus daugiau)

Moterų Skyrius.

PINIGAI VAIKAMS 
(“SPENDING MONEY”)

Vaikas. prašo tėvų, porą cen
tų. sau nusipirkti saldainių, ar
ba paišiuką arba kitokio jam į- 
domaus arba neva reikalingo 
dalyko. Tėvai jam duoda gal 
keletą sykių į dieną po “porą 
centų”. Bet, jeigu tėvai suskai
tytų kiek jie pinigų yra vaikui 
davę per savaitę, tai jie gal nu
sistebėtų, kad vaiko išlaidos 
gal kartais siekia net dolerius.

Šitokia pinigų metodą vaiko 
nieko gero nepamokina. Taigi, 
ar nebūtų geriau, kai- tik vai
kas pradeda išmokti vartoti pi
nigus, paduoti jam tam tikrą 
sumą pinigų kas savaitę arba 
kas mėnesį, jo asmeniškoms iš
laidom. žinoma, jis pats turė
tų būti atsakomingas už tuos 
pinigus ir turėtų parodyti iš 
pradžios vestą užrašą, kaip juos 
prąįęįd.Žia (Jeigu, vąi kas Jau ga
li rašyti).

Šiame dalykę tėvai turi turė
ti daug kantrybės, n(es, žino
ma, kad iš pradžių vaikas iš
leis jam duotus pinigus gal į 
vieną dieną ir visokiems niek
niekiams. Bęt l\as iš musų, sm
augusiųjų gimėme su išmintin
gumu pinigus 'valdyti. Kiekvie
nas turėjo išmokti kaip išleisti 
pinigus ir kaip juos taupyti.

! Jeigu tėvai vaikui išaiškino, 
kad tie pinigai yra jo dalis tė
vų uždirbtų pinigų, ir jeigu jis 
•juos ant sykio išleis, tai turės 
laukti iki kitoss savaitės kol 
.daugiau gaus, nes likusieji tė- 
ivų pinigai) yra vartojami gyve
nimo išlaidoms, tai po keleto 
•nemąlųnių patyrimų, vaikas 
pradės leisti savo pinigus rū
pestingai.

Tėvai turi turėti stiprią valių 
ir palaikyti išduotą žodį, kada 
vaikas išlęidęš savų daįį, pra
šo daugiau pinigų ppieš laiką. 
Vaikas tada išmoks kaip vartoti 
jsą'vo pinigus, kad j,aip užįektų. 
įvisai savaitei. Žinoma, tėvai ga
lėtų sugestijas jam duoti, kaip 
padalinti pįųįgus, kad kasdie
ną, jam butų gana visiems ręį* 
kalamu.

Su mažais vaikais galima pra
dėti su apie dešimtis centų, arba 

!dvidešimts penkiais, nes jų rei
kalavimai yra maži. Bet kada 
vaikai lanko pradinę arba aug- 
štesnę mokyklą, tai jiems rei
kia daugiau pinigų. Jeigu jie 
turėtų nusipirkti popierą ir pai
šiukus už savo pinigus, tai jie 
nesunaikintų, ir nepražudytų 
savo reikmenas taip greitai, 
kaip jie paprastai daro.

Iš savo gyvenimo dar atsi
menu, kada lankant augštesnę 
mokyklą ir turėdama praleidi
mui keletą dolerių kas mėnesį, 
išleidau per greitai savo dalį. 
Tai, turėjau pekščia eiti beveik 
keturias mylias į mokyklą. Taip
gi turėjau ‘ nešti 'valgį iš namų. 
Kada buvo lietingos dienos, ir 
motinai reikėjo man dupti pi
nigų gatvekąriųi, tai tie pinigai 
buvo ątrokuoti nuę> sekančio 
mėnesio dalies. O kada ląbąi 
reikėdavo pinigų ir nenorėda
vau, kad motina žinotų., tai pa- 
siskęjydavau nuo sesers, kuriai 
būdavo labai, sunku atmokėti, 
atiduodavau centą po cento.

pinigų išleidimas, jų kontro
liavimas ir taupymas užima l.a- 

! bai svarbią vietą žmogaus gy
venime. Tėvai turi rimtai pa
studijuoti šią problemą ir steng
tis kiek tik .galima pągelbėti 
savo vaikams, išmokti kaip val
dyti pinigus,. Jeigu vaikas už
sitarnauja, tai reikia jam duo
ti daugiau atsakomybės pinigi- 
škąis ręikaįąis.

Daugelis ypatų butų šian- 
dieiįi daug laimingesni, j.e'gu 
jį# butų buvę nuę; mažens pa
mokyti kaip tvarkyti savo į- 
plaukas ir išląKįas. Gaila kar
tais matyti, kad tankiai vaikai 
nesupranta vertės tėvų sunkiai 
uždirbtų pinigų.

Bukim Gražias
Rašo Madare X.

apie
ĘLĄUKŲ PRIEŽIŪRĄ

Šiandie pakalbėsime 
plaukų priežiūrą. Kaip plaukus 
prižiūrėti, kad jie butų gražus, 
sveiki ir kad galva neišrodytų 
susivėlus, ir pasišiaušusi?

Kai kurios mpteris turį sau
sus, o kai kurios alyvuotus, 
plaukus. Tos, kurios turi aly
vuotus pįąukus turį tankiau 
plaukus plautį. Geniau ir svei
kiau yra vartęti įtarpy tą mui
lą, Jeį neturėsit progos nusir 
pirkti vaistinėj#, jau gatavai 
prirengtą muilą, galit pačios 
muilą supiaustyti ir ištarpyti 
karštame vandenyj. Tuo muilu 
išplaukit plaukus kas sąvaitę, 
o į paskutinį vandenį jspauskit 
vienos citrinos sunką. Citrina 
prašalins pasilikusį muilą, plau
kai bus švarus ir kai plaukus 
šukuosit, šukos nebus baltos, 
o plaukai) susivėlę, negražus.

Sausus plaukus geriau iš va
karo ar 'valandą prieš plovimą 
ištepti gera alyva,, o paskui 
plauti, taip kaip čią viršuj nu
rodyta. Kai plaukai išdžius, ir 
juos šukuosit, užtepkįt truputį 
“perrpanent oil”. Po to kasdien, 
kas vakarą geru šepečiu bent 10 
minučių šukokit. Pamatysit, 
kaip, jūsų plaukai pąsįda.ųys 
lengvus ir gražus.
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Agurkai ir
Varškė

s \ -

1 puodukas smulkiai supjaustytų 
neraugytų agurkų.

ik Penkis Centus
Rašo Pr. Lapienė

—Prašau tik penkis centus. 
Man jie būtinai reikalingų —• 
pąstųjusi kelią vienam praei
viui, basa ir išblyškusi jauna 
moteris įkaldavo.

Praeivis apžvelgė ją visą, pa
krapštė kišeninį ir, tiekdamas, 
jai ranką, tarė: —Neturiu, imk 
dęšijn.tukų.

—Nereikia,, man tik penki 
ęęntai reikalingi. Man jie bū
tinai reikalingi, — vienodu to- 
nn ji kalbėjo.

; Vyras nusiskubino. — Pa- 
kvaišėlė, — pamanė, ar tik ne
bus iš beprotnamio išsprukus. 
Tur būt, šąltakošės įsigeidė.

■ Moteris pasuko miestelio 
link.

—Prašau man penkis ęęntus, 
— įsmukusi į vieno namo rū
šį ji šaukė. — Jie man būtinai 

į reikalingi.
— 6, kam tau jie? Kam? Sa- 

ras užriko,
—Man telefonui reikia. Mano 

vaikai įpiršta.
—Štai, imk! Šauk daktarą. 

Tegu išveža juos į ligoninę. Te
gu siunčia juos į našlaičių na
mus. Juk tu jų vistiek nepajėg
si' išauginti. Ko laukti? Tegu 
valdžia jais rūpinasi. Kas gi 
jiems tėvą atėmė? Valdžia! Ta! 
tegul ji ir peni juos!... Tu ma
nai didelį gerą turėtum pati 
juos išauginusi? Pažiūrėk į sa- 
,vq uošvės gyvenimą! O ir tavų 
vyrą ji didžiausiame varge au
gino. Niekad, jo, motina poilsio

ųnt nugaros, ravėdavo kitiems 
daržus. Jam dirbo visų savo gy
venimėlį. O ko iš to susilaukė? 

,G,edos, žmonių apkalbų, drovi
ai dabar ir gatvėn išeiti. Tavo 
tię išperos nieko tau geresnio 
nesuteiks. Tegu veža. Tegu, sa
kau, valdžia jais rūpinasi. Tu 
pati, galėsi eiti tarnauti. Prisi
meni kai dirbai Brovnienei? 
Visko buvai soti ir atrodei, 
kaip ponia. Net ir savo vyrą 
buvai ponu padariusi. Ketve
rius metus* be jokio darbelio 
i valkiojosi... Darbo negavo, gal 
sakysi? Kvailiui sakyk, nę man. 
Aš. senas ir tai be darbo nesu 
buvęs, o jis . . . Ištvirkimas pa
saulio, ot kas yra! Eik į gele
žinkelio stotį, patelefonuok dr.

Smitui. Tik sakyk tegu juos iŠ- 
‘veža. Būtinai. Sakyk tu pati ne
begali jų išmaitinti. Pąsakyk, 
kad tu sergi . . . —, Grįžefej^s 

Į į duris; kur buvo manęs. tą mo
terį tebestovint, nusispioyŠ. — 
Tfuj,, sienoms kalbėta. Taip tai, 
žiųrėlį:, ąępasi velka, o. kai pini
gų prireikė, tai ir pas rnaųe ąt-

Nebepajėgianti vandens atsineš
ti. Tai ką aš, senas žmogus, tu
riu kalbėti, kad tokių metų bo- 
belka skundžiasi?!... O gal tie 
gimdymai pakirto jos sveikatą. 
Gi gali būti. Kas vienus mete
lius' ... Ir reikėjo jai to var
go... Tie du mirė — laimingi. O 
žiūrėk, tas vyresnis taip ir iš
silaiko. Bene jau ketvirtus ųž- 

, kabino. Dievažin kas iš to vai
ko užaugs. Gimė, kaip kirmėlę, 
o, žiūrėk, gyvena. O tas nykš
tukas irgi tebečirpia. Dievas at
siima visko sočius, o tie, kurie 
žemėj neturi vietos, matyt, ir 
jam nereikalingi.

Dar ilgai senis reiškė bąlsu 
savo mintis; dar ilgąi jis spiau*- 
dė į rūsio sienas. Jis buvo ne
vedęs. Turtingesniems, šląviųėjo. 
rusis,’ dulkino kilimus, užsidir
bo sau pragyvenimui ir dar. 
karts nuo karto sušelpdavo Ke
denę, visų užmirštą su dviem 
mažais kūdikiais moteriškę. Jį 
jam buvo tolima giminaitė, įet 
tik jisr vienas tą žinojo. Jis bu
tų ir gyvenęs su ja, tik, bėda, 
niekas jos su mažais vaikais ne
norėjo priimti. Taigi, ji gyve
nu) nuošaliai, krūmuose vyro 
Nukaltoj budelėj. Nors toji bu
delė buvo ir gerokai didesnė už 
tą, kurią naudojame būtinoms 
pareikoms atlikit, bet ji susidė
jo tik iš vieno kambarėlio. 
Kambarėly viena lova, lopšelis, 
pora puodžiukų kelios* suskilu
sios lėkštės dar šis tas surinktų 
iš sąšlavų duobės daiktelių. To
kiame kambarėly gyveno mote
ris su dviem mažais vaikais, 
kurios vyras buvo įkalintas už 
vagystę. Iš ko ji gyveno, nie
kas nesiteiravo ir niekam ne
rūpėjo ji aplankyti. Išskyrus tą 
žmogų, tą žmogų, kuris pats 
nuo kitų stalų trupiniais soti
nas!, niekas jos nėra aplankęs..

(Bus daugiau)

MEGSTOS IPIRŠTINĖS

No. 1813 — Baltų ar juodų siūlų pirštinės labai gražiai 
atrodo. Jos bus dar malonesnės kai pačios nusimegsite.
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Bušo Dr. Aldona šliupas f:
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IŠSIPLĖTUSIOS VENOS—“VARICOSE VEINS”
(Tęsinys)

Ligoniams, kurie nesutinka 
gydytis vaistų įleidimu arba o- 
,pęrą.ęija, telieka vien nešioji- 
imas tam tikrai pagamintų ko
jinių iš gumos, maišyto su šil
ku ar medvilne. Galima nešio
ti tvarstymą iš lankstaus bin
to—bandažo, Suprantama, tas 
nesugydo išpustų venų, bet duo -

dų dažniausia yra išsiplėtusios 
venos. Daugumoje atsitikimų 
čia galima panaudoti gydymą, 
įlęidžiąnt vaistus i: išsiplėtusią 
veną, kuri; tiesiai žaizdą mai
tina. Jei bus patalky ta vena, 
kuri veikią į žaizdas, įleidimas 
vaistų sugydė žaizdą.

Įleidimas vaistų į “varicose 
----- ---------v -------------- , veins” turi geras pasekmes, 

da didelį palengvinimą kojai ir'šiandien toks gydymo būdas 
visiems prieinamas'—ypatingai 
palengvina darbininkams, 
dymas

Gy-

NAUJIENOS NEEDLECEAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

No, 1813

Reikia kuodaugiausia 
duoti kojoms poilsio, 

stengtis padėti 
ant kėdės ar

nekliudo darbo.
GALAS

ŠEIMININKĖMS

Čia {dedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardi

| Adresas--------------------

į Miestas ir valstija-----

moteris tankiai

paramą išsiplėtusioms venoms. I 
Miegant, gerai laikyti kojas 
aukščiau, padedant jas anį prie
galvių, 
ilsėtis,
Sėdint, reikia 
kojas aukščiau 
suoliuko.

Pas vyrus ir
matosi ant kojų žaizdos, kurios 
sulig ligonio nupasakojimo, tę
sėsi ilgai, gal 15 ar 20 metų. 
Ypatingai daug tokių žaizdų 
randasi pas tuos, kurie daug 
valandų stovi ant koių prie dar
bo, negaudami progos atsisėsti, 
pasilsėt. Priežastim tokių žaiz

šią sąvaitę Mėsos Taryba šei
mininkėms rekomenduoja avie
ną ir jaujtieną.

Avies petuką galit pakepti 
išvakaro ir sekmadienyj valgy
ti šaltą su salotėm arba pasi
daryti skanių sandvičių.

Jautieną patušinkit su dar
žovėm arba pakepkit po pe-

1 puodukas su Smetona sumaišytos 
varškės

Paprikos (kam tinka):
Druskos
1 šaukštas, smulkiai sukapotų, svo*. 

gunų.
Pridėkit tiek inayonpaise, kad; lai

kytųsi krūvoj
Salotų lapų

Viską kartu sumaišykit. Salotų la
pus.: graliai sudekit ant Lėkštės, o 
apt tų lapų uždekit įpišinį, apibar- 
stykit su paprika.

Vyšnių ir Aviečių 
Konservai

2 puoduku rūgščių vyšnių (išimti 
kauliukus)

2 puodukų, aviečių
2. puoduku cukraus
2. šaukštų sunkos iš citrinų

. Sumaišykit uogas, įpilkit citrinų 
sunkos ir su įpėdinių šaukštu su
trinki!, sudekit cukrų ir vėl gerai 
maišykit. Virkit ant karštos ugnies, 
maišykit kad nepridegtų. Kai su- 
tirštės, nuimkit nuo ugnies ir pa
dėkit, ka$ ų.usistovėtų, nes kitaip 
uogos plaukius paviršiu. Supilkit į 
stiklus ir užpilki! parafinų. '‘Tai la
bai skanus konservai, tik dabokit, 
kad> jUos nepervirtUmet.

GRAŽUS IŠSIUVINĖJIMAS KAPAI

.PEACOCK BEDSPREAD. PATTERN 1759
No. 1759. — Margais paprastais siūlais ar ant šilkinio mate- 
riolo ir Šilkais išsiuvinėta kapa lovai.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT,
1739 So. Halsted St., Chicago, Ilk

No. 1759

čia {dedu 10 centą ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.
Čium, Šaltą jautieną nėra taip I1 
skani, kaip šaltą aviena. ,

Dabar taipgi, pįgiauąųsipirk- ii Adiesąs

| Vardas ir pavardė

šit visękios rųšies rūkytų deš
rų., -. . '



NAUJIENOS, CHeago, m. Ketvirtadien., Rugp. 4,1938
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Diena Iš Dienos
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Pas pp. Kačerauskas 
Beverly Shores

Pereitą savaitę pas pp. Ka
čerauskus, Beverly Shores, prie 
pat Michigan ežero, suvažiavo 
tiek daug svečių iš visų kolo
nijų, kad nebuvo nei vietos 
kartu pavalgyti, teikėjo laukti 
pakol vienį nuėjo nuo stalo, o 
tuoj aus kiti sėdo.

Pp. Kačerauskų vieta labai 
patogi vasarotojams; prie pat 
ežero, kur maudynės labai ge
rai gamtos įrengtos. Kadangi 
pp. Kačerauskai yra mandagus 
ir svetingi žmones, tai ir sve
čių pas juos apščiai suvažiuo
ja. Kiti išbūna net po keletą 
savaičių.

TaAe daugelio svečių teko 
susipažinti su Komp. Sarpaliu, 
siuvėju Antanu Lukošių ir jo 
žmona; pp. S. Aleknais, pp. Bre- 
deliais, inteligente p-le Ieva Lu
košiūte ir jos tėveliais, “Nau
jienų” išnešiotoju, Frank Lu
koševičių, p. Zymont, p. Ste
ponaičiu, pp. Barkščiais ir. dau
geliu kitų.

šeštadienio vakare fotogra • 
fas, p. Conrad parodė labai gra
žius krutamuosius paveikslus.

Sekmadienį visi smagiai die
ną praleido. Nors ir lietus pasi
rodė, bet visi dainuodami ėjo j 
ežerą. L.

Svečiai Iš
Kearney, N. J.

Chicagoj dabartiniu laiku 
lankosi du jauni lietuviai iš 
Kearny, N. J. Tai advokatas 
Kazys Paulauskas ir jo jauno
ji žmona, p. Anelė (buvusi Zi- 
ziutė) Paulauskienė. Jie yra 
apsistoję pas Liet, konsulą ir- 
p a Daužvardžius, 100 E. Belle- 
vue Place. Į rytus grįš ateinan
čią savaitę.

18-tos Apylinkės 
Gyventojai Švęs 
Aukso Sukaktį
Rugp. 12 d., Ruošia Iškilmingą 

Bankietą
Viena 18-tos Apylinkės Šei

myna ateinančią savaitę švęs 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį — Auksines Vestuves.

Tai Gustavas Kreutzer ir 
Mrs. Kreutzer, kurie gyvena 
adresu 1735 South Halsted 
Street. Jie yra seni miesto gy
ventojai. Chicago buvo toli gra 
žu ne tokia didelė, kai jie čia 
apsigyveno.

Sukaktuvių paminėjimui rugp. 
12 d., Bismarck viešbutyj įvyks 
iškilmingas bankietas, kuriame 
dalyvaus visi Kreutzerių vai
kai, anūkai, ir būriai draugų.

Vaikų yra trys, Mrs. Her- 
man Lense iš Lombard, Mrs. 
William Kamrath ir Edward 
Kreutzer iš Washingtono. Anū
kų turi penkis. • B.

Vera Stradomskienė 
Atidarė Bizni fe

Chicagiečiams yra žinoma 
Stradomskų šeimyna, nes vy
resnioji duktė Vera Stradoms- 
kaitė yra populiari dainininkė 
ir piano mokytoja, o dvi ma
žosios Stradomskaitės geros šo 
kėjos, kurias Chicagiečiai yra 
matę šokant daugely j paren
gimų.

Kadangi V. Stradomskienė 
turi nuosavą biznio namą, 3357 
So. Morgan St., tai atidarė ta
verną ir turės šaunią atidary 
mo pramogą sekantį šeštadienį 
ir sekmadienį, August 6 ir 7 dd.

J. A. S.

Anerikos Zarasai
— Ežerų Kraštas

GRAŽUS PAW PAW EŽERAS IR JO 
APYLINKE

Krantai ežero, it vainikas,

Palangoje” Įstabus rytas, sau-’ .......................

lAatiio7
Garsusis Gydymas 
Praktikuojamas 
Chicagoj.

Išsiėmė Leidimus.
Vedyboms
(Chicagoj)

Anthony Kaunas, 25, su Fran-
ces Gatelis, 24

SUSIRINKIMAI
. ■

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas- Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, rugpiueio 5 dieną, 7:30 valandą 
vakare, Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Susirin
kimas labai svarbus, kiekvienas narys privalo atsilankyti. 
Kurie esat pasilikę mokesčiais, malonėkit apsimokėti. — 
S. Kuneviče, rašt.

Penktadienį, rugpiueio mėn. 5 dieną, 8 valandą vakare Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted St., Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelis laikys visuotiną narių mėnesinį susirinkimą. Na
riai prašomi visi atsilankyti į susirinkimą ir sugrąžinti ne- 
išparduotus bilietus iš pereitą mėnesį rengto pikniko. -----
Alfredas J. Butkus, sekr.

SLA 129 kuopos susirinkimas įvyks penktadienį, rugpiueio 5 d., 
7:30 vai. vak. Jono Petrausko svet., 1750 So. Union Avė., 
Nariai-rės malonėkite dalyvauti, nes šis susirinkimas yra 
labai svarbus. Delegatai išduos raportą iš praeito seimo. 
Taipgi malonėkite pakalbinti naujų narių prirašyti prie S. 
L. A. 129-tos kuops. — Valdyba.

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

i

r GRAND OPENING
THE piNES TAVERN

416-18 RAST 69th STREET
PENKTADIENY, ŠEŠTADIENY, SEKMA

DIENY, RUGPIUČIO 5, 6 ir 7,1938
Skanus Užkandžiai—Gera Muzika. Dovanos DYKAI. 
NELLIE MEDALINSKI, Sav. WM. C. REDDEL, Mgr. 

........................................ . .................................................. ............................................. ■■ I

JUS IR JŪSŲ DRAUGAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI 
ATVYKTI J 

GRAND OPENING 
FRIENDLYTAVERN 

3210 SOUTH HALSTED STREET 
šeštadieni ir Sekmadieni, Rugpiučio 6 ir 7 

Muzika ir Geri Užkandžiai. Laukdamas Jūsų 
JOSEPH LAPINSKAS.

ŽEMAIČIU ORKESTRAS—BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTALĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— __y „ , —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

“Naujienos” kasdien milrgė- moon ir pradėjome nuo kranto 
te mirga įvairiais aprašymais — plaukėme porą valandų taip 
“week-end’ų” ir atostogų.. Tuo- tykiai vandeniu ežero, pasken- 
mi paakstinta, noriu ir aš pa- dę grožyje, lydimi aidų toli- 
rašyti savo įspūdžius iš ypatin- mos muzikos garsų.
gai gražaus “week-end’o” pp.j
Sinkų vedamam prie Paw Paw miškų apsupti ir papuoš* j į- 
Lake “rezorto” North Park Ho- vairių spalvų šviesomis, tai vil
ta/, Coloma, Mich. ilų, tai “night-klubų,”

' \racnrnnniiii \7iao In
O buvo šiai kaip: susitarus 

su draugėmis ir draugais, sė
dom į p. M. Kizo (Peoples Fur~ | 
niture Co. vedėjo) naują, rui
mingą Packardą, pasiėmę kuk
lų “bagažą,” anksti sekmadie- 
nio rytą apleidom Chicagą. Pa-1 
ėmę U. S. 12 kelią, važiavome 
per farmas, miškelius, sodus, 
sodelius, kur visa žalia, auga, 
bręsta, noksta... Pakely pirko-> 
mes aviečių, tai nusirpusių' 
vyšnių. Juokaudami, valgyda
mi į porą valandų privažiavom 
(per Benton Harbor) gražų 
miesteli Coloma, Mich. Pasukę 
į kairę prie “stop-light” ir pa-j 
važiavę tris mailes, atsiradom 
ant kranto iPaw Paw ežero —, 
prieš North Park Hotel. Tai 
pp. Sinkų, žinomo real-estati- 
ninko ir p. Zuriiitės - Sinkienes 
užlaikomas rezortas.

Ant kalnelio apsuptas šimt
mečiais medžiais stovi trijų 
aukštų medinis namas, jaukus, 
švarus, su dideliais porčiais, 
kėdėmis, ping-pong stalais ir 
visomis “vigadomis.”

Pasitiko mus šio viešbučio 
menedžeris, jaunas Geddg-Ge- 
diminas Zuris, teisėjo J. T. Zu
rio brolis ir, mandagiai pasvei
kinęs, paskylrė kambarius erd
vius, švariai, vasariškai įreng
tus. Kol apvaikščiojom t. v. 
“grounds” — 9 akerius miško- 
krumų, žolynų, apžiūrėjome 
gražiai įrengtus 2.“bungalows” | 
rendon vasarotojams, shower, 
baths, privačias vietas miške
lyje, kur galima naudotis “A- 
domo kostiume” saulės mau-| 
dynėmis, bematant atėjo ir pie
tus.

Dideliame, vėsiame valgo
mam kambary, skaniai pieta- 
vom. Valgiai namie pagamin
ti, skanus ir sotus.

Primena Birštoną—Nemuną

Po piet ėjome vizituot aukš
tais krantais, miškeliu pada
bintą Paw Paw ežerą, kurs ran
dasi skersai kelio nuo North 
Park Hotel. Toji vieta taip gy
vai priminė man Nemuną Bir
štone, kad net ilgu pasidarė. 
Galima čia maudyti tame eže
re, o jei nori, pp. Sinkai vi
suomet savo vasarotojus nu- 
vež į “Palangą” — tai “priuate 
beach’’ Michigan ežero, taip 
tyras, taip plačiu smiltynu, ku
rių krantai miškeliu puošti, 
kad tikjrai jauties, kad esi Pa
langoj, tik didesnėj, erdvesnėj. 
Tikrai, tai įstabiai graži vie
ta.

Grįžę iš “byčiaus” ir paėmę 
“showers” alkani, kaip vilkai, 
sėdomės vakarienės. O ūpas, o 
skonis valgių — rodos žmogus' 
ir lengvesnis ir jaunesnis pa
sidarei. Malonu gyyenti, malo
nu grožėtis vasara, medžiais,1 
žiedais... Ak, kas taip surami
na, paguodžia, palinksmina ir 
pasilsina, kaip mieloji gamta!

Ilsėkis ir Grožekis

Po vakarienės išėjome į pla
čią verandą. Saulė leidžias, ty-' 
ku, piro medžių lapus spindi 
paskutinieji saulėleidžio spin
duliai. Oras — pilnas kvapų, 
tolimų žydinčių gėlių — sodų...1 
Rodos, tik ilsėkis išsitiesęs pa
togiose kedėse, sūpuoklėse ir 
grožėkis jaukia aplinkuma ir 
svajok . . . Bet ar duos tau ra
mumą linksma kompanija?— 
nei nemanyk. Girdi, reikia eiti 
laivu pasivažinėti po platųjį 
Paw Patu ir aplankyti dar ir 
kiią “jaunesnį” ežerėlį, užvar
dintą Little Pau) Paw.’’ štai, 
kaip bematant atsidūrėm eže
ro “uoste.” Priplaukė didelis, 
jaukus garinis laivas Honey* \

i . . .. a,r gražiais keliais -
'vasarnamių. Visa toji kelione 
ežeru vasaros prieblandoje bus 
kaip svajonė ... i

Bet ir svajonės baigiasi, štai 
ir vėl uostelis ir musų “Ho- 
---------- „ prje jQ sustojo . . .

Į Vasalros nakties kerai nelei
džia eiti gulti — einame pasi
vaikščiot tamsiu keliu, nu
šviestu vien <ik kokių tai ne- 

! pažįstamų, didelių žvaigždynų, 
| kurių mieste nematome, ir mi- 
liardais mažų žvaigždelių, it 
sidabro pabirų. Vizituojam į- 

i vairias “miestiškas” vietas, 
skating ring, karosėlius ir įvai
rias žaismių vietas. Pp. Sinkų 

irezortas yra taip gražioje vie- 
“‘įtoje is pačiame centre įvairių 

. pramogų. Čia arklius galima 
nusisamdyti, jei kas nori pa
jodinėti. Čia netoli puikus gol
fo coulrse, čia luoteliai ežeru 
pasivažinėti, šokių svetainės,

1 teniso aikštės, bowling alleys. 
i O gamtos mėgėjams—gražiau 
šia scendrija ir “šventas ramu
mas.”

Chicagiečiai lietuviai gerai 
padarytų rezervavę sau vietą 
atostogoms pp. Sinkų rezorte. 
Viena, kad kainos už gražius 
kambarius ir skanų valgį labai 
prieinamos. Antra, kad reiktų 
ten sudaryti savotišką lietuvių 
Palangą. Malonų ir jauku su 
savaisiais pabuvoti. Kaip be
matant tą vietą užplūs svetim
taučiai, “Uiey gnow a good 
-- ig.” Be to, j 
palramos, jie z 
rus, nuoširdus, svetingi. Jonas 
Sinkus, senas biznierius, o po

li nia Franses Sinkus (teisėjo J.
T. Zurio sesutė), veikli lietu
vaičių tarpe, dabar eina raš- 

(tininkės pareigas Chicagos Lie
tuvių Moterų Klube.

PrisismagiUę,' prisiuliavoję, 
galop nuėjome gulti ant mink-' 
štų, švarių lovų — miegojome 
tik “vieną kar!” ištisą naktį, oi 
mano seniems kaulams nevisur 
sekasi pailsėti, mėgstu komfor-; 
tą ir gerą minkštą, lygų mat-' 
rasą. North Pakr lįotel kamba-' 
r i ai tikrai gerai įrengti tuo 
žvilgsniu.

“Palangoj’’

Kėlėm anksti iš ryto. Atsil
sėję, atsinaujinę — į 6 minu
tes automobiliu buvome jau

lė, miško žalumas, smėlio bal-| 
tumas ir vandens mėlynė — vi
sa tai susilieja į vieną ir svai
gina savo grožiu . . . Užmirš
ti, kad jau nebe taip jaunutė, e ..
kai buvai, nublunka rūpesniai, DainUOS KOZČS IT 
sumažėja depresijos baisi ryk
štė, norisi vien dainuoti, su
kauti, vandenyje maudytis, po 
smėlį baltąjį pabėgioti, iššauk
ei praeitį, jaunatvę, vaikystę...

Grįžome pusryčių. Pavalgę, 
reikia jau kraustytis, nesinoiri 
dar grįžti Chicagon, bet ką 
daryti. Stovi žvilgantis Pac-

i kardas ir laukia. Grįžova vėl (
• vieškeliais i 

Chicago. Nekantriai laukiu vėl 
I “week-endo,” 
galimybės atlankyti gražųjį: 
rezortą, kol dar vasara neuž
sibaigė. Patariu ir atostogau
jantiems chicagiečiams !<ai pa
daryti. Esu tikra, kad pp. Sin
kų vedamam Irezorte turėsite 
tokį malonų laiką, kokį turėjo 
rašanti šiuos įspūdžius.

—Aida.
P. S. Čia ne bizniškas adver- 

tising, bet informacijos dėlei > 
paduodu pp. Sinkų rezorto ad
resą: North Park Hotel, Paw 
Paw Lake, Coloma, Mich. Ga
lima parašyti ir rezervuo'i vie
tą sau, pašaukiant telefonu 
Ghicagoje* Prospect 9000.—A.

Lelijos”
Šįvakar Budrike Radio 

landoj iš stoties WHFC (Cice'- 
ro) dainuos 18-tos apylinkės 
Rožės ir Lelijos. Programas
prasidės 7 vai. vakare. Prašom 
visų pasiklausyti. Senutė

Va-

i. Sinkai verti 
onės populįa-

kad dar gavus Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

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

Paskutinė Diena 
Vargšas Dono kazokas kovojęs 

Kotryną Didžiąją
“PUGACHEV”

—Pradedant Penktadienį— 
“JEI KARAS KILS RYTOJ” 

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

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

* ir Sekmadienį.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

$7-25

PIRMA NEGU 
PIRKSITE 

VASARNAMI, 
ATLANKYKIT

Herbert W o o d s 
prie Ežero, persi- 
tikrinkit moderniš
kų namų gražumu; 
žema kaina med
žiais apaugę lotai. 
Privati pakrantė.

HAW« CO*N KR, SHTRANC6 TO
HARBERT WOODS 

/H AR BERT

ž^LAKESIDE 
UNION PIER

ICHIGAN CITY

(OriHu 65 C^M2£iq(j/ 
/ ON U. S. HIGHV/AVS 20 AND 12 Z 

3 BUS LINES TO ENTRANCE
HARBERT WOODS ON THE LAKE 

HARBERT. MICHIGAN

Z. S. MICKEVICE and COMPANY,
6816 SO. WESTERN AVĖ., Žemi Taksai. HEMLOCK 0809

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ 

“Rožių ir Lapukų1 
- . Sidabrini Setą __

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

Gaus šį puikų sidabrinį setą (h
TIKTAI UŽ.......... 4* • VF VF

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

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj 
NAUJIENOS Metams.....................
26 šmotų Setas su persiuntimu

“Naujienos” Metams ir Setas

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

Vardas .....;.......................................................... ..............................

Adresas

Miestas 
.... ............

*5.00 
— *4.50

*9.50

Daugelis Naujienų skaityto
jų yra gedėję apie garsųjį Ka
nados specialistą kojų gydyto
ją, Dr-ą Locke. šis 
didelis specialistas 
turi tūkstančius pa- 
cijentų, kurie atvy
ksta pas jį iš visų 
Jungtinių Valst i j ų
ir Kanados dalių. Dr Ix,cke 
Dr. W. A. Chaikin, kurs nese
niai suglrįžo, padaręs vizitą 
šiam dideliam specialistui, 
vartoja tokį pat metodą, gy
dydamas visas kojų negalias. 
Dr. Chaikin randasi adresu 
19 North La Šalie St., arti 
Ežero, ir ima atlyginimo tik 
.$1.00 už kojų gydymą.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokias rakandus bei Storus. Ve
žam į fannas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musij Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Tusų Stalą

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

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

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI

GYDYMAS ' SCn.OO
LIGONINĖJE  _..........
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje .. --- $15.00 
raumatizmas $9.00 

greitai palengvinama -- »
VISAS LIGAS GYDOMA j 4 Oft 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 6727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL VTGTORY 9670.

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

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

75% Coarse ___
Illinois Nut _______
Rex Egg --------------
Black Band Lump ...
Millers Creek Lump
Chestnut Hard Coal 

ir kitokias ana
Pašaukit: Lai

OKSAS EX

...................... $5.60 

.............. ....... $7.50 
........ ____  $8.75 

ip .......   $9.00
»l .... ....... $13.00
lis pristatom. 
ayette 8980.
PRESSING
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“Pirmyn” Choras 
Ir Siurbiška 
Kritika
Apie “Nurodymus” ir Kam Jie 

Reikalingi

“Komunizmas Jau Gyvuoja”.
Solo dainuojant būtinai yra 

reikalingas balso nustatimas. 
Kitaip tamstos dainelės niekas 
nenorės klausyti. Jeigu kaip, 
gali ir pačią dainelę ant nieko 
nuvaryti. Todėl, buk atsargus 
ir suprask, kur yra būtinai rei
kalingas lavintas balsas.

Juozas Kybas

Lietuviškas 
“Koubojus” Iš 
Texas Chicagoj

Sako, Chicagoj pas 
taip vėsu!

Rugpiučio 1 dieną komunis
tų laikraštis—“Vilnis” įdėjo a- 
pie “Pirmyn” chorą tokią kri
tiką. “Manau, kad toliau atsi
ras, kas duos smulkmenišką 
kritiką apie choro kokybę. Gal 
tą nepatingės padaryti Kauno 
operos dainininkai ir pažymės 
nekuriu choro narių krūtini
nius ir gomurinius balso drebi 
nimus. O jiems labai reikalin
ga geri 
kritika.’

Ratelieciai Iš
Roselando Ruošias
Į “N.’’ Pikniką
Ratelio Nariai Nutarė ir To
liau Veikti—Statyti DFamas— 

Komedijas
nurodymai ir teisinga

kritika yra daug tin- 
patiems komunistams, 
matote, kad iš choro

Jokia 
kamėsnė 
Kur jus 
dainininkų kas reikalautų pil
no balso nustatymo? Kas butų, 
jeigu kritikas pradėtų viso 
choro narius pavieniu kritikuo
ti? Juk choristai nėra solistai 
ir niekas iš jų nereikalaus bal
sų nustatymo. Solistus tik gali
ma tokiu budu analizuoti ir rei 
kalauti teisingo balso nustaty
mo, bet ne choristus, 
kritika labai tinka 
chorams ir patiems 
riams-rašėjams.

Peržiūrėkite, ar jus
si te nustatytų balsų savo cho
ruose? Labai gaila, kad “chor
vedys” nežino ką ir kaip kri
tikuoti. Aš manau, kad tas 
“chorvedys”, rašydamas apie 
“Pirmyn” choro balsų drebėji
mą, nežino ką jis rašo. Tamsta 
geriau pralavink savo balsą ir 
pasilik prie savo senos dainos;

Tokia 
vilniečių 
redakto-

daug ra-

MADOS

ROSĖLAND — Lietuvių Sce
nos Mylėtojų Ratelis laikė mė
nesinį susirinkimą ir perskai
čius protokolą, eita prie laiškų 
skaitymo. Laiškas gautas nuo 
Naujienų pikniko rengimo ko
misijos, kviečiantis dalyyauti 
piknike, rugpiučio 14, Sunset 
Darže, 135th ir Archer Avė.

Laiškas priimtas ir vienbal
siai visi sutiko dalyvauti. Bilie
tus, kuriuos rado laiške, Rate- 
liečiai su džiaugsmu pasidalino.

Toliau, Ratelis nusitarė gy
vuoti ir vaidinti kaip dramas, 
taip ir komedijas. Kadangi va
karas tą dieną buvo labai kar
štas, o ir keletas reikalų buvo 
karštai svarstoma, tai ir susi
rinkimo dalyviai jautės lyg ir 
pavargę. Todėl, po susirinkimo 
nusitarė atgaivinti jausmus su 
šaltu alučiu. O prie alučio ponia 
Pučkorienė lyg iš dangaus, at
nešė labai skanų šurį. žinoma, 
alus prie sūrio, suris prie alaus 
—tai kas jau bėgai būt geriau. 
Be to, ponas Balčiūnas, geras 
rateliečių draugas, persergėda
mas, kad sukakusiems saitas 
alus gal būt pavojingas, nuo 
savęs įvėlė bonką šnApsalogi- 
jos. Čia, žinoma, ratęliečiaį pil
nai atgavo ėiiėrgi j ą * ir' ’ eidami 
namo, visi jautės smagiai.

Stepukas

jus

o

No. 4801 — Naujasnės mados su
knelė. Sukirptos mieros 16, 18, Ž0. 
:taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 co
lių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St.9 Chicago, III.

PRANCIŠKUS PRATAPAS 
mirė rugpiučio 1, 1938 m., 
9:30 vai. vakare, sulaukęs 
pusės amžiaus. Kilo iš Tau
ragės apskr., Eržvilku parap., 
Butaičių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 29 metus.

Palijo dideliame nuliudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Nikotaitę iš Pažarų kaimo, 
dvi dukteris Marijoną ir 
žentą E d w a r d Hochertz, 
Eleanor, sūnų Pranciš
kų, anukus Helen ir Donald 
Hochertz, tris brolius Domini
ką ir brolienę Marijoną, Ma- 
teųšą ir broliene Marijoną, 
Joną, dvi švogerkas Kottiną 
ir walter Boskus ir šeimyną, 
Marcijoną ir Steponą Chaser, 
pusseserę Rozaliją ir švoge- 
rius Justiną Tumus, Joną 
Pratapą ir kitas gimines Ame
rikoje. Lietuvoje brolį Jjuo- 
žapą ir brolienę Marijoną, šė- 
serį Marijoną ir švogerį Mi
šeikius, tris švogerius ir gi
mines.

Priklausė prie D. L. K. Vy
tauto ir Chicagos Lietuvių 
Draugijų.

Kūnas pašarvotąs 444 West 
61st Place. Laidotuvės įvyks 
penktadienį; rugpiučio 5 d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sjelą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
Sūnūs, Broliai ir Giminės. 

Laid. Dir. Antanas M- Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

Antanas Guokas
—- Eh, pas jus Chicagoj vė

su, Texase — tai karšta!
Taip vakar prabilo lietuvis- 

kasai “koubojus” iš Texas val
stijos, paklaustas kaip jam pa
tinka Chicago. Pasikalbėjimas 
įvyko vakar apie pietus ir tuo 
laiku temperatūros buvo apie 
90°, ir reporteriui nuo kaktos 
ant popierio dribo dideli lašai 
prakaito. Taip karšta, kad ne
žinai kur dėtis, o čia tau pasa
koja, kad Chicagoj 'vėsu!

— Tai kokiam gi pragare 
jus gyvenat, jei dabar jums 
vėsu, klausiu “koubojaus”?

— Ho'uston, Texase ir ten 
kai saulė svilina, tai svilina 
bė susimylėjimo, nėra nei vė
jelio degančius veidus atvėsin
ti. Vasarą — į Texas važiuo
ti — blogas laikas. Žiemą ten 
smagu. Dažniausiai nebūna jo
kio sniego ir nenušala net nei 
žolės lapelis.

Tai tokiam kraite, , kur žie- 
mršilta,' oTVasarą* šaTilė 7rsmt?-' 
žiną” žmones gyvena musų lie
tuviškas “koubojus”, kuris ne
seniai atvyko Chicagon ir ry
toj po pietų žada grįžti atgal. 
Tai yra Antanas Guokas, žila
galvis, žilausiš panevėžiškis, 
kuris atrado laimę ir gražų gy
venimą tolimoj Texas valsti
joj.

Texas išvydo Guoką pirmą 
kartą 1902 metais ir nuo to 
laiko nepaleido jo iš akių. Lk 
vieną, kartą, apie 15 metų at
gal, jis buvo ištrukęs trumpam 
laikui į Chicago, bet tuojau 
vėl nuskubėjo atgal į Housto- 
ną.

pačiai bendrovei, kuriai tarnau
ja šimtai Roselando ir Pųįi- 
mano lietuvių.

Darbu Guokas nesiskundžia, 
turi sukrovęs nemažą turtą ir 
gana plačiai įsigyvenęs nuo vi
sų lietuvių centrų tolimoj USA 
daly j, kur visus lietuvius ga
lima suskaityti ant pirštų.

HoUstorie gyvena tik trys 
lietuviškos šeimynos.

— Ar sueinat ?
— Beveik kiekvieną dieną. 

Gerai jiasiriažįstam!
— Kaip pavardės ? Gal aš 

jas žinau.
— Vienos šeimynos pavardė 

Gubkas. Mano giminaičiai.
— O kaip antroji?
— Guokas!
— Giminė ?
— J0, mano pusseserė.
— Tai Houstone trys lietu

viškos šeimynos ir visi Guo- 
kai?

— Visi Gubkai. Aš turėjau 
du Guokiukus if dvi Guokiii- 
tes, bet visi jau išlakstė. Jau 
turi savo šeimas. Dabar pali
kau tik vienas Gubkas;

Svečias Chicagoj yra apsi
stojęs pas giminaitį Leon Ra
dauską, kuris gyvena adresu, 
3258 South Union avenue. Tai 
vienintelis “ne-Gubkas” texa- 
siečib giminių tarpe. Visi kiti 
gimihėš Chicagos apylinkėj, 
yra Gubkai. Tai Guokai, gy
veną WaUkegane, ir Guokai, 
gyveną Plainfielde, Wisconsi- 
ne.

Pas visus svečias lankėsi, vi
sur buVo gražiai vaišinamas, 
bet nekantraudamas laukia 
penktadienio, kada vėl galės iš
trukti iš Chicagos ir grįžti į 
Texasą, kur jis rado ne vien 
užtikrintą rytojų, bet , ir sma
gų, laimingą gyvenimą toli nub 
kitų savo tautiečių šioj šalyj.

VfiA

Dr. Graičunas
Į Darbą, Gerbiami S. L 

A. Delegatai t

CLASSIFIED ADS. j
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo

Amerikoj nuo 1900
Lietuvos Guokas atvyko 
metais, du metu praleido

Iš 
1900 
Chicago, kur neprigijo, ir šo
vė, kaip greitas, į pietus.

Houstone musų svečias tar
nauja už mašinistą Pullrrian 
Car and Wheel Company, tai

PATUMSIS

su šiuo pasauliu 
d., 11:00 valandą

NAUJIENOS Patterri Dept. 
1739 S. Halsted SU Chicago, IH.

Čia jdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd} No. ;■
Mieros  per krutinę

I (IVFIKI^ Telegramų i LUVLIIyIO Visas Pasaulio
■ Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bąnkietams

Ir Pagrabams.
8316 So, Halsted Street

Tel. YARDS 7308

(Vardai k pavardė)

(Adresas)

{Miestai ir valstijai

H Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 
fnamfi.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

JONAS

Persiskyrė 
Rugpiučio 2 
ryte, 1938 m., sulaukęs apie 
50 m. amžiaus, gimęs Anta
kalnių kaime, Utenos parap. 
ir Apskrity.

Paliko dideliame nuliudi- 
moterį Bernice Patumsienę, 
po pirmu vyru Baranauskie
nę, podukrę Virginiją Bara
nauskaitę De Kalb, III., pus
brolį Juozą Patumsį, švogerį 
Feliksą Žilinską Chicagoj e ir 
gimines, Lietuvoj—2 brolius: 
Elerių Patumsį su jo šeimyną, 
Jurgį Patumsį su jo šeimyna, 
seserį Uršulę Žukienę, seserį 
Eleną Kulbeckienę ir jos šei
myną, uošvius Žilinskus, krik
što sūnų Antaną Kulbecką ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 1009 Mar- 
ket St., De Kalb, III. Tel. De 
Kalb 191. Laidotuvės įvyks 
šeštad., rugpiučio 6 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į De Kalb 
kapines.

Visi a. a. Jono Patumsio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai > kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Podukrė, Pusbrolis, 

Švogeris ir Giminės.

Senas Petras 
Prašomas 
Atsišaukti!

Sbnaš Petras — P. Martinkaį- 
tis yra prašofnas tuojau atsi
šaukti į Naujienos. Tegul pasi
mato su p. Mariai Jutgelibhieriė;

Seimai it seimeliai skaitlin
gi atstovais ir neskaitlirigi at
stovais, tarėsi, gvildeno bėgan
čių orgdnizacijų reikalus; Karš- 
čiavoši savo kalbose, kiti gal
vas lingavo, treti juokavo if • 
akimis žvairavo į dailiąją lytį. 
Seimas ir seimelis — jiems bu
vo kermošius; save pasirodyti 
ir kitus pamatyti. Na, ir ma
tėm!

Senų, storų, pilvotų, plikų, 
žilų; ąugštų, liesų ir nykštu
kų. Vienok, jie visi buvo nu
siteikę “vajauhai”. Retas iš tų
jų gerbiamųjų atstovų buvo pa
siryžęs kūrybinį darbą statyti 
pirmon eilėn.

Tą viską žemiau pasirašęs 
sekė it stebėjo atydžiai Sei
me.

Na, tiek tb, apie išorinę iš- 
veizdą Seimų-seimelių. Baigėsi 
Seimai-seimeliai iškilmingai — 
anot p. adv. F. J. Bagočiaus 
skruzdės nešė medų, o bitės 
skruzdėlynus kfovė. Mat, pas 
Am. lietuvius viskas tveriasi 
atvirkščiai if pats p. preziden
tas Seimo, ka^ tarimai eitų 
sklandžiai, “parulyno” (suprask 
patvarkė) ir liepė gerbiamiems 
delegatams tos “rulios” prisi
laikyti, tik nelaiku susenęs p. 
Jonas Tareila iš Waterburio, 
Conn. užprotestavo, sakydamas, 
kad čia Seimas ir “rulyti” p. 
prezidentas vienas be pritarimo 
Gerbiamų Delegatų — negali. 
— Na tiek to. Gali negali — 
nesiginčysime! — Vienok pa
sakysiu, kad šis 40-tas S.L.A. 
Seimas buvo tvarkus ir kūry
binis. .

Na, gerbiami delegatai, po 
Seimo pasilsėję pradėkim dirb
ti./ Visų, pirma, naujų narių, 
verbavimo Stvėrkimės. Tas ne
atidėliotina tolimesniam laikui.

Visi delegatai į darbą!
Dr. A. L. Graičunas.

Prigėrė Bemokinda
mas Moteriškę 
Plaukti

Bėmokindafnaš moteriškę 
plaukti prie Dolton (Chicago 
street ir Sibley bulvaro) pri
gėrė advokatas Jeffer^on H. 
Millsūps, 60 metų amžiaus, nuo 
4721 Lake Parke avenue. Ne
laimė įvyko mažam tvenkinyj 
aukščiau paduotu adfesu. MilL 
saps ir jo mokinė Sally Finicle 
įgriuvo į tvenkinyj pasitaikiu 
šią duobę;

Moteriškę pasisekė išgelbėti. 
Millsaps’o kūnas buvo iškeltas 
paviršiun 10 mintičių prdšlin- 
kus, bet jo nebuvo galima at
gaivint.

Kalės Tris Metus 
Ųž Federalių 
Pinigų Eikvojimą

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

Lafayette 9645.

HELP WANTED—FEMALE 
parbininkių Reikia

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

REIKALINGOS DVI MOTERYS 
skudurams sortuoti. Turi būti 
tyrusios. Pastovus darbas.

D. MILLER and SONS, 
2155 Ogden Avenue. 
Įėjimas iš Taylor St.

pa-

REIKALINGA LIETUVAITĖ 
mergaitė geltonplaukė kaipo vei- 
terka taverne. Atsišaukite.

1441 East 63rd Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPar davimui
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; Behnont ir Elston 
apylinkėj; pečium apšildymas; 2 ka
ram garažas; puikiam stovy, $4,200; 
lengvi išmokėjimai. Apointmentui 
padaryti telefonuokit: Irving 8883, 

arba Harrison 2022.

LIETUVIŠKAS DVARAS, 250 
akrų farma, gera žemė, budinkai. 
Savininkas mainys ant namo mies
te arba ant mažesnės farmos.

STANKOVICH and CO. 
6912 So. Western Avė.

.. FĄRMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

nuteisė
Walter

tris me-

Federalė valdžia 
mokesčių kolektorių 
W; Gbralški sėdėti 
tus laiko kalėjime už išeikvo-
jiiiią $2,000 federales valdžios 
pinigų. Jis pasisavino $2,000 
iš Socialės Apdraudos Fondo 
ir pinigus suriaudbjo atinokė- 
jimui skolų ir statymui savo 
namo.

Pats Save “Nuteisė” 
if Nusišovė

MYKOLAS KRAĮNAS 
Velionis, gyveno po nr. 

742 West 33rd Si.
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

rugpiučio 3 d., 8:30 vai. ryto, 
1.938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Rietdvoš paraip., Ged- 
vainių, kaime.

Amerikoj išgyveno 35 ’’ m.
Paliko dideliame nuliudįme 

moterį Marijoną, po tėvais 
Medžiunaitę, 2 dukteris: Ca- 
therine if Otią, 2 sūnūs: Mi- 
chael, marčią Alįęė ir Kazi
mierą, marčią Bernice ir ki
tas gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj. 3354 So. Hals
ted St. Ląięlotuvės įvyks su- 
batoj, rugpjūčio. 6 d., 10:00 v. 
ryto. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Liet. Tautiškas kapi
nes.

Visi a. a. Mykolo Krainas 
giminės, draugai if pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jHm’ paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Mdtėris, Duktefys, Sūriai, 

Marčios ir Giminės.
Laįd. Dir. P. J. Ridikas, TeL 
YARDS 1419.

Kari M. Guerither 50 
ariiž., tarnautojas Elgin, 
and Eaštėrn gelžkeliui

metų 
Joliet 

and Eiastern gelžkeliui nusišo
vė pereitą pirmadienį. Korone
rio tyrinėjime vakar paaiškė
jo, kad jisai “teisė” save kaip 
teisėjas, “paskyrė” sau mirties 
bausmę if tą bausmę šaltai įvy
kino, patraukdamas į kaktą 
taikomo revolverio gaiduką.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

- > '„'i- V v■ ..............
', A. K

&ERĖ. tfaujiėniį. skaityto-

pirkinių rvikdlaii tilt i 
tai krdniuvš*, kti ria f 
ikelbiait ^dujtisnosė.

ii' - į--

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automoblliai ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, .nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

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. 
ĮĮĄN^ON-OSBOĘN, HĄRT» MICH.

FŪRNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir^ Įtaigai Par^yimui 
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CALumet 5269.

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINE PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 V AL. V AK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

Nauja Rusų 
Filmą Parodys 
Ateities Kara

turi 
Bet 
stu-

Ateities vaizdai visuomet 
savy fantastiškų elementų, 
realistinėms Maskvos filmQ 
dijoins ateitis yra taip apčiuo
piama, kaip ir praeitis. Tokią 
realistinę ateitį vaizduoja ir fil
mą “If War Comes Tomorrow” 
— Jei Karas Kils Rytoj

ka
nu
žo

re” lengvai pažinti. Jis yra 
pieštas remiantis karingais 
džiaiš, kurie nuolat liejasi iš 
Europos fašistinių karo minis
terijų ofisų. Uniformos, ženk
lai ir signalai, Šukiai ir kalbos, 
sakytum, parodo dienraščių pir
mųjų puslapių nuotrauką. Ir 
tik vienoj detalėj filmą nepalie
ka kitokio pasirinkimo kaip tą, 
kad Sovietai laimes.

Dialogai fihnoj eina rusų ir 
vokiečių kalbomis. Antraštės 
anglų kalba.

Filmos rodymas Chicagoj 
prasideda penktadienį, rUgpiu- 
čib 5, Sonotorie tėfttre, 66 E. 
Vari fiureri St

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES 
806 Wes»t 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 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengė jas.
Leonas Roofing Co;

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

COAL—WOOD—OIL
Angly ^Malkos—A1 i e jus 

Kainos Numažintos 
ANGLYS

EGG .............
NUT .............
BIG LUMP ..
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR 1 — SAUKITE 
DIENA AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

6.00
6.00
6.00

.....JEIGU REIKIA PINIGŲ..- 
kreipkitės į Naujienų spul- 

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Uthuanian Building Loan and

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir- 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

I
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ELEKTRA NETRENKĖ 55 METU BRIDGE 
PORTIETĮ MYKOLĄ KRAINĄ

Buvo Mirtinai Sužeistas Belipant į Medi 
Užgesinti Gaisrą

BRIDGEPORT — Vakar, apie srovės pritrenktas Krainas la 
8:30 valandą ryto, mirė 55 me- bai sunkiai susižeidė krisdamas 
tų amžiaus birdgeportietis M y-! iš medžio, į kurį buvo įlipęs 
kolas Krainas, nuo 742 West gana aukštai.
33rd street. I Vėliau atvykę elektros ben-

Į rlMAiTAO JnvkirYi’yYbni v»qJa Trn rl

Mirė vietos St. "Paul ligoni-; 
neš kur pereitą penktadienio, 
vrkare buvo paguldytas po ne
laimingo įvykio prie savo na
mų.

' drovės darbininkai rado, kad 
elektros srovė buvo apėmusi 

! visą medi ir butų buvę p ra- 
igaištinga jį palytėti. Elektros 
i bendrovei žinią davė vienas iš 
! apylinkės gyventojų, matęs ne- 

Nuo elektros laidų, kurie ėjo laimę.
per medį, augantį prie Kraino, Velionio kūnas yra pašarvo 
namų, aukščiau paduotu adre- tas Paul J. Ridiko koplyčioj, 
su, kokiu tai bildu užsidegė 3354 South Halsted Street, kur 
šakos. | šiandien įvyks koronerio in

Supratęs, kad liepsnos gali k vestas. Laidotuvės įvyks še:' 
apimti ir jo namą, Krainas pa- tadienį, rugp. 6 d. Kūnas bus 
sigriebė puikią ir pradėjo Ii p- pakastas Lietuvių 
ti į medį nuplauti degančias Kapinėse;
šakas. Bet šakų nespėjo pa-{ Velionis paliko žmoną Mari- 
siekti. Jį pagavo elektros sro-'ją, dukteris, Catherine ir Oną, 
vė ir išmetė iš medžio ant ce1 sūnūs Michael ir Kazimierą, ir 
mentinio šaligatvio. Smarkios keletą kitų giminių. R.

.■y

Tautiškose

Mirė Žymus DeKalb 
Biznierius 
Jonas Patumsis

Jaunas Lietuvis 
Išvyko New Yorkan 
Mokytojauti

Laidojimas šeštadienį Rytą 
Kalb Kapinėse

De- Baigė mokslus Wisconsin 
Universitete

NAUJIENOS, CMcago, III.

.Ity’

Naujienų-Aeme Tęlcphoto
KUR ŽUVO 60 — Gelbėtojai ieško sužeistų ir užmuštų keleivių liekanose eks

kursinio ll.aukinio, kuris įgriuvo į upę Balaciavoj, Jamaica saloj. Nelaimėj žuvo 
60 keleivių, o 75 buvo sunkiai sužeisti.
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Wisconsine—Kur 
Klimatas, Miškai 
Primena Lietuva

Senas Petras 
Naujienoms 
Nebeagentauja

Atostogos pas lietuvį Chesną 
Woodboro

Sulaukęs apie penkiasdešimts 
metų amžiaus, rugpiučio 2 d., 
mirė žymus DeKalb, Ilk, veikė
jas ir biznierius Jonas Patum- 
sis. Jo vardas yra gerai žino
mas daugeliui chicagiečių.

Mirtis atėjo apie 11 vai. an
tradienio ryto. Silpna širdis ir 
kitos komplikacijos prisidėjo 
prie gyvybės užgesinimo. Toji 
gyvybė buvo labai- brangi ir 
miela nevien šeimai ir artimiems 
giminėms, bet ir DeKalb lietu
viams, kur velionis stovėjo vei
kliausių žmonių eilėse. Jis bu
vo narys DeKalb Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyriaus ir 
veikė kituose rateliuose.

Laidotuvės įvyks šeštadienio, 
rugpiučio 6 d., 8:30 vai. ryto. 
Kūnas bus palaidotas vietos 
DeKalb kapinėse.

Velionis paėjo iš Antakalnių 
Kaimo, Utenos. Paliko nuliū
dime žmoną Bemice, podukrą 
Virginiją, pusbrolį Juozą Pa- 
tumsį ir daug artimų giminių 
čia ir Lietuvoj. Drg.

Po trumpų atostogų abituri
entas Wisconsino Universiteto, 
Michael J. Thomas, sūnūs pp. 
Tamošaičių, 933 W. 33rd St., 
liepos 31 d., išvažiavo į New 
Yorkę, kur pradėsiąs mokyto
jauti aukštesnėj mokykloj, už-- 
laikomoj USA turtuolių, Con- 
gregational Christian Churches, 
287 Fourth St., New York, N.

linksma, kad sūnūs gavęs 
apmokamą vietą ir išva
karių praleisti atostogas, 
duktė Estella Andruliute,

Mrs.. Tamošaitienė, motina, 
labai 
gerai 
žiavo 
Ji ir
užlaiko puošnią Zig-Zag užei
gą, 6819 Western Avė. todėl 
norinti pasilsėti. Ji vyksianti 
ir j Hart, Michigan pas giminai
čius Andrulius, taipgi norinti 
pasimatyti 
kais, kurie 
nę dukterį, 
duliene.

su Petrais Karnec- 
turi gražią, blondi- 
ir gal su Mrs. Dun-

Grįšianti 
d. šio mėnesio.

į Chicagą apie 15

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

BRANGŲ INDŲ SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

ĮŽANGOS KUPONAS"!

Naujienų Pikniką
NEDELIOJ

RUGPIUČIO 14, 1938
SUNSET PARK DARŽE

135th ir Archer Avė.

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI 
Pasisvečiavimas — Užkandžiai 
IŠSIKIRPKIT — SU JUO {EISIT DARŽAN.

o

KLAUSOS TĖVO IR VYRO BYLOS
Naujictių-Abjne Telephot'o

Iš kaires
Barbara Carroll, duktė, ir Mrs. Francis-Jd. Carroll, 
žmona, per radio klausosi savo vyro ir tėvo, Francis 
Carroll, bylos eigos. Jis yra teisiamas South Pairis, 
Missouri valstijoj už nužudymą Dr. James G. Little- 
field, kuris ji buk kritikavęs už lytinius santykius su 
duktere. ■»

Cook Apskričio 
Užsidariusių 
Bankų Stovis

Suka Galvas Apie 
Senatoriaus Lewiso
Vietininką

ruff-(Žiūrėk liepos 27, 29, 30;
piučio 2, 3 “N.”)

Vakar valstijos auditorius 
Edward J. Barrctt paskelbė 
žemiau paduotų užsidariusių 
bankų antro bertainio rapor
tus.
Pasilremdamas raportų skait

linėmis, tų bapkų receiveris 
Chas. H. Albers daro seka
mus spėjimus apie dividen
dus ateityj:

• Homeivood State Bank— 
Išmokėjo 15%, ir atrodo, kad' 
netrukus vėl išmokės antrą 
dividendą depozitoriams.

• Industrial State Bank — 
jau išmokėjo depozitoriams 
35%. Prieš metų pabaigą iš
mokės kelių nuošimčių divi
dendą.

• Kenivood State Bank— 
Jau išmokėjo 58%, o prieš 
metų pabaigą depozitoriams 
grąžins dar vieną gana stam
bų dividendą.

Receiveris Chas. H. Albers 
priduria, kad nė)ra daug vil
ties depozitoriams gauti divi
dendų greitu laiku iš sekamų 
užsidariusių bankų:

• First State Bank of Bar-t 
rington; First State Bank o f 
Steger; Garfield State Bank.

Lewis žada Rezignuoti Ateinan
čiais Metais

Automobilių 
Nelaimės

mirė• Apskričio ligoninėj
56 metų McKinleyparkietis Jo- 
seph Yas’kovich, nuo 3608 Ar
cher avenue. Jį skaudžiai su
žeidė automobilis, po kuriuo 
Yasko'vich pakliuvo netoli sa
vo namų.

• Automobilių nelaimėse va
kar mirė keturi kiti žmonės.

Pradėjo Statyti 
Airportą Lockporte

Vakar 330 WPA darbininkai 
pradėjo statyti airportą prie 
Lockporto, kur yra Lewis Ho- 
ly Name aviacijos mokykla. 
Mokykla parūpino žemę, WPA 
darbininkus, o Lockporto val
dyba—?56,000.

Iš tiesų

Chicagos ir visos Illinois val
stijos politikierius vakar užgu
lė netikėtas rūpestis. Iš Wash- 
ingtono atėjo žinia, kad valsti
jos senatorius kongrese J. Ha- 
milton Lewis žada rezignuoti 
ateinančiais metais, beveik savo 
termino pabaigoj.

• C C '

Dabar kyla klausimas, kas už 
ims jo vietą. Pranašai sako, kad 
gali būti majoras Kelly, guber
natorius Horner, prokuroras 
Courtney ar aldermonas. Arvey.

Senatoriaus vieta kongrese 
yra didelis pliusas kiekvienai 

• politinei grupei, tad reikia tikė
tis, kad už ją Kelly ir Hornerio 
demokratų frakcijos netrukus 
pradės smarkiai rietis.

Šiandien Bus
Vėsu

Chicagos oro- pranašas sa
ko, kad, vakalrykščių. karščių 
prikamuoti chicagiečiai šian
dien gaus progą atsikvėpti? 
Šiandien vėjas pus iš šiaurva
karių ir anksti iš ryto užneš i 
lietų. Vakar temperdturos 
buvo 90%. . I

BRIDGEPORT — Praeitą są- 
vaitę grįžo iš Wisconsino sa
vininkas Bridgeport Hardware 
and Paint Store, 3214 So. Hal
sted St., J. Ramančionis.

Jis ir maliorius Pranas Si
monaitis buvo nuvažiavę Buick 
automobiliu į Rhinelanderį, Wis. 
pas pp. Chesnus, kur ir pralei
dę pusę mėnesio atostogų Ches- 
nos vasarnamyje, Woodburyje.

J. Ramančioniui labai patiku
si puiki Woodboro apylinkė, 
kur Chesna turįs puošnų va
sarnamį ir daug gražių moder 
niškai “fornišuotų katidžių”, 
ant kranto puikaus Oshkosh 
ežero, kur galima maudytis.

Klimatas esąs visai panašus 
Lietuvos klimatui, net didžiuliai 
pušynai ir beržynai sudarą tą 
Lietuvos gamtos jautimą.

J. Ramančionis yra 
kas žuvavimo mėgėjas, 
nai irgi turėjęs progos 
ir pagavęs tiek žuvies,
ambicija tikrai buvo patenkin
ta,—nei per daug, nei per ma 
žai. ,

Bridgeport Hardware 
p. Ramančionis užlaiko 
didedlį pasirinkimą įvairių
to reikmenų, o kadangi Juozas 
patsai yra mėgėjas sporto, tai 
ir klijentus aprūpina tinkamai. 
Jam atostogaujant, biznį pri
žiūrėjus žmona, Mrs. Raman- 
čipnienė ir jų jauna duktė, ku
ri yra gerokai prasilavinusi. 
Prie to turi du samdytus dar
bininkus. Sekantį kartą biznie
rių Ramančionių visa šeimyna 
vyksianti į Rhinelanderį, Wis., 
pas Chesną, praleisti ilgas va
saros atostogas.

Woodboryje, Chesnos vasar- 
——t-------------------------------------

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.

savo t iš- 
Jis te 
žuvauti 
kad jo

štore 
labai 
spor

Kiek Nubaudė 
Automobilių 
Vairuotojų

Miesto teismas skelbia, kad 
per mėlius, pasibaigusius lie
pos 31 d., 1,708 automobilių 
vairuotojams atėmė teisę val
dyti automobilius Chicagos 
gatvėse; 788 nubaudė kalėji
mo bausmėmis, 134 paskyrė 
probacijai, 516 nubaudė pini- 
giškai, 407 nubaudė pinigiškai 
ir atėmė teisę vairuoti, 349 
skundus išmetė ir 1,039 ištei
sino.

Apskričio Iždas 
Perspėja Mokesčių 
Mokėtojus

Cook. apskričio iždininkas 
Lindheimer praneša namų sa
vininkams, kad antra dalis 
1937 metų real-estate taksų tu
ri būti sumokėta iždui nevė
liau spalio 1 d. Kas suvėluos, 
tai turės mokėti po 1% pabau
dos už kiekvieną suvėluotą me
nes1’. »

namius prižiūrįs Chicagietis 
Juozas Lukas, žinomas auksi
nių reikmenų agentas.

Kas Nors Naujo-Nepaprasto!
©TAUTŲ VARGAI, PERVERSMAI 

IR KENTĖJIMAI—LIŪDNA GY
VENIMO DRAMA BUS ATVAIZ
DUOTA IR ATPASAKOTA

“NAUJIENŲ” PIKNIKE
“Diktatorių Maršas ir Vilniaus Likimas”

PAMATYKIT IR IŠGIRSKIT!
©APIE 30 ASMENŲ—30 TVIRTŲ LAISVĖS KO

VOTOJŲ CHICAGOJE ATVAIZDUOS POKA
RINIO TAUTŲ IPERSIGRUPAVIMO IR PER
VERSMŲ ISTORIJĄ, IR VILNIAUS KRAŠTO 
LIKIMĄ. TAI BUS GYVA PANORAMA — JU
DANTIS PAVEIKSLAS IR PASAKOJIMAS 24 
METŲ ISTORIJOS.

RUGPIUČIO 14, 1938
SUNSET PARK DARŽE
135-TA GATVE IR ARCHER AVENUE

ĮŽANGAI—IŠSIKIRPKIT KUPONĄ IŠ NAUJIENŲ
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