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JAPONIJA PASIRENGUSI TAIKYTIS SU
SOVIETU RUSIJA

SIŪLO IŠTRAUKTI SAVO KARIUOMFNF Iš TERI
TORIJOS, DĖL KURIOS KILO KRUVINI SUSI
RĖMIMAI.

TOKIO, rugp. 4. — Japoni- jos aplink Changkufeng kalną, 
jos vyriausybė pasiūlė Sovie-’netoli tos vietos, kur ribojasi 
tų Rusijai sustabdyti mūšius Sibiras, Manchukuo ir Korėja. 
Sibiro-Manchukuo pasienyje iri 2. Rusija turinti susilaikyti 
eiti prie nesusipratimų likvi-’nuo tos teritorijos okupavi

mo.davimo.
Pasiūlymą padarė Kensuke 

Horinouchi, Japonijos užsienio 
reikalų vice-ministras. Jis dvi 
valandas konferavo su Kon- 
stantin Smetaninu, Sovietų Ru
sijos pasiuntiniu Japonijai. Tuo 
pačiu metu dvi valstybės pa
sikeitė aštriomis notomis.

Kalbama, kad Horinouchi pa
tiekęs visai tinkamą planą kom 
fliktui likviduoti. Nors pasiu 
lytos sąlygos ir nebuvo paskelb
tos, tačiau spėjama, jog jos
esančios tokios:

1. Japonija sutinkanti iš
traukti kariuomenę iš teritori-

Nacis prakišo rinki
mus Kansas, val

stijoje
TOPEKA, Kan., rugp. 4. — 

Gerald B. Winrod buvo pasl- 
mojęs patekti į senatą repub- 
likonų tikietu. Jo kandidata
vimas sukėlė išmintingesniems 
republikonams nemažai rūpes
čio. O tai dėl to, kad Winrod 
yra vienas bjauriausių nacių 
agitatorių Amerikoje. Jis per 
paskutinius kelis metus varė 
šlykščiausią neapkantos kam
paniją prieš žydus ir katali
kus. Kiekviena proga jis sten
gėsi pabrėžti, kad Amerikai 
yra reikalingas savo rųšies Hit
leris.

Ir štai tas demagogas bandė 
patekti į senatą. Tačiau nomi
nacijose jis, palyginti, nedaug 
balsų tesurinko.

Beje, Winrod yra “dvasiška 
asaba”. Tačiau jis skelbia rie 
artimo meilę, bet bjauriausios 
rųšies neapkantą.

Europiečiai yra kilę 
iš Palestinos

KOPENHAGA, rugp. 4. — 
Prof. Franz Weidenreich, pasi
žymėjęs vokiečių mokslininkas, 
čia vykstančioje antopologų 
konferencijoje, padarė praneši
mą apie tai, jog europiečiai 
yra kilę iš Palestinos.

Vienas vokietis, kuris konfe
rencijoje dalyvavo kaip svečias, 
tuoj salę apleido.

Nėra reikalo ir aiškinti, kad 
prof. Weidenreich gyvena už 
Vokietijos ribų.

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

Giedra ir šilčiau. Vėjas iš 
vakarų pusės. Saulė tekai 5:47, 
leidžiasi 8:05 vai.

3. Neitrali zona turėsianti 
(pasilikti tol, kol komisija ne- 
i nustatysianti demarkacijos li
nijos.

Horinouchi prašęs Smetani- 
ną, kad tasai tuoj praneštų sa
vo valdžiai apie japonų siūlo
mas sąlygas.

Atrodo, kad tos sąlygos yra 
gana elastiškos ir priimtinos 
tiek vienai, tiek kitai valsty
bei. Vadinasi, jos yra tokios, 
kad neįžeis garbės nei vienų, 
nei kitų.

Vėliausiais pranešimais, So
vietų Rusija sutiko pradėti de
rybas dėl taikos.

PARYŽIUS, rugp. 4. — San
tykiai tarp Sovietų Rusijos ir 
Anglijos pasidarė visai neko
kie. Diplomatų ratelių^ ypač 
nustebino sovietų pareigūnų 
nepaprasti priekaištai Anglijos 
atžvilgiu. Andrei Višinskis, 
valstybės prokuroras, padaręs 
pareiškimą, kad Anglijos agen
tai 1927 m. bandę eksplioduo- 
ti Kremlių ir operos trobesį. 
Prikišąs jis anglams ir žudy
mą stambesnių bolševikų lyde
rių. Girdi, nužudymas / Vorov- 
skio Šveicarijoje buvęs anglų 
darbas;

Manoma, kad ta kampanija 
prieš anglus liko nukreipta dėl 
to, kad Anglija pastaruoju lai
ku bandanti įtikinti Prancūzi
ją, jog jai busią daug sveikiau 
atsipalaidotj nuo Sovietų Ru
sijos.

Nugriaus Nurember- 
go sinagogą

NUREMBERG, Vokietija, 
rugp. 4. — Oficiali žinių agen
tūra praneša, jog miesto tary
ba nusprendžiusi nusavinti se
nąją žydų sinagogą ir žydų 
kultūrinės draugijos adminis
tracijos trobesį. Po to nutari
mo tuoj buvo įsakyta trobesius 
nugriauti.

Estonai šaudė į so
vietų submarinas
LONDONAS, rugp. 4. — 

London Daily Herald praneša, 
kad estonų pasienio sargyba 
paleidusi kelis šuvius į sovie
tų povandininius laivus, kurie 
manevro tikslais atplaukę į Es- 
tonijos vandenis.

Tik rusai turi origi
nalų žemėlapį

HANK0W, rugp. 4. — Ki~ 
nijos nacionalė valdžia oficia
liai pareiškė, jog tik rusai tu
ri tą originalų žemėlapį, kuris 
parodo Manžurijos sieną, nu
statytą kiniečių-rusų sutartimi 
1869 m.

Nacių spauda vėl 
puola Čekoslova

kiją
BERLYNAS, rugp. 4. — 

Nacių laikraščiai vėl lieja tul
žį jčekoslpvakjijc^ adresu. ^į. 
kartą čekoslovakai nusikalto 
tuo, kad jų du karo lėktuvai 
per neapsižiūrėjimą nuskrido į 
Vokietijos teritoriją.

žinoma, Čekoslovakijos vald
žia tuoj atsiprašė, bet naciams 
to nepakako. Jie stengiasi nau
dotis kiekviena proga, kad ga
lėtų muilo burbulą pusti.

Patriotizmo banga 
užliejusi Rusiją

MASKVA, rugp. 4. — Sovie
tų Rusijoje pradedąs reikštis 
nepaprastas patriotizmas. Vi
sur šaukiami masiniai mitin
gai, kuriuose darbininkai sude
du priesaiką, kad jie maršuo- 
sią naikinti fašistinės Japoni
jos.

Tuo pačiu metu vyriausybės 
kontroliuojama spauda veda di
džiausią agitaciją prieš Japo
niją ir kitas fašistines Valsty
bes.

Karo įkarštis ypač pasireiš- 
kiąs Maskvoje, kur vienos dirb
tuvės moterys darbininkės iš~ 
neŠusios tokią rezoliuciją:

“Sovietų moterys neatsiliks. 
Jų vyrai, broliai ir sūnus drau
ge sunaikins fašistinius puoli
kus, jei tie bandys užimti nors 
colį sovietų žemės”.

Teisme temperatūra 
pasiekė 116 laipsnių

NEW YORKAS, rugp. 4. — 
Kai teisėjas Frank Giorgio už
ėmė vietą, tai kambaryje kar
štis buvo nepakenčiamas. Jis 
kreipėsi į vyriausią klerką, kad 
tasai patirtų, kodėl taip šilta. 
0 šilta iš tiesų buvo: termo
metras rodė 116 laipsnių.

Pasirodė, kad sklėpe darbi
ninkai be niekur nieko kūre
no pečių, o radiatorius užsuk
ti jie užmiršo.

NAUJIENŲ-ACME Photo

NAUJAS LAIVAS — Naujas Cunard—White Star linijos laivas Mauretania, vietininkas pasenusio laivo tuo 
pačiu vardu, kuris buvo ištrauktas iš apyvartos. Naujoji Mauretania yra apie 33,000 tonų įtalpos. Statybos dar 
bas netrukus bus užbaigtas. .

Anglams prikiša vi- Rengiasi iškilmingai 
sokius nusikaltimus pasitikti Corriganą

ANTISEMITINIS PATVARKYMAS
ITALIJOJE

NEW YORKAS, rugp. 4. — 
Čia rengiamasi su didelėmis 
iškilmėmis pasitikti lakūną 
Douglas Corriganą, kuris savo 
$900 vertės, lėktuvu perskrido 
vandenyną. O per vandenyną 
jis skrido dėl to, kad padare 
“klaidą“: užuot skridęs į va
karus Kalifornijos linkme, jis 
pasuko į rytus > ii’ atsidūrė už 
vandenyno.

Su didelėmis iškilmėmis jį 
rengiasi pasitikti ne tik New 
Yorkas, bet ir kiti miestai. 
Ypač jis bus su nepaprastomis 
ceremonijomis pasitiktas Los 
Angeles mieste^ į kur beskris- 
damas jis “pasiklydo“.

Vengrijoje nepapra
sti karščiai

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rugp. 3. — Karščiai faktiškai 
suparalyžavo visą Vengrijos 
gyvenimą. Budapešte tempera
tūra pasiekė 89 laipsnius šili
mos, kas čia labai retai teat
sitinka. Ambulansai nespėjo 
vežti apalpusius nuo šilimos 
žmones. Įvyko labai daug tra- 
fiko nelaimių, kurios aiškina
mos automobilistų apsvaigini
mu.

Policija buvo priversta ap
saugoti ledų (aiskrimo) parda
vinėtojus nuo besigrūdančių 
žmonių.

Surado daug sprog
stamos medžiagos
HOLLYWOOD, Cal., rugp. 

4. _Ne vienam kino artistui 
plaukai ant galvos atsistojo, 
kai liko paskelbta, jog pačia
me miesto centre buvo suras
ta tiek dinamito ir kitos sprog
stamos medžiagos, kad butų 
pakakę iškelti į padangę visą 
kvartalą.

Įdomiausia tai, jog ta me
džiaga čia buvo atgabenta prieš 
dvejetą metų. Atgabeno ją 
Chicagos gengsteriai. Tokiu 
bildu per dvejus metus bet ka
da galėjo įvykti baisi ekjsplio- 
zija.

RYMAS, rugp. 4. — Paga
liau fašistų pradėta agitacija 
prieš žydris pradeda pasireik
šti ne tik* žodžiais, bet ir dar
bais. Štai jau liko išleistas įsta
tymas, kuris kitų valstybių žy
dams draudžia studijuoti Itali
jos mokyklose. Žydus, kurie 
yra Italijos piliečiai, tas įsta
tymas nepaliečia. Vienok spa
lio 1 d. įvyks fašistų tarybos 
konferencija. Spėjama, kad ta
da bus pasiūlytas specialus 
įstatymas, kuris pusėtinai su
varžys žydų teises. Kai* kurie 
gerai informuoti žmonės tvir
tina, jog tas įstatymas štai 
kokiu budu suvaržys žydų tei

Voliva nori gauti 
$25,000

ZION CITY, III., rugp. 4.
— Wilbur Glenn Voliva, Zion 
miesto bosas, kuris vis dar 
tebetiki, jog žemė yra plokščia 
kaip blynas, nori gauti $25,000. 
Tuo tikslu jis iškėlė bylą, ku
ri siekiasi sulaužyti Carrie Hills 
testamentą.

Vėliausiai padarytas testa
mentas patvarko, jog jos pa
likimas (apie $25,000) turi tek 
ti negrei, jos buvusiai tarnai
tei.

Pirmesniame savo testamen
te Hills buvo patvarkiusi, kad 
jos turtas turi tekti Volivos 
kontroliuojamai bažnyčiai.

Taigi dabar Voliva kreipėsi 
į teismą, kad tasai vėliausiai 
padarytą testamentą pripažin
tų neveikiančiu. O tai dėl, to, 
kad Hills nebuvusi fiziškai ir 
protiškai sveika, kai tą testa
mentą dariusi.

Surado auksą akyje
BUFFALO, Wyo., rugp. 4.

— Roy Wight atvyko pas Dr. 
John Hynds. Skundėsi jis tuo, 
kad “kažkas į akį įkrito”. Dak
taras išėmė iš akies gabaliuką, 
kuris buvo auksas.

Pasirodė, kad Wight dirbo 
aukso kasykloje ir ten jam į 
akį įstrigo aukso gabaliukas. 

ses: 1.. armijoje žydai negalės 
užimti aukštesnės vietps; R- jie 
negalės eiti mokytojų pareigas 
bei verstis žurnalizmu; 3. baigf 
ti universitetus galės tik tam 
tikras nuošimtis žydų, ir 4. Vy
riausybė kontroliuos žydų eko
nominę veiklą.

Fašistų partijos sekretorius 
pareiškė, jog visi tie suvaržy
mai daromi tam, kad dar la
biau butų galima sutvirtinti 
Berlyno-Rymo ašį. Kitais žod 
žiais sakant, fašistai pataikau
ja naciams, ir tik dėl to pra
dėjo garbinti “arijonišką rasę”, 
iš kurios dar visai neseniai 
pats Mussolini juokdavosi.

54 kiniečių lėktuvų 
oro mūšyje

ŠANCHAJUS, rugp. 4. — 
Netoli Hankow, laikinosios Ki
nijos sostinės, įvyko didelis mu
šis ore. Tame susirėmime da
lyvavo 54 kiniečių lėktuvai. Ja
ponai sako, kad jiems pasise
kę pašauti 32 kiniečių lėktu
vus ir dar septynis sunaikin
ti.

Visai ką kitą teigia patys 
kiniečiai. Jie sakosi netekę tik 
šešių lėktuvų. Tuo tarpu japo
nai praradę dvylika lėktuvų. 
Jų tarpe buvęs ir vienas bom
bonešis.

Borah išvyko 
atostogų f _____

WASHINGTON, D. C., rugp. 
4. — Senatorius Borah tiek 
sustiprėjo, jog išvažiavo ato
stogų. Atostogas jis praleis 
Maine miškuose. Jis buvo ga
na sunkiai susirgęs ir dėl li
gos iš Washingtono negalėjo 
išvažiuoti daugiau nei per mė
nesį laiko.

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
4. — Louise Spangler susilau
kė šimto metų amžiaus. Kai 
ją kaimynai ir pažįstami svei
kino, tai ji pareiškė nepasiten
kinimą dėlei to, kad “Viešpats 
per ilgai leidžiąs jai gyventi”.

Sunkiai pašovė dva
sininką

Manė, kad tai vagis

INDIANAPOLIS, Ind., rugp. 
4. — Dublin miestelyje, kuris 
yra Indiana valstijoje, liko la
bai pavojingai pašautas dvasi
ninkas Frank C. Guyatt, 40 
metų amžiaus. Pašovė jį C. A. 
Wildrick.

Dalykas buvęs tokis: apie 
11 vai. vakaro į Wildricko kie
mą įėjęs kažkoks vyras. Wild- 
rick jį išvijęs. Tačiau po ku
rio laiko tas vyras pradėjęs 
sukinėtis apie automobilių. Ka
dangi šį kartą jis ne tik ne
paklausęs pasišalinti, bet dar 
norėjęs pasipriešinti, tai Wild- 
frick paleidęs šūvį.

Atvyko policija, čia ir pa
aiškėjo, jog pašautasis vyras 
yra vietos dvasininkas. Jo pa
dėtis esanti itin rimta.

Kiek atgavęs sąmonę, Guy
att pareiškė, jog jis nieko ne
atsimenąs, ką per paskutines 
kelias dienas daręs ir kur bu
vęs.

Surado 93-čią ele- 
<mentą
“* PARYŽIUS,- rugp. 4. — Prof. 
Jean Petrin, pagarsėjęs pran
cūzų mokslininkas, paskelbė 
Mokslo akademijos posėdyje, 
kad jam pasisekę surasti 93- 
čią ir paskutinį elementą, ku
ris esąs sunkesnis už uraniu- 
mą.

Prof. Jean Perrin yra vie
nas iš labiausiai pasižymėjusių 
pasaulio fizikų, kuris labai daug 
yra nuveikęs mokslo srityje. 
į '

Kiek žinoma, iš viso tėra tik 
93 elementai, kurie visokiomis 
proporcijomis ir visokiais bu
dais susijungdami sudaro visą 
musų medžiaginį pasaulį.

Kokiu vardu bus pavadintas 
naujasis elementas, kol kas nė
ra žinoma.

Jaunas maniakas
CINCINNATI, O., rugp. 4. 

— Trys teisėjai čia stengiasi 
išspręsti Lindberg Heist, pen
kiolikos metų berniuko, bylą. 
Heist yra kaltinamas tuo, kad 
išgėdinęs, ą paskui nužudęs še
šių metų mergaitę, Shirley Ann 
Woodburn.

Teisme paaiškėjo, jog savo 
laiku Heist buvęs visai pavyz
dingas ir gabus berniukas. Bet 
staiga jis pasikeitęs: kartą Wa- 
shington amatų mokykloje ban
dęs nunuodyti visus mokinius.

Kai Heist liko areštuotas, 
tai jis pardavinėjo laikraščius, 
kurie labai plačiai aprašė apie 
jo papildytą žmogžudystę.

RUGPIUČIO MfiN.
' Naujienų Raštinė 

SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto Iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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IVAN TURGENĘYĄ& Vertė MIKAS ŠILEIKIS

Meiles Triumfo Daina
jį., ir prieš, jį. .. paskui pasir

(Tęsinys}
“Burtai yra velnio, me-. 

nas... tačiau šis reikalas nega
lima taip palikti...” ir jis su 
Valerija atvyko į vilą, tikslu 
pilnai ją paBuosųęti nuo viso
kių abejonių ir kliūčių, kurios 
gimdo tuos nesmagumui

Fabijo, pamatęs kunigą, 
pasidarė truputį neramus, bei 
patyręs senas žmogus iš anks
to atspėjo kaip jis jaučiasi. 
Kai jis pasiliko su Fabijo, su
prantama, jis neišdavė jam 
žmonos išpažinties paslapčių, 
jis tik patarė, jei yra galima, 
atsikratyti nuo svečio, karį jią 
užsiprašė į savo namus. Jo 
dainos, jo pasakojimai ir visas, 
elgęsis darąs daug nemalonu
mo Valerijai, šito seno žmo
gaus nuomone, Muzijo niekuo
met ir pirmiau nebuvęs labai, 
geras ir pasitikimas žmogus, o 
kai jis praleido ilgą laiką ne
kultūringuose ir nekrikščio
niškuose tamsių žmonių kraš
tuose, tai galėjęs užsikrėsti 
blogomis doktrinomis, gali 
būt, jis yra kokios nors slap
tos magijos meno konvęrs.an- 
tas. Be to, ilgas jūsų draugavi
mas dabar rodo pats per save, 
jog reikia išmintingai skirtis. 
Fabijo sutiko su seno vienuo-

Aukciono Išpardavi
mo, Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tikta) Mažos Palūkanos. 
CHEVROLET Sedan .... $215 
BUICK Trunk Sedan.... $265 
CHRYSLER Sedan ..  $115
OLDSMOB1LE Sedan.... $115 
DODGE Sedan  ......... $95
CHEVROLET 
FORO Sedan 
FORD panel 
CHEVROLET 
FORD Sedan
ROLLS ROYCE sedan ....$295

34
33
31
31
31
31
31
30
30
30
29
ERSKINE sedan, kaip naujas $65

k5G KITOKIŲ PASLRLN-
KIMUI PIGIAI KAIP

Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, ir 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

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

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

................. $60

Ho patarimu. Valerija i>et pra
džiugo, kai Fabijo jai raporta
vo. pasikalbėjimą su kunigu. 
Abu jauni žmonės gausingai 
•apkrovė dovanomis tėvą Lo- 
renzo ir palydėjo iki vienuoly
no.

I Tupį po< vakaronės, Fabijo 
planavo* išdėstyti savo planus, 
?bet jo kęistas svečias, Mumijų, 
‘nesugrįžo. Tuomet Fabijo nu
tarė pasikalbėjimą su Muzijo 
atidėti kitai dienai. Abu jauni 
žmonės nuėjo pasilsėti.

Valerija tuoj užmigo, bet 
Fabiįjo negalėjo užmigti. Ra
mioje naktyje jis viską matė, 
viską gedėjo ję apie viską gal
voją aiškiai ir rainiai. Jis sta
tė sąų visokius klausimus, ku
rie pirmiau jam rodėsi aiš
kus, b,et negalėjo rasti atsaky
mo. Ąr Musijo, tikrai virto ra
ganium, ar galėjų jis. Valeriją 
spėti užnuodyti? Ji sirgo, bet 
kokia j,os ligos priežastis? Gu
lėdamas jis. rankomis laikė 
susiėmęs, karštu sąvo. galvą 
lyg nekvėpuodąmas.; mėnulis 
išlindo,, iš už debesų aukštai, į 
dangų, įkopęs ir savo šviesius 
spindulius nuo pa vilione pu
sės k.išo pro. pjer^viečian^ias 
langų, užlaidas — o gal tik Fa
bijo taip įsįvaizdmų? — kai 
su šviesą papūtė kvapsningas 
vejąs užimdamas kvapą... pas
kui pasigirdo raginantis, skau
smingas niurnėsią už lango... 
tuo pačiu momentu jis paste
bėjo kai Valerija pradėjo ju
dėti. Jis pradėjo labiau stebė
ti; Ji atsikėlė iš lovos, nuleido, 
pirma vieną koją, paskųį ant
rą ir mėnulio užkerėtomis 
akimis lyg akla, ištiestomis-, 
rankomis ėjo sodo linjk! Fabi
jo momentaliai išbėgo iš kam
bario pro kitas duris ir, greit 
aplink kertą bėgdamas, išstu- 
rųė duris, kurios vedė tiesiai 
į sędą... Jis nespėjo nė durų 
velkę užstumti, kai pajuto, jog 
kažkas bandė atidaryti duris 
iš vidaus, stumdamas jas prieš

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
I

M ADE»T ONEIDA'lTO.

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲSIES

1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI

NORITE,

^mVW00DV0«^

PER

Taupykit
Kuponus

GALIT GAUTI TIĘK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Kitur 
Kainuoja 

$2.75,

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir Ruporai turi būti ąsiųe^ 
niai pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena ųžrąįęsty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus pąštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa- 

, kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14<, Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstrą 35c.

Siunčiu kupęnus. Taįpgi pinigais

Atsiųskit man •rr

Vardas

Adresas

Miestas Valstija• • t • «

rr
*

“Musijo dar nesugrįžo iš 
miesto,”- perbėgo, balsas, per 
Fabijo galvą. Tųęmet jįa sku
biai bėgę | pavilioną...

Ką jis matė?
Jis matė kai mėnulio nu

šviestų sodo takeliu priešais 
jį ėjo rankas ištięsęs Muzijo. 
Jis ėjo pamaži. Jo. akys buvo, 
praviros, bet nematė... Fabijo 
pribėgo prie jo, bet neprąsį- 
lęnkijąm^s, ėj.o> gretą su juo 
Žingsms į žingsnį. Sustingęs jo 
vęidąs. šypsojosi mėnulio nu
šviestas kaip ir to malajaus. 
Fabijo norėjo pašaukti jį var
du, bet tuo pačiu momentu jis 
užpakalyj.ę išgirdo, lango girgr 
ždėjjmą... Jis apsižvalgė apr 
link...

Taip, miegajnojo kambario 
Įaugąs buvo atdaras nuo vii?* 
šaus iki apačios. Lange stovė
jo VaJerŲa... Atrodė, kad; jtos 
raukos ieškojo Muzijo... Iš vis
ko matėsi,,, kad j-i jo ilgėjosi... 
Fabijo krutinėjo užvirė neį
manoma audrą ir jis visas už
sidegė pykčiu. /Prakeiktas ra
ganius!^ Įtūžęs kai žvėrys jįs; 
šoko viena ranką sugriebda
mas Musijo, už gerklės, o ant
ra rauką suvarė yisą peilį į jo 
kūną...

Muzijo negarsiai spĄųkęs, 
■ranka griebėsi už žaizdos ir 
svyruodamas nubėgo atgal į 

; pavilioną- Ta pačia akimir
ka, kai Fabijo perdūrė Muzi
jo, Vaįęrįją suklikus nugriuvo, 
kai dalgio, pakirsta žolė.

Fabijo, skubiai nubėgo prie 
jos. Pakėlė ir nunešė ją į lo
vą. Jis bandė ją prąkalbjntį...

Ilgai ji gulėjo nesijudinda
ma, paskui atidarė akis ilgai 
žiūrėdama į jį kaip į išgelbė
toją nuo mirties vyrą. Abiem 
rankom apkabino jo kaklą ir 
prįsipąudė prie krutinės.

“Tu, tu, čia tu,” ji mikčiojo, 
paskui palengva atitraukė ran
kas nuo jo kaklo ir. truputį 
atsilošė. Ji laimingai šypsoda
mos iš.tarė: “Ipękui Dievui, 
kad viskas pasibaigę.... Oh, 
kajp. aš pavargau!” J.i tuoj, už
migo lengvu miegu.

Fabij.o. atsisėdo š.ąle lovos ir 
akių nenuleisdamas, išbalusiu 
veidu įlgąi žiurėjo, bet jau 
būdamas kiek ramesnis, pra
dėjo galvoti apie tai, k.aS; atsi
tiko... ir taip pat, ką jis dabar 
turėsiąs daryti. Kaip ir ką da
ryti? Jeigu jis užmušė Muzijo 
ir, atsimindamas tai, kaip gi
liai jįs įsmeigė peilį, nė kiek 
ueabej.oj o,—negalima 
slėpti,- Jis turės apie 
kyti didkunigaikščio 
lui... bet kaip visa
kinti... tokį nepaprastą ątsitir 
kimą?... O jeigu Muzijo yrą 
gyvas? Fabijo negalėjo pakęs
ti nežinodamas, kas 
ir 
miega, jis

NAUJIENOS;- Chicago, III,

itąiks uųo, ląiko jis kiĮnojp ša
kelę ir iškeldamas ją mosika
vo, o j.o, nebyles lupęs pąkn- 

!gv(a pržLsižįędąvo^ lyg kažką ■■ 
patylomis sakydamos. Ant I 
grindų, tarpe mįlajaus ir Mu
sijo, gulėja pjelŲs, tąs patįs pęi-, 
lis, kuriuo Faj)iję hudurė sa- 

’yo draugą. Malą jus, šakele 
kartą sušėrė kruviną peilį... 
Po minutės^—.kitą kąrtą. Fabi
jo. priėjo prie malajaus ir pa
silenkęs, negarsiai paklausė: 
“Ar ji sjau mb’ęa-” Malaju^ iš 
aukštai palenkė savo, galvą, 
paskui ištraukęs dešinę ranką 
iŠ skąros, parodę į duris- Fa
bijo norėjo pakartoti klausi
mą, tačiau komanduojanti 
ranka savo gestais pirmiau 
pakartoj.o i.r Fabijo nusistebė
jęs išėjo lauk. ;

Jis rado Valeriją bemie
gant; kaip( ir buvo, palikęs, net 
su ramesniu, veidu. Jos veide 
matėsį linksma išraiška. Jis 
nęnu^irengęs atsisėdo prie 
lango. Susiėmęs .rankomis už 
galvos, paskendo mintyse gal
vodamas. Patekėjusi saulė ra
do jį toj pačioj, vietoj, sėdintį, 

į Valerija tebepjiegojo.
Fabijo. norėjo palaukti kol 

ji atsikels, o paskui vyks į 
Ferrarą. Tuo tarpu kažkas, at
sargiai pabarškino į duris. Fa
bijo, atidaręs duris; pamatė sa
vo sęiią tarną Antonijo.

“Pone,” pradėjo senis, “ma
lajus man tik ką sakė, jog 

; ponas Muzijo, susirgęs ir norįs 
vykti į miestą su visais savo, 
daiktais. Jis prašė jus, kad 
duotumėt tarnus pagelbėt jo 
daiktams s.ud,eti; taip pat ąpię 
pietus pasiųskite arklius veži
mui ir du arklius raiteliams ir

pprą palydovų. Ąr jus sutiksi- 
tęlT :

“Malajus jus taip informa
vo?” Fabijo paįlause. “Kokiu 
budu?> Juk jis nebilys”

“Štai , pone, popierius, ant 
kuilio, jis. visa tai parašė musų 
.kaU),ą įr la,b.ai taisyklingai.”

Fabijo valandėlę tylėjo. “Tai 
viską paruošk jam,” paga
liau jis pasakė. Antonijo išė
jo.

• Fąbijo nusistebėjęs pažiūrė
ję į tarno pėdas. “Tuomet jis 
nėra miręs?” pamanė jis... ir 
jis nežinojo—džiaugtis ar gai
lėtis. Serga? Juk prieš porą 
valandų, kai jis matė, buvo tik 
lavonas!

Fabijo. sugrįžo, prie Valeri
jos. Ji atsikėlė ir žiurėjo j jį. 
Vyras ir žmona apsimainė il
gais, nereikšmingais žvilgs
niais. Valerija tuoj paklausė: 
“Jo nėra?”

“Dar ne, bet šiandien jis iš
važiuos.”

Valerija lengvai atsikvėpė. 
Ant jos lupų pasirodė laimin
ga šypsą. Ji uždėjo abi ran- 
įkąs ant vyro pečių.

“Mes niekuomet apie jį ne- 
; kalbėsime, niekuomet, ar tu 
girdi, brangusis? Aš neišeisiu

LAEŽBSKIS
LAIDOTUVIŲ

> DIREKTORIUS
2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John
*•* * i • »

Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
”;dieną ir naktį

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

- Tel, LAFĄYETTE 0727
........... 1 ...... .........................

* koplyčios visose
J—J L*- CZX1 Chicagos dalyse
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iš kambario, kol jis neišva
žiuos. Pašauk dabar mano tar
naites-.. palauk: paimk tą 
biaurų daiktą!” ji ranka mos
telėjo į perlų karolius, stovė
jusius prie jos lovos, ant sta-i 
liuko, kuriuos Muzijo jai davė, Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVĮ). 
“ir tuoj. įmesk į giliausį šulinį. 
Apkabink mane. Aš esu jūsų 
Valerija; ir nesugrįšk tol, kol... 
jie išnyks iš akių.” Fabijo pa
ėmė karolius, žiūrėdamas gro
žėjosi jais ir padarė tai, ką 
žmona liepė daryti. Paskui jis 
vaikščiodamas po sodą, žiurė
jo iš tolo į pavilioną, prie ku
rio ėjo prisiruošimas kelionei.

(Bus daugiau)

Ofiso TeL Yards 6921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
TeL Kenwood 5107

Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŲĘ
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVR, 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

to pa- 
tai pasa- 
triibuno- 

tąi išaiš-

atsitiko 
matydamas, jog Valerija 

atsargiai atsikėlė 
nuo kėdės ir išėjo iš gryčios į 
pavilioną. Viskas atrodė ra-t 
mu, tik viename lange matėsi 
šviesa. Nusiminęs jis atidarė 
duris, įėjo į vieną tamsų kam
bariuką... ir iš nuostabos nei 
judėdamas stovėjo, ant slenk
sčio.

Viduryje kambario, ant per
siško kylimo gulėjo Muzijo 
apdengtas plačia raudona su 
juodais kraštais skara; po gal
va buvo padėta brokado pa- 

iduškaitė. Visi jo sąnariai buvo 
ištiesti kaip, styga. Jo veidas 
atrodė kaip vaškas geltonas. 

iAkys buvo užmerktos; pamė
lynavę akių vokai spindėjo lyg 
žiūrėdami lubas. Nebuvo, ga
lima pastebėti nė kvėpavimo... 
įšrodė kai lavonas... (Prie jo, 
klupiojo malajus, taip, pat ąp- 
sivyniojęs raudona skara. Kai
rėje rankoje jis laikė nežino
mo medžio šakelę, pąųąšią į 
papartį. Jis buvo truputi pasi
lenkęs ir tiesiai žiurėjo į savo 
poną. Nedidelis žibintas, pa
statytas ant žemės, degė žalsva 
šviesa, tai vienatinė buvo šlu
boje šviesa. Liepsna nei kru
tėjo, nei ruko.

Malajus lyg neatkreipė dė- 
iinesio 'kai Fabijo. įėjo, tik lin
ksmomis akimis pažvelgė į jį, 

vėl pasilenkė prieš Mųzįjo.ir

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

P. ŠALHAHERĄS,

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių. 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas, Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSĘ MIESTO 
DALYSE

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

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

S. P. MAŽEIKA
331,9 Lįtuanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

AI BĘRT v. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 $Q. Westeru Ąvę. Phone Virginia 0883

ANTANAS M. PRILUPS '
3307 L,huainicft Avenue Phone Yards 4908

ANTUONY b. PETKUS
6334 Sp/, Węstęrn Ąve.
1410 South 49.th Court

Phone Grovehill 0142
Cicerų. Phone Cięerę. 2109

J. MULEVIČIUS
43,48 SOr CąW9rnAa Ayeųųe Phone Ląfayętte 3572

Mrs, Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

I and Midwife 
! 6630 So. Western

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedėlio] 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
j CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND.

Tel. Michigan Ci
ty 2799-3X

R.emkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina- akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone VARUS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nąriai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 ĮVEST 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 Sprgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

Ofiso Tel.: YARDS ^787 
Namų Tel.: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
‘ arti 47th Street

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

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 SL

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po pięt ir nuo 7- iki 8:3Q vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWĄY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4031, SOUTH ASHLAND ĄVĘ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

tytojai Prašomi Pir
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Sovietų Rusijos Maršalai
“Naša žizn” deda labai įdo

mų feljetoną iš netolimos so 
vietų kariuomenės praeities, 
kurį mes persispausdiname sa
vo skaitytojams.

—“Draugas vade!“—taip bu
vo kreipiamasi į sovietų armi
jos pareigūnus, nepaisant ar 
jie eidavo aukštas ar paprastas 
pareigas. Tas titulas atatiko 
revoliucinei santvarkai. Taip 
dar buvo prieš tris metus So 
vietų sostinėj, o šiandie jau 
viskas pasikeitė.

1935 m. spalių mėn. sovietų 
armijoj padarytos radikalinės 
permainos. “Demokratinių“ pi
liečių nusistebėjimui įvesta 10 
įvairių laipsnių kariuomenėj už
sienio pavyzdžiu, žodis “drau
gas“ išnyko iš kariuomenės žo
dyno. Jį pakeitė kariuomenėj 
priimti vartoti laipsniai, kaip: 
majoras, pulkininkas ir kit. 
Aukščiausias laipsnis yra so
vietų maršalas.

Turėjo Prancūzija savo mar
šalų. Taigi, dėl ko jų negalėjo 
turėti sovietai, juo labiau, kad 
sovietai su prancūzais sudarė 
draugišką sutartį, dargi ir ka
ro paktą.

Nebuvo pamirštas ir puskari
ninkių kadras. Jiems taip pat 
įvesti laipsniai nuo grandinio 
ligi viršilos. Tačiau labai keis 
tai susidėjo, kad nuo to mo
mento, įvedus maršalų laipsnius, 
prasidėjo aukštų sovietų armi
jos pareigūnų kritimas ir lik
vidacija.

Kelių pasižymėjusių maršalų 
pryšaky atsistojo maršalas Tu- 
chačevskis, vienas geriausių so
vietų armijos organizatorių, 
gabus strategas, kuris turėda
mas 27 metus jau sėkmingai 
kovojo su baltąja Denikino ir 
Vrangelio armija. Maršalas Tu- 
chačevskis buvo laikomas kaip

armijos diktatorius, vadas, ku 
riam niekas negalėjo iš rankų 
išplėsti vadovybės. Jo bijojo vi
sas kraštas, o Kremlius ir j c 
įnamis Stalinas su neapykanta 
žiurėjo į augančią Tuchačevskic 
įtaką raudonojoj armijoj.

Stalino neapykanta, o gal ir 
valdžios netekimo baime jau 
nam ir nepaprastai ambicingam 
Tuchačevskiui priėjo ligi to; 
kad Stalinas vis labiau intensy 
viau dirbo nepakenčiamam mar 
šalui “likviduoti“. Tuchačevskic 
“likvidacijos“ planas buvo suda
rytas su nepaprastu ryškumu. 
Buvo sudarytas po kojomis 
tvirtas pagrindas ir, kai atėjo 
momentas, Tuchačevskis pate 
ko į GPU rankas. Jo likimas 
buvo išspręstas. Improvizuota 
teismo byla buvo ne kas kitas, 
kaip formali Stalino Tuchačevs 
kio kovos pabaiga. Karo lauko 
teismas, susidedąs iš armijos 
maršalų, nuteisė sovietų karo 
diktatorių mirti. Sprendimas 
buvo tuojau įvykdytas.

Antroji maršalų valymo auka 
buvo Jegorovas, karininkas, 
apie kurį sunku ką nors konį 
kretaus pasakyti. Tuchačevskio 
garbės aureolėj Jegorovo as
menybė buvo kiek mažesnė. Ži
noma, tiktai, kad buvo caro ar
mijos karininku, dalyvavo japo 
nų rusų kare. O revoliucijps 
metu pasidarė Lenino dispozici
jon. Vėlesnės pareigos armijoj 
jį surišo su Stalinu, kuris jį 
laikė kaip labiausiai atsidavu
sių jam žmonių. Ir čia kaip tik 
gludi Jegorovo karieros paslap
tis. Stalino įsakymu jis buvo 
paskirtas karo komisaro pava
duotoju. -Čia po vieno pasiseki
mo pateko į labiausiai pelnyti; 
vadų eiles ir buvo paskirtas 
maršalu.

Nuo tada maršalas Jegorovas 
buvo ištikimas ir geriausiai iš
bandytas Stalino bičiulis. Jam 
buvo pranašaujama puiki kar
jera. Atėjo vasario 24 d. Ka
riuomenės sluoksniai staiga 
buvo sujaudinti divizijos vado 
Fedko paskyrimu karo komisa
ro pavaduotoju. Kas atsitiko su 
maršalu Jegorovu? Jis buvo 
“likviduotas“ ir praėjo jau ku
ris laikas, o šiandien apie jį 
nieko nežinoma. Tuo budu pen
kių maršalų skaičius pamažėjo 
ligi trijų. “Karo lauke“ dar pa
siliko maršalai: Blucheris, Vo- 
rošilovas ir Budienny.

Slinko savaitės. Opinija po 
truputį pamiršo apie pirmykš- 
čias “maršalų“ machinacijas dėl 
Tuchačevskio ir Jegorovo “lik
vidavimą“.

Pirmas raudonosios armijos 
kavaleristas maršalas Budienny 
buvo suimtas. Suėmimo prie
žastis iš karto buvo laikoma 
paslapty. Gal buvo “tautos 
priešu“, o gal įstojo į svetimos 
valstybės žvalgybą, o gal grą- 
sino Stalino valdžiai. Apie tai 
patirsime netrukus, bet reikia

Naujienų-Acme Telephoto
ATGAIVINTAS KŪDIKIS— Chicagietė Mes. Mar- 

garet Didier laiko rankose 3 mėnesių sūnų Robert, 
kuris “atsikėlė iš numirusių“. Berniuko širdžiai sus
tojus plakti, Wheeling, III., daktalras Dr. E. Larson 
pusvalandžiui praslinkus jį atgaivino šiltais komp
resais, masažo ir adrenalin vaistų pagalba.

manyti, kad Budienny likimas 
paseks Tuchačevskio likimą, 
nors buvo anų laikų kaimiečio 
sūnūs ir rusų kavalerijos virši
la. Buvo labai populiarus že
mesniuose sferose, o ypač kai
miečių tarpe. Vis dėlto jo liki
mus buvo prispaustas antspau
do. (Kaip pranešė Elta, gegu
žės 1 d. paradui Maskvoj va
dovavo Budienny. Taigi pasklei
stos žinios apie jo suėmimą, 
matyt, neturi pagrindo. Red.).

šiandie Sovietų armija vos 
beturi du maršalus: Vorošilovą
ir Blucherą. Vorošilovas nėra 
kenksmingas Stalinui

Iš Lietuvos
Skruzdelės Negailestin
gai Naikina Derlingus 

Kraštus.
Brazilijos vyriausybe nese

niai paskelbė atsišaukimą į 
viso pasaulio mokslininkus, 
prašydama išrasti kovos prie
mones su lapgraužėinis skruz* 
dėlėmis, kurios negailestingai 
naikina Pietų Amerikos der
lingas vietas ir neleidžia čia 
vystytis žemės ukjio kultūrai. 
Nors mokslas senįąi ieško prie

o prie- monjų su tais manaisiais ken- 
šingai, jis yra geriausias Sta-'kūjais, tačiau iki pat paskuti- 
lino tarnas. Vorošilovas yra ži-'nio laiko visos pastangos nu- 
nomas kaip visų Stalino “no-< sjo niekais. Ypačiai nuo jų 
rų“ vykdytojas ir sugebą prisĮ- kenkia arčiau pusiaujo esan- 
taikyti prie tuščios diktatoriatis čios sritys. Pvz, Brazilijoje 
ambicijos. Vorošilovo atsidavi-jos sunaikina ištisus bananų,
mas ir pasižeminimas, kuris ri 
bojasi su klausymu, sudarė jam 
kelią į karo komisarus. Stalin
as kaip tik reikalauja silpnų ir 
nusižeminančių. Tuo budu Vo
rošilovas yra ramus dėl savo 
likimo. Bet ar ilgam?

Pagaliau pasilieka dar vienas 
maršalas Blucheris, labai griež
tas karo pareigūnas. Būdamas 
Tol. Rytų vadu, Bliucheris yra 
išvengęs tiesioginės Maskvos 
globos ir sunku bent šiuo mo
mentu kalbėti apie jo likimą. 
Yra tik žinoma, kad čekistų 
gvardija nuolat yra apspitusi 
apie Bliucherį. Dėl ko? O gal 
Bliucheris yra artimiausia Sta
lino auka? Tačiau reikia many
ti, kad anščiau ar vėliau Sta
linas likviduos ir paskutiniuo
sius savo maršalus.

Viskas ko reikia!
Kiekvienas kostumeris mėgia

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

Paveikslas'vaizduoja “kareivį” ru
sų filmoj “If War Comes Tomor- 
row,” kurios rodymas Chicagoj pra
sideda šiandien, penktadieni, Sono- 
tone teatre, 66 East Van Buren. Pa
veikslas vaizduoja busimą karą — 
Sovietų Rusijos karą su fašistinė
mis valstybėmis.“NAUJOJI GADYNE”

220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

čia prisiunčiu $......... už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Numeris ir gatvė _____ _________ __________ ______
Miestas ir valstija________________________________

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

oranžių ir cukrinių augalų 
laukus. Vienoje tik Blrazilijos 
Sao Paulo, provincijoje jos per 
metus padaro iki 240 milijonų 
litų nuostolių.

Lapgraužės skruzdelės yra 
vienas pačių įdomiausių pa
saulio sutvėrimų. Nors tos 
skruzdėlės iš lapų teišgraužia 
ne didesnius kaip penki centai 
lopelius, tačiau jos visus au
galus taip sunaikina, kad pla
čias apylinkes paverčia nie
kais, ir dėl to yra žemės ukiui 
tikra rykštė. Jei nepavyks su
stabdyti tų skruzdėlių platj- 
nimosi, tai ilgainiui jos gali 
pasidaryti labai didele krašto 
nelaime.

Įdomu pažymėti, kad šių 
skruzdėlių lizdai yra vieni pa
čių didžiausių gyvulių pasau
lio statinių. Jie eina iki 10 
m. gilumo turi iki 30 m. 
platumo. Milijonai šių vabzd
žių gyvena požemiuose ir jų 
kanalais traukia į paviršių 
plėšti. Tik pačiu paskutiniu 
laiku tepaaiškėjo, kodėl tos 
skruzdėlės į savo lizdus velka 
lapų lopelius. Mai, šios skruz
dės minta ne augalinėniis me
džiagomis, bet savo požemi
niuose soduose augina tam 
tikrus maistinius grybus, ku
riems tręšti vartoja sukapo
tus augalų lapus. Iš tų grybų 
jos gauna savo duoną, tam 
tikras išaugas, kurios išeina iš 
grybo jį sužeidus, panašiai 
kaip sakai iš įdrėkstos eglės 
ar pušies. Dėl to tų skruzdėlių 
gerovė išimtinai priklauso 
nuo iių gfrybų kultūros pasise
kimo- Nelaisvėje šios skruzdė
lės tuojau pat miršta. Tačiau 
savo gyvenimo normaliomis 
aplinkybėmis šios skruzdėlės 
labai sparčiai plinta. Viena 
patelė per metus tiek priperi 
vaikų, kad jie gali sudaryti 
atskirą valstybę. Ir iki pats 
šiai dienai mokslas dar nesu
rado priemonės su tomis skru
zdėlėmis kovoti. Keli Europos 
ir Amerikos mokslininkai jau 
atsiliepė į Brazilijos vyfriausy-

tihkti krautuvėj, kuri laiko 
pilną staką. Tokioj krautuvėj 
‘engviau pasirinkti norimų reik 
menų. Neeikvojama laiko vaik 
tinėjimui iš vienos krautuvės 

' k.tą. Yra ir ekonomijos to
kioj krautuvėj, nes nereikia 
>irktį kitų daiktų, o imama tik 
eikiamas daiktas.
Tatai žino ypač šeimininkės 

įerkančios groserius. Paprastai 
seimininkė suplanuoja savo me • 
iu iš anksto. Jai reikia tik tam 
ikro tų daiktų kiekio. Taigi 
krautuvė, kuri turi pilną reik- 
nenų pasirinkimą, tikrumoj su- 
eikia gerą patarnavimą, nes! 
jokioj krautuvėj pirkimas būna 
engvesnis ir ekonomiškesnis, i 

šiais sumetimais tūkstančiai 
kostumerių perka pas Midwest 
Stores, šiose krautuvėse jie 
>‘auna kaip tik tą, ko jie nori, 
ekonomiškiausiomis kainomis. ■ 
□ tai todėl, kad kiekviena Mid- 
west Store yra didelės groser 
iių kooperacinės organizacijos 
dalis.

Daugelis šeimininkių dabar 
planuoja vaisių ir daržovių ke
liavimą. Jos pirks šiuos pro
duktus. Pirks taipgi reikalin
gus džiarus, dangčius, roberius 
ir kitką. Joms nereikės pirkti 
šių daiktų paskirose krautuvė 
se, nes visa tai gali gauti sa
vo apielinkės Midwest Store.

Midwest Sandėly yra dide
lis šviežių daržovių ir vaisių 
pasirinkimas. Kiekviena kraib 
tuvė gaus savo kostumeriams 
kaip tik tuos daiktus, kuriuos 
jie nori kenuoti. švieži vaisiai 
ir daržovės gaunami kasdien, 
taigi kostumeris yra visuomet 
tikras gausiąs šios rų’šies pre
kes geriausios kokybės.

Todėl, jei kyla kasdieninių 
valgių planavimo klausimas, ar
ba jei kyla kenavimo klausimas, 
atlankykit artimiausią j ums 
Midwest Store, čia jus galėsit 
pirkti geresnes ir šviežesnes 
prekes, ir‘ galit būti tikri, kad 
sutaupinsit daugiau, ba šį gro- 
serių organizacija perka savo 
prekes vagonais, tiesiai iš ga
mintojų, augintojų ir fabrikan 
tų.

bes atsišaukimą padėti kovo
ti su Pietų Amerikos viena di
džiausių rykščių.

Extra Vertybes!
Specialis Išpardavimas Puikios Kokybės 

Maisto ir Groseriu. Pirkit Dabar! 
Taupykit Daugiau!

— IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. ir ŠEŠTAD., RUGP. 5 IR 6 —

GERIAUSIAS GRANULIUOTAS GRYNŲ BUROKŲ

CUKRUSg° 10sv-46c
“MIDWEST” FANCY ALASKA
RED SALMON ............... .....:• Sv. Ken. 23*
“RED CROSS” ŠPAGETŲ PIETUS SU SURIU ...............  Pak. 14c
“MIDWEST” GERIAUSIAS SALAD DRESSING Kv. Džiaras 29c 
“THREE DIAMONDS” VĖŽIŲ MĖSA »/ž sv. Kenas ...........  28c
PUIKIAUSIA KAVA AMERIKOJE

M.J.B. KAVA Sv. Kenas 32c
“COMET” RYŽIAI Su Galvutėm Sv. Pakai ........  2 už 19c
“MIDWEST” ŠVIEŽIŲ ŽEMUOGIŲ PREZERVAI 2 Sv. Džiar. 29c 

“GRENNAN’S“ JELLY ROLL CAKE .... Kiekvienas 20* 
“PRIDE” ČOOKIESF10Įvairumų S v. Pakas .... .... ............. 25c

“F(YTTT ŠPAGETAI MAKARONAI O 41UC1U70 EGG NOOpLES ...........  U UŽ I I

“LIBBY’S” TOMEIČIŲ SUNKA 14 uncijų Kenai .......  3 už 19c
“RED TAG” SLYVOS Aukšti No. 1 Kenai ............  2 už 17c
“TASTEWELL” PYČĖS Aukšti No. 1 Kenai ...............  2 už 19c

“MIDWEST” PORK & BEANS Reg. Kenas ..........  5*
“MILLER’S“~CORNFLAKEŠ 13 unc, Pakai~2~iiž~19*
NA IT.T O DVPTTATJS rAKfV r'AT.TFORNIA

BARTLETT KRIAUŠĖS .......... 4 Sv. 25*
SALDŲŠ~RAŪDONI SLYVAI .....................  2 tuz. 15£
“WEALTIIY“ VALGOMI OBUOLIAI ..........  5 Sv. 23*
FANCY GALVUTĖS^ALOTŲ^DidčlėrGalvutės“ 5ė 
GELTONI SVOGŪNAI ............................. 5 Svarai 10*
ŠVIEŽUS'SALDUS KORNAI ..................   Kiekv? 1£
“AMERICAN FAMILY” MUILAS Gab. 5* 
“AMERICAN FAMILY” FLAKES 2 Maži 17c. Didelis Pakas 21c 
“P & G“ MUILAS ........................................ . 4 už 15£
“CHIPSO” 2“MažT17c.................. . Didelis“PakT21*
“O7K.” MUILAS ............................................ Gabalas 3*
“ARGO”—GLOSS KRAKMOLAS Sv7 Pakai    2 už 17c 

“W00DBURY’S” Veidui Muitas 3 už 25* 
“IDEAL” SKALBINIAM SAGOS 40 Pakely ...........  2 Pakai 15c
nVRAJt APRTTSAS SU PAKELIU
“SILVER DUST” Didelis Pakas.......... 22*

$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Darbo Vaisius—Naujienų SPULKA

Kokį Grūdą Pasėsi, Tokį Derliu Turėsi
/

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVINGS ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. Telefonas CANAL 8500
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Užsakymo kaina!
Chicagoje — paštu:

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

Subscription Rates:
$5.00 per yėaf in cunada
$5.00 per yeatf oūtslde of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per eopy.

I

Entered as Second CIass Mattel* 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

Pusei metų____ ______
Trims mėnesiams ____
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui .... .....

Chicagoj per išnešiotojus
Vieha kopija _______________ 8c
Savaitei k.,....... . .........    18c
Mėnesiui _ ________   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _________    $5.00
Pusei metų ________ 2.75
Trims mėnesiams___________ 1.50
Dviem mėnesiams ______ _ 1.0i0
Vienam mėnesiui ________  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų ----------------------- 4.00
Trims mėnesiams .....v—-------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

“Turimomis žiniomis,” sako laikraštis, “demo
kratų partijos prezidiumas sutartinai pasisakė už 
demokratinę rinkimų otdinadją ne tik į parlamentą, 
bet ir į visus miestų ir kaimų savivaldybių organus.

“Taip pat pranešama, kad demokratų partijos 
prezidiumas pasisakęs Už amnestiją, kuri turėtų bū
ti paskelbta minint Lenkijos nepriklausomybės 20 
metų sukaktuves.”
Lenkijos socialistai ir valstiečių partija seniai kovo- 

už šituos reikalavimus. Dabar atsirado dar viena or-

T •''l I ! iLaiškas is Lietuvos
Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada. — Iškilmingas spor

tininkų pasitikimas. — Prie nežinomojo kareivio ka
po. — žibintų ceremonija.—Milžiniškos minios žmo
nių. — Angliška kalba KaUne. —- Antroji tautinė 
skautų stovykla. — Tarptautinė skautų valstybė 
Kauno panemunėje. — Pavyzdinga tvarka ir broliš
ka dvasia. — Iš diktatūrų šalių skautai neatvyko.

Nacių Pakalikui Nepasisekė
Kansas valstijoje bandė gauti nominaciją į J. V. 

senatorius repubhkonų partijos sąrašu vienas protestonų 
kimigaš, Rev. Gerald Winrod, kuris savo kampanijos mi
tinguose vedė piktą agitaciją prieš žydus, pamarginda
mas savo prakalbas ištraukomis iš Šv. Rašto. Bet repu- 
blikonų vadai nusigando, kad toks juodašimtis, patekęs 
į kandidatus, gali jų partijai pakenkti rinkimuose. To
dėl jie atsišaukė j balsuotojus, ragindami juos nebalsuo
ti už kunigą Winrodą.

Antradienį įvyko balsavimai, ir tas kunigužis pra
kišo. Amerikos žmonės nacių pakalikų nenori.

Patriotiškos Sovietą Darbininką 
Rezoliucijos

Margumynai

ja
ganizaeija, kuri joms stos į talką.

O Lietuvoje, deja, apie tokius dalykus, kaip amnesti
ja ir demokratiniai rinkimai, viešai nė kalbėti neleidžia
ma. Už visus atkalba Smetona su kun. Mironu. Vienas 
skelbia tautos meilę, antras Dievo meilę. O visi kiti žmo
nės turi tylėti.

ka dvasia. — Iš diktatūrų šalių skautai neatvyko. —- 
Gamta ir jaunimas. — Pirmyn choras Palangoje. — 
Publika nesutilpo į koncerto salę. — Choras “Atgal0 
ir hymiias “Blynai”.—Pirmyn choro koncertas Kau
ne. — Amerikos jaunuoliai įgijo daug įspūdžių Lie
tuvoje.
Liepos mėn. 17 d. (Musų specialaus korespondento)

los gyvenimo 
būstinė

Vienos praneša gana bu-

r ■■■■■ ■

*

-......................

UŽKIRTO FORDUI

Populiarus aktorius ir radio 
artistas, Ėddie Gantor, užkir
to automobilių fabrikantui For
dui, kuris per savo 75 metų 
amžiaus sukaktuves gavo iš 
Hitlerio vokiečių aro ordiną. 
Cantor pareiškė, kad Henry 
Ford pasielgė “kvailai, ne-ame- 
rikoniškai ir nekrikščioniškai, 
priimdamas dekoraciją nuo Hit
lerio, didžiausiojo pasaulyje 
gengsterio”.

Pasakyta visai teisingai.

PRO ŠALĮ

Apie ginčą, kilusį tarp Maskvos ir Tokio dėl .Čangku
fengo sovietų spauda pradžioje nieko nerašė. Net kai« 
pereitą sekmadienį įvyko smarkus mušis tarpe rusų ir; 
japonų kareivių, sovietų laikraščiai dar nesiskubino pra
nešti savo skaitytojams, kas tame Sibiro užkampyje de
dasi.

Paskui Maskvos ir kitų SSRS miestų laikraščiuose 
pasirodė pranešimai apie ginkluotus susirėmimus Čang
kufengo srityje ir staiga iš įvairių sovietų dirb
tuvių pasipylė darbfnihkų rezoliucijos, smęrkiančios 
agresorius (užpuolikus);įįaponus ir reiškiančioj darbinin
kų pasiryžimą vieningai remti valdžią ir didįjį Staliną. 
Atrodo, lyg kad butų kas nors atsukęs kraną “liaudies 
patriotizmui” išlieti.

Bet kodėl sovietų valdžia nesušaukia visos Sąjungos 
parlamento ir autonominių respublikų parlamentų, kai 
toks didelis karo pavojus gręsia kraštui? Jeigu tos atsto
vybės, kurios buvo Sovietų Sąjungoje išrinktos, yra tik
ros žmonių valios reiškėjos, tai joms turėtų būti pir
miausia pavesta spręsti karo ir taikos klausimas.

Japonų Taikos Pasiūlymas

Vienam publicistui nepatiko 
“Naujienų” pastaba, kad Lie
tuvos valdžia “sulygino arklių 
teises' su žmonių”, įvesdama 
pasus arkliams. Jisai sako:

“ ... jeigu Amerikoje kiek
vienas automobilis turi sa
vo ‘pasą’, tai kodėl Lietuvo
je negali turėti (pasą) atk
lys?”
Bet mes visai nepeikiame pa

sų arkliams.,: Mes peikiame tik
tai policinę įjetuvos }tvarką, 
kurioje žmonės yra verčiami 
turėti pasus. Amerikoje turi 
pasus automobiliai, bet žmo
nėms pasų nereikia. Taigi jo 
kritika nepataikė į taikiklį.

Tiesa, ta policinė pasų siste
ma veikia ne tik Lietuvoje. 
Net sovietų Rusija jau kokie 
trej-i metai, kaip yra įvedusi 
pasus gyventojams. Šita polici
ne reforma Stalinas atgaivino 
vieną iš bjauriausiųjų carizmo 
institucijų.

Japonų kareiviai, fnatyt, dar tebelaiko1 Čangkufengo 
kalvų, kurią jie užpuolė ir paveržė rusams liepos 31 d. 
Sovietų kontr-atakos buvo atmuštos. Tai nenuostabu, ka
dangi minėtoji kalva yra įsikišusi tarpe Korėjos ir Man- 
džurijos sienų, ir japonai, gali ją iš dviejų pusių bombar
duoti.

Dabar telegrama iš Tokio praneša, kad Japonija siti* 
lo bolševikams taiką, kurios Sąlygos “neoficialiai” paduo
damos tokioje formoje:

Japonai pasitrauks iš Čangkufengo srities, rusai tu
ri nebandyti į tą sritį eiti; tarp japonų ir rusų bus nei- 
trali zona, iki komisija galutinai nenustatys sienos.

Vadinasi, japonai tuo tarpu sutiktų pasitraukti iš 
Čangkufengo kalvos ir teritorijos aplinkui ją,. jeigu so
vietų valdžia pasižadėtų palikti ją neužimtą.

Šis pasiūlymas, aišku, yra naudingas japonams, nes 
jisai reiškia, kad Rusija turi faktinai išsižadėti dalies sa
vo teritorijos svarbiame strategijos atžvilgiu punkte. Vė
liau, kai ateis japonams patogus momentas, jie tą skly
pą žemės lengvai galės pasiimti, ir jeigu Rusija dabar su
tiktų jo išsižadėti, tai kovoti dėl jo vėliau butų nedaug 
prasmės.

žodžiu, japonai yra Užsispyrę bolševikus iš čahgku- 
fengo išstumti. Ginklu laimėję kovą, jie dabar nori, kad 
sovietų valdžia prisipažintų, įogei ji neturėjo jėgų arba 
drąsos tos savo nuosavybės reikalauti atgal.

Ką Maskva darys su šituo japonų pasiulymu, netru
kus turės paaiškėti. Nuo jos pasielgimo priklausys jos 
prestyžas Azijoje ir dalinai Europoje.

KLERIKALŲ SIMPATIJA 
JAPONAMS

sto-

Judėjimas Lenkijoje
M M t ■ f ft'rt

Vilniškis “Aidas” rašo, kad Lenkijoje yra steigiama 
nauja lenkų demokratų partija, kurios prezidiumas lai
kė posėdį ir svarstė rinkimų klausimą.

“Draugas” visą laiką 
jo už Ispanijos maištininkus, 
sukilusius prieš respublikos 
valdžią, ir už .jų fašistiškus tal
kininkus, kurie žudo Ispanijos 
žmones ir naikina jos miestus. 
O dabar jisai jau pradėjo aiš
kiai rodyti savo simpatijas ja
ponams.

Kokių ten neva “stebėtojų” 
vardu prisidengdamas, jisai ra
šo, kad dėl kruvinų įvykių Si- 
biro-Korejos Mandžiurijos pasie
nyje “yra kalti sovietai”. Kodėl 
jie kalti? Esą, todėl, kad—

“... Mandžukuo, Korėjos ir 
Sibiro pasienyje čangkufengo 
kai per ilgus metus sovie
tams nerūpėjo. Bolševikai 
niekad nesikėsino ją savintis’ 
(bet juk niekas pirmiaus ne
ginčiju, kad ji yra dalis Sibi
ro1 teritorijos!—“N.” Redl} 
ir dėl tos kalvos buvo švėh.tą 
ramybė. Kalva yra Mandžti- 
ku<o pusėje ir sovietai nekvai4- 
ši-no sau galvos.

“Bet sovietų kariuomenė’’ 
Maskvai žinomais sumetimais' 
liepos 11 d. staiga apnyko 
(apniko) kalvą ir ten įsF 
ginklavo. Tai buvo aiški pro
vokacija.

“Niekas su- gryna sąžine 
negali tvirtinti, kad japonai 
provokavo sovietus. Japonai 
negalėjo to daryti. Jie per
daug užimti Kinija.”

Čia “Draugus” kartoja japo
nų propagandos melus, tartum 
nepastebėdamas,- kad juose nė
ra net paprasčiausios logikos.

Japonai, kurie užkariavo vi
są Mandžuriją ir dabar sten
giasi pasmaugti Kiniją, girdi, 
nedarys provokacijos — todėl, 
kad jie “perdaug užimti Kini
ja”! Bet užtenka mesti žvilks- 
hį į žemėlapį, kad butų aišku, 
jogei Čangkufengo kalvą japo
nams kaip tik dėl to ir yra 
svarbu pagrobti, kad jie “už
imti” Kinijoje. Japonų armi
joms, atgabentoms į Azijos 
kontinentą, visą laiką yra pa
vojus iš užpakalio, kol Pošsiet 
įlanka juroje nėra japonų kon
trolėje. O tos įlankos kontrolė 
priklauso nuo to, kas valdo 
Čangkufengo kalvą.

Antra, jeigu rusai iki liepos 
11 d. mažai paisė tos kalvos, 
tai japonai iki to laiko neban
dė į ją nė koją įkelti. Kai so
vietų karo vyriausybė nusiuntė 
tenai savo kareivius (pirmiaus 
ten buvo, tur būt, tiktai pasie 
nio sargyba) daryti apkasus ir 
Statyti kanholes, tai tenai ne
buvo nė vifeiib japono. Japonai 
'pradėjo kelti triukšmą tiktai 
tuomet, kai jie pamatė, kad 
rusai Čangkufengo kalVą stipri
na. Iš to aišku, kad tas skly
pas žemėš buvo ne Mandžuri- 
jos ir ne japonų.

Butų buvę keista, jeigu japo
nai,- turėdami savo rankose to
kį svarbų strategišką ptinktą 
priep at juros kranto ir prie 
Korėjos bei Mandžiurijos stėnų,- 
butų palikę jį visai neužimtą,; 
kuomet jų armijos Vedą didėlį- 
karą Kinijoje.

Taigi negali būti mažiausios 
;abejonės, kad čangkufehgo kal
va iki šiol priklausė Sovietų 
Sąjungai, o ne Japonijai (arba 
iMandžukuo). Todėl Japonija yra 
lUŽpUoMkė, nes ji dabar bando 
: pasigrobti svetimos žemės skly
pą-

į Bet labai nuostabu, kad 
/‘Draugas”, kuris neva skelbia 
krikščioniškus principus, atvi
pai simpatizuoja tiems Azijos 
banditams I

Dramblių Solida
rūmas

Iš
dingą žinią, kuri nusako nau
jų dalykų apie musų dvasios 
gyvenimą. Tos išvados yra pa
tikrintos kai kurių bandymų 
duomenimis. Dar visai nese
niai buvo labai bijoma ope
ruoti smagenis, nes smagenys 
juvo laikomos sielos gyveni
mo butsine. Dabar, kaip ty
čia, daug kas išsiaiškino visai 
priešingai. Pasirodė, kad be 
tam tikrų smagenų dalių arba 
net didesnės jų dalies žmogus 
pasilieka protingas iir išmaniu 
gas. Šitaip tvirtina žymus 
smagenų ligų specialistas Dr. 
J. Ennemoras, o taip pat prof- 
Dr. Schleichas. Jie tvirtina, 
kad per 20 net daugiau ope
racijų teko išpiau’4 smagenų 
kai kuriuos mazgus arba gan
glijas, tačiau ligoniai pagijo 
ir buvo visai sveiki, kaip ir 
prieš tai. Todėl ir pareiškia
ma, kad tos operacijos aiškiai 
liudija, kad likusių smagenų 
dalys sugeba išlyginti neteku
sių dalių funkcijas. Kiekvie
nas operacijos nutykis liudijo, 
kad žmogaus gyvybei ir logi
kai nebūtinos visos smagenys 
pilnoje savo neliečiamybėje.

Tai patvirtina ir Amerikos 
žymus psichiartras chirurgas 
Dr. Spefordas savo operacijo
mis. Jam kartą teko išimti vi
są pusę smagenų, nes jos buvo 
paliestos kažkokio audinių au- 
guonio. Pshiciatiras chirurgas 
labai nustebo, kai ligonė pa
sveiko ir buvo ne tik visai 
sveika ir normali, bet dar net 
protingesnė. iPagal Dr. Spe- 
fordo liudijimus minimai li
gonei buvo pašalinti ne bet 
kokios smagenų dalys, bet tie
siog galvosenos centrai.

Kaip nuostabiai gamta mo
ka pritaikinti, išlyginti, pasi
rodžiusius trukumus, parodo 
ir šitas nuotykis, kuris taip 
pat liudija apie nuostabų žmo
gaus dvasios gyvenimą- Vie
nam anglų kariui Didžiojo ka
ro metu buvo Įvaryta į galvą 
kulka. Karys išėjęs iš ligoni
nės jautėsi visai normaliai ir 
gerai. Gydytojas buvo įsitiki
nęs, kad kulka nėra pramušu- 
si pilkosios smagenų žievės, o 
palikusi prieš smagenis. Bet 
dar nuostabiau, kai karys po 
20 melų gyvenimo mirė ir kai 
buvo patikrinta jo galva su 
kulka. Gydytojams tiesiog at
sidavė akys, nes kulka vaikš
čiojo po smagenis atskiru ta
ku, kaip kokia šalide. Tas ta
kas tik tiek buvo skirtingas, 
kad jis buvo sukalbėjęs. O tas 
miręs Didžiojo karo karys, iš
gyvenęs su kulka galvoje 20 
melų, gyvendamas nieko blo
go nebuvo pajutęs. Todėl da
bar daugeliui smagenų gydy
tojų ir tyrinėtojų po tokių 
bandymų, kai jie pasirodo ne
nugalimai tikri, tenka tvirtin
ti ,kad smagenys nėra sielos 
gyvenimo būstinė. Manoma, 
kad smagenys yra tiktai ant
rinis, padedamasis organas, 
kuriam vadovauja ir jį palai
ko koks nors kitas aukštesnis 
pajėgos šaltinis.

> didelių miestų gyventojų yra 
matęs!

Turėjo jie čia gerą progą ju
roje pasimaudyti ir šiaip jau 
linksmai laiką praleisti.

Čia jie turėjo didelę vieną vi
sai netikėtą staigmeną, tai su
sidūrė su vienos vilos Romeo ir 
Julija trijų kontinentų, pelikių 
valstybių internacionaliu lietu
vių choru “Atgal”, kurio daly
viu dauguma, rodos, 
buvo amerikiečiai...

Tai buvo gardaus 
gražaus džiaugsmo, 1 
Choras “Atgal” juos : 
savo himnu “Blynai”.

■ į Kiek teko patirti, šį chorą su
organizavo amerikiečiai lietu
siai studentai stipendininkai, 
lietuvių kalbos kitų valstybių 
lietuviai kursantai, vietos lietu
viai ir rodos, tame chore daly
vavo Dirvos redaktoriaus žmo- 
,na ponia Karpienė. Kasmet 
Draugija Užsienių Lietuviams

(Tęsinys)
Tiesa, tos valstybės, kuriose 

rasizmo teorija pirmiausia, čia 
savo atstovų neturi, jų nėra iš 
■Vokietijos, Italijos, Austrijos... 
■lėliais visur skautų organizaci
ja yra uždrausta. Ji negali veik
ti ir SSSR.

Šioje naujoje Lietuvos miš
kuose gimusioje valstybėje, ku
riai buvo lemta tik dešimts die
nų gyvuoti, viso piliečių buvo 
arti septynių tūkstančių. O šio
ji valstybė turistų svečių sulau
kė keleto dešimties tuksiančių! 
Toksai turistas, peržengęs šioš 
modernines valstybes sienas, 
turėjo sumokėti vienintelį mo
kestį, sienos mokestį — 50 cen- 
lų!

Nežinau ir neišmanau, kaip 
tos valstybės finansų ministras 
suvedė savo biudžetą, nes tos 
valstybės piliečiai jokių kitų 
mokesčių nemokėjo ir visą iš
laikymą gavo nemokamai. Vie
nintelė jų prievolė buvo tai pa- iRemti Palangoje lietuviams ūž
tiems pasigaminti maistą, tik- ’ šiemečiams mokytojams ir ki
biau tarus, iš gautų produktų 
patiems išsivirti!

Kad ir toji valstybė turėjo 
savo policiją, net kalėjimą ir 
teismą, bet šitie rustus admi
nistracijos organai ( tik dyka
duoniavo, nes nebuvo jiems kas 
veikti!... Tokie tai tos valstybės 
buvo papročiai.

Tiesa, buvo ir savotiški nusi
kaltėliai, bet jų niekas nesuga
vo, o jei nesugavo, tai ir kaltės 
nėra... Matykite, toji valstybė 
susidėjo kaip iš dviejų valsty
bių, tai moterų ir vyrų. O le
nais kur yra jaunimas, kur žy
di jaunos dienos, lenais meilės 
dievas susuka galvas ir uždrau
stomis valandomis vieni pas ki
tus lankėsi... Bet kas tai matė?

Ar yra tokios sienos, kurias 
dvi karštai mylinčios širdys ne
pereitų... čia ir budriausia poli
cija nieko nepastebės, geriausi 
sėkliai nieko nepatirs!

O Panemunės miškas, jo me
džiai daug čia galėtų papasako
ti, bet visa laimė medžiai tik 
nebyliais liudytojais paliko. Jie 
niekam nieko nepasakys, jų nie
kas neiškvos. Tai tvirto būda ir 
užsispyrimo padarai.

Visi, kas tik šią valstybę lan
kė, liko tikrai sužavėti jos tvar
ka, jos papročiais, jos vaišingu
mu.

O kiek čia visokių dainų dai* 
riuota, kiek čia žaidimų įvairių 
būta!

Tai vis neišdildomi įspūdžiai, 
fcufrle jautfuoiiams visam gyve- 
UimUi pasiliks ir vargu, kurie b rolių Matuzų ir 
nors kiti juos nustelbs!

Ne,- it ^iais niūriais laikais taigi amerikiečiai lietuviai pas 
j)to visas gyvenimu rūstybes' save filinose tas iškilmes turės 
ptasive^ži^ jatmimu tiktos 
džiUtlgsmo ir linksmybė# aki
mirkos!

i

juoko ir

sutiko su

tiehis norintiems suruošia litu
anistikos nemokamus kursus. 
Tuos kursus be kitų šiemet lan
kė ir ponia Karpienė.

Tai šie kursantai chorą Pir
myn buvo pasikvietę pas save 
į svečius ir jų sudarytas cho
ras “Atgal” davė jiems neva

Tai buvo tikros šaunaus juo
ko ir linksmybės valandėlės...

Dabar Palangoje tik apie 
šiuodu choru visi kalba ir cho
ro “Atgal” himnas “Blynai” li
ko labai populiari dainelė.

Pirmyn choras jau Kaune ir 
i čia koncertuos.

Aišku, visi choristai dalyva
vo ir tautinės olimpijados ati
daryme.

“Pirmyn” choras Kaune taip 
pat yra visų dėmesio centras.

čia jau! juos visi pažįsta.
Taigi dabar Kaunas gyvena 

tikras amerikiečių lietuvių die
nas.

Kaimas kimštinai prikimštas 
žmonių. Paprastai vasaros me
tu jis lieku apytuštis, o dabar 
viešbučiuose jau liuosų vietų vi
sai nėr#. Privatus butai taip pat 
užimti. Mat, į tautinę sporto ou 
limpijadą daug atvyko žmonių 
iš provincijoš, o be to pačio 
sporto dalyvių taip pat esama 
keletas tūkstančių žmonių.

Sporto olimpijados pažiūrėti 
daug atvyko žurnalistų iš užsie
nio.

Visa’ sporto olimpijada, o taip 
pat ir choro Pirmyn koncertai

• Januškevi- 
čiaus-JUnušo yra filmuojami,

Maskvos zoologijos sodo va
dovybė nutarė jaunai dramb- 
li’kei Mirai duoti darbo —ve
žioti zoologijos parką lankan
čius vaikus. Tačiau, kai reikė
jo jaunąją Mirą išvesti iš tvar
do, kuriame buvo josios ‘pa- 
.rnotė” Manka, šioji tokį triuk* 
;šmą pakėlė, kad zoologijos 
. sodo prižiūrėtojai, bijodami!, 
kad ji nesulaužytų tvarto vir
pėtų, buvo priversti nevilkin
dami dalrniblikę Mirą grąžinti 
^netikrąjai motinai. Tada buvo 
;nutaria paimti kitą dramblį* 
kę, Mają Tačiau po 15 minu
čių jau sodo pareigūnai pas
kubomis tempė ją atgal, nes 
likę uždaryti- drambliai pet 
tą laiką spėjo sulaužyti! už
tvarų įrengimus.

progos pamatyti.
Jie Visi įdėmiai viską seka ir 

akylai viską filmuoja.
Tai taip šią vasarą Kaunas 

leidžia dienas. Liepos nienesis 
dėl Kauno tai veik ištisa šven
tė. Čia skautų buvo stovykla, 
čia sporto Olimpijada, čia cho
ro Pirmyn koncertai.

apgailestauja, kad dėl laiko sto-1 Kas atvyko iš amerikiečių į 
kos čia jie koncėtfato tik vieną Lietuvą grįš atgal į Š. Anreti- 
diėną. Mat, visi norintieji į jų ką pilnas visokiausių įspūdžių 
koncertą negalėjo sutilpti. Tai ir kupinas visokiausių prisimi- 
jei kds čia koceMti buvo nepa^ niinų.

Choras Pirmyn turi progą 
veik Visą Lietuvą aplankyti ir 
visur paviešėti.

Choro jaunimui tai retai pa
sitaikantį pramoga ir kartu jų 
žinių pagilinimas. Tikriausiai, 
jie nesigailės Lietuvoj vreŠėję 
ir čia daug ką gero pamatvs ir t

Fitmyn choras it’ toliau sa
vo- daina skaidrina Lietuvos pa- 
dangę! .

Štai Palangoje jie turėjo tik
rai nepaprastą pasisekimą. Viši

tenkintas tai tik tie, guriems 
neteko koncerte būti.

Vasarotojams tai buvo tikrai 
gi'&ži ir smagi pramoga ši kon
certą aplankyti. Chicagos Pir
myn choro dalyviai Palanga 
pasiliko tikrai sužavėti. Tokios 
gamtos grožio retas kas iš čių

Edmonton, Altą. Canada

Užuojauta
Torontietei draugei Onai 

Indrelienei ir jos šeimai reiš
kiame nuoširdžiausią užuojau
tą dėl jos brolio mirties.

P. V. Zaleskiai.
-r-n-TVHiy- .i ii ------

daug visokių žinių įsigįs.
O svarbiausiai Lietuva turi 

gerą progą pažinti amerikiečius 
lietuvius jaunuolius.

Jūsų Keistas 
(GALAS)
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Iš Detroito lietuvių veiklos 5 Detroitiečiai
16 Dienų Kelionei

LSS 116 Kuopos 
Susirinkimas

LSS 116 kp. susirinkimas 
įvyks šeštadienį, rugp. 6 d., 8 
vai. vakare, 2386 24th St., prie 
gelžkelio. Visi draugai ir drau
ges prašomi atsilankyti.

Valdyba/

SLA Susirinkimas
SLA 352 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugp. 7 d., 
9 vai. ryto, Lietuvių svetainėj.

Koresp.

Kaip ir
“Surprais Party”

Dailės Choras ir Badio valan
da kas sezonų surengia savo na
riams ir rėmėjams nemokamus 
pasilinksminimo balius. Taip ir 
šįmet. Choro ir Valandos ko
misija neseniai išsiuntinėjo at
virutes savo draugams ir rėmė
jams, kad visi susitiktų prie 
2738 Roosevelt Avė., sekmadie
nį, liepos 31 d., apie 9:30 va
landų ryto. “Lis ar bus giedra 
—maudysimės, sviedinį lošime, 
užkandžiausime, etc. “Kas ne
turi automobilių, tuos paims ki
ti.”

Sekmadienį, apie 9-tų, užeina

Apie drg. Teraus
Terzai seniau gyveno Detroi

te. Drg Terzienė, prieš SLA 
skilimų, buvo 21 kuopos sekre
torė ir visada veikė progresy
vių žmonių tarpe.

Dabar jie turi įsigiję gerų 
ūkį, su gerais triobėsais, ypač 
geru, mūriniu gyvenamu namu, 
kuris turi didelį skiepų, elek
tros šviesų ir yra šildomas kar
što oro pečiu. Turi visus pato
gumus, kaip mieste. Terzai yra 
ir geri ūkininkai, pagarsėję 
tarp apylinkės amerikonų ir ki
tų.

Turi įrengę maudynes netoli 
namų, dviejų akrų plote, iš kur 
seniau buvo išimta daug kal
kakmenio. Gilumo yra apie 20 
pėdų. Vanduo labai švarus ir 
išsimaudžius jaučiasi labai ge
rai. Pas juos suvažiuoja daug 
žmonių ir užmoka už automo
bilių parkinimų. Maudosi per 
visų vasarų, beveik iki užšąlą.

Terzai sako, kad daugiau nei
tų gyventi į miestų. Kcresp.

Ispanijos Demokratijos
Šalininkų
Susirinkimas

didžiausias lietus. Pila kaip iš 
kibiro. Bet tas nesulaiko va
žiuojančių. Nerasdami pėkš- 
čiųjų, suvažiavę automobiliai 
išsiskirstė ir pradėjo važinėti 
per namus jų ieškoti. Kai visus 
surankiojo, tai 10 automobilių 
virtinė išsirikiavo ir pasileido 
kelionėn. Lietus pylė be pasi
gailėjimo, vanduo tiško vidun 
per automobilių viršus, bet eks
kursija važiavo.

Paklausus kur važiuojam, 
praneša, kad į Terzų. ukį,> kuris 
randasi apie 50 mylių nuo De
troito, prie Ida, Miehigan.

Nuvažiavus pas Terzus, lie
tus kiek aprimo, bet šiek-tiek 
lynojo per visų dienų. Dauguma 
ekskursijos narių, daugiausiai 
jaunuolių, tuoj šoko į maudymo
si kostiumus ir pasileido į mau
dynes, o kiti šnekučiavosi na
muose, užkandžiavo ir stiprino
si gėrimais.

Dalyvavo apie šimtas Dailės 
Choro narių ir pritarėjų. Buvo 
atsilankęs J. Staskevičia su 
žmona iš Windsor, Kanados.

Besimaudant lietuj ir vande
nyj, užkandžiaujant ir užsige
riant, prabėgo diena ir visi 
skirstėmės kas sau, linkėdami 
pasisekimo Dailės Chorui ir 
Badio valandai už sugebėjimų 
parengimus suruošti ir radio 
valandų užlaikyti. Valanda yra

Pereitų penktadienį Detroito 
Ispanijos Demokratijos prita
rėjų—atstovai nuo Lietuvių 
draugijų, daugiausiai progresy- 
iviai, turėjo susirinkimų drau
gijų svetainėj, prie Porter ir 
IScotten. Pirmininkavo J. Baro
nas.

Draugijų atstovų pranešimais, 
komitetas platino blankas rin
kimui pinigų ir rinko drabužių, 
kurie buvo perduoti North A- 
merican Committee to aid Spa- 

;nish Democracy. Bet, sako, nu
sibodo aukų prašyti, tad steng
simės surengti piknikų sukėli
mui kapitalo.

Tuo reikalu rūpintis išrinkta 
komisija iš J. Barono, S. As
trausko, J. LUobikio ir L. Pa
lukaičio.

Susirinkimui buvo skaitytas 
pranešimas iš Washingtono. 
kad North American Commit
tee nuo Ispanijos civilio karo 
pradžios surinko $1,386,555.91 
lojalistų reikalams ir už tuos 
pinigus nupirko medikalių reik
menų, ambūlansų etc., ir teikė 
pagalbų Amerikos Lincoln bri
gadai. Fašistų naudai Amerikoj 
surinkta apie $28,000 ir tie pi
nigai buvo praleisti propagan
dai Amerikoj.

I
Atstovai nutarė kitų susirin-

Rugpiučio 4 d., anksti rytų, 
5 detroitiečiai išvažiavo dide
liu baltu ChTysleriu 16 dienų 
kelionei, kitaip sakant, “pavan- 
dravoti.”

Išvažiavo pp. Meškinis, Ma
riutė Meškinienė, jų vienturtis 
sūnūs Juozukas ir Stella Bukš- 
riienė su M. J. Kemešiene. Tai 
linksma ir jauki draugija.

“Vandravotojai” mano ap
lankyti Toronto; MontreaLKa 
nadoj, paskui Bostonų, New 
Yorkų, Binghamtonų ir daugy 
bę kitų miestų. Grįštant, mano 
dalyvauti Lietuvių Dienoj, Penn- 
sylvania valstijoj.

Pp. Meškiniai, tai, regis, 
stambiausi Detroito lietuvių 
biznieriai. Užlaiko tris teatrus, 
kurių vienas, Circle Theatre, 
savo gražumu ir moderniškumu 
lygsta vidurmiesčio teatrams.

Teatrų statė pats p. Meški
nis, apie metus laiko atgal. Iš 
išvaizdos galima pastebėti, kad 
jo statyboj nemažų rolę lošė 
lietuviai. Pavyzdžiui, 1,700 kė
džių sudėjo broliai Giedrai iš 
Grand Rapids. Visų piešinio ir 
maliavos darbų atliko dailinin
kas Jagminas. Įėjus į pirma 
koridorių galima pastebėti pui
kų dailininko kurinį lietuviška 
tema. Drožiniai, išmarginimai 
taip ir primena Lietuvos kaimą.

Kitų karta daugiau parašysiu 
apie teatrų ir patį artistų Jag 
mina. Mariutė

Jau Pradėjo Mokėti 
Nedarbo Apdraudą

DETROIT — Rugpiučio 1 d., 
Miehigan valstijos Nedarbo Ap- 
draudęs Fondas pradėjo mokėti 
apdraudą užsiregistravusiems 
bedarbiams. Fondo globėjų raš
tinėj, 14320 Woodward avenue, 
įvyko kuklios ceremonijos, ku
riose dalyvavo gubernatorius 
Murphy. Jis paspaudė guzikų, 
paleisdamas darban automatiš
kų rašymo mašina. Koresp.

JUOKAI

duodama kas šeštadidenį, iš kimų laikyti rugpiučio 5 d., 7 
stoties \VMBC, kaip 5 vai. po vai. vakare, toj pačioj svetainėj.
pietų. Dailės Choro Rėmėjas Koresp.

MAŽIAU NUOSTOLIŲ
—^Tamsta nori 90 litų už šį 

menkų butų. Tai yra brangu. 
Galiu pasiūlyti 40 litų.

—Negaliu už tiek išnuomoti. 
Dabar ir taip mums sunku. 
Daug nuomininkų visiškai ne
sumoka nuomos ir išvažiuoja. 
Tik ’ pamanyk, kiek susidaro 
nuostolių.

—Matot, kad mano pasiūly
mas labai geras. Jei aš nesumo
kėsiu, tai tamsta turėsi nuos
tolių ne 90 litų, o tik 40.

su Mrs. Ford ir Eugene Van Antwerp, Detroito Coliseume, kur Fordas šventė 
savo 75 metų sukaktuves. Gimtadienio proga Hitleris apdovanojo Fordų medaliu.

Iš Lietuvos
Paskutiniu laiku či
gonai pradėjo smar
kiai vogti arklius ir 
apgaudinėti žmones

Paskutiniu laiku Lietuvoje 
čigonai gana smarkiai pradėjo 
vogti arklius j Galima sakyti, 
čigonai pasidarė tikri arklių 
vagys — profesionalai. Iš ark
lių vagysčių 70—80 nuošimčių 
yra čigonų darbas. Kaurio apy
gardos teismui šiais metais te
ko nubausti už arkliavagystes 
per 70 čigonų. O kiek dar jų 
sėdi kalėjimuose ir laukia te’s 
mo ir kiek dar tebeieškomų po
licijos. *

Už arkliavagystes sėdi kalė
jimuose net kai kurių čigonų 
šeimų visi vyrai: tėvas,, sūnus 
ir net seneliai.

Kodėl čigonai paskutiniu lai
ku taip smarkiai pradėjo vog
ti arklius, yra įvairiai aiškina 
ma. Gal rimčiausia tikėti, kad 
pakilo arklių kairios ir, kaip 
teko girdėti, čigonai vogtiems 
arkliams randa geras rinkas 
vienoje kaimyninėje valstybė
je, kurioje vogti arkliai grei
tai būva parduodami. Didelė 
čigonų dalis vagia arklius iš 
dykaduoniavimo, nes tame dar
be randa gerų pasipelnymo šal
tinį.

Kartu su arkliavagystėmis 
pasireiškia, įvairios čigonų suk
tybės, kurias jie atlieka par
duodami arba mainydami su 
žmonėmis arklius. Šioje srity 
čigonai gana gudriai apgauna 
ne vienų musų mažiau apsišvie
tusį, besiorientuojantį pilietį. 
Jie specialiai jomarkų ar tur
gų dienomis vyksta į miestus 
ir miestelius arba klaidžioja 
po kaimus ir čia ieško sau au
kų. Visa tai jie daro tokiomis 
aplinkybėmis, kad nebūtų jo
kių liudininkų ir dėl to jiems, 
kai policija aiškina nusikalti
mų, dėl įrpdy.mų stokos, pasi
seka išsiteisinti. Gana dažnai 
jie paperka liudininkus, kurie 
liudija jų naudai. Kai kuriose 
vietose čigonų apgavystės taip 
sustiprėjo, kad su tuo net po
licijai yra sunku kovoti. Žiež
marių policijai nusiskundžia 
daug žmonių, kad juos su ark
liais apgauna čigonai ir po to 
kažkur pasislepia. Itin daug 
nusiskundimų buvo ant čigono 
Stasio Aleksandravičiaus, jau 
daug kartų bausto už sukčia
vimus ir arkliavagystes. Nors 
policijai yra žinoma, kad Alek
sandravičius apgaudinėja žmo
nes, bet jis savo gudrumu sun
kiai sugaunamas. Kai žmonės 
ateina į policijų jo skųsti, tai 
policijai tenka nukentėjusius 
tik nuraminti ir perspėti su' 
Aleksandravičium ir kitais či
gonais neturėti jokių reikalų. 
Čigonas Aleksandravičius daug 
kartų buvo įspėtas neapgaudi
nėti žmonių, bet į tai jis ne
kreipia dėmesio. Vis dėlto ne
seniai jis buvo nubaustas 3 mė
nesiais kalėjimo už tai, kad 
vienam jaunam vyrukui įkišo 
arklį, kuris tuoj pastipo, žino
ma, tokių kaip Aleksandravi
čius čigonų yra daug Lietuvo 
je. Jie visur, ypatingai tose 
vietose, kur tamsesni žmonės, 
atranda savo nešvariam darbui 
aukų.

KĖSINOSI NUŽUDYTI VYRĄ

Nieko tokio, kad tii senas, 
— sako žmona, — bet biauru 
kai tu su akiniais. Mesk tu tuos 
akihius 1

Vyras paklaUsė, betų, be aki
nių nelabai primato... Vis dėlto, 
rado žmonos paruoštą kirvį. 
Paslėpė. Paskui žmona kažką 
pradėjo virti ant plytos. Ir kai 
Pošuipis ėjo laukan, Pošuipienė 
pylė į jį karštu skystimu, kuris 
pasirodė esąs ištirpintas muilo 
akmuo.

Pošuipis smarkiai apiplikin- 
tasi žaizduotas ir dabar gydosi, 
o žmona kažkur slapstosi.

V. Pošuipis nepatenkintas? 
nesi jis tarnavo nuovados virši
ninku, tarnavo kriminalinėj po
licijoj, kaip pats sako, turi žen
tą Jtirgelevičių, kuris gyvena A- 
mėrikoj; turi ir jauną šeimą, 
tris gražius vaikus, ir tokia ne
garbė ir, be to, dar visokį gan
dai.

Naujieną Piknikas 
Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
1351 h IR ARCHER AVENUE

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
LietuviųBalsas”

U. S. A. metams kttitiuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per 
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Moderniškas LIGONINĖS APTARNAVIMAS
Dabar prieinamas visienis už žemas nustatytas kainas.

i

TONSILAI
Išėmimas tonsilų ir adenoidų su 
gulėjimu, užlaikymu, gazų anti
septikais ir chirurgo patarnavi
mu. 24 valandas prabūti Ii- <jį 4 E 
goninėje. Vaikams ..T........ ■

Užaugusiems ......  $20

Buvimas Ligoninėje
Dešimts dienų prabuvimas ligo
ninėje. Pragulėsimas prieš gimdy
mą ir po gimdymo.
Pilnas aptarnavimas ....... Ow

AKLOJI ŽARNA
Su dešimties dienų prabūvimu li
goninėje, gazų antiseptikas, chiru
rgo patarnavimas. Kambarys ir 
užlaikymas. Pilnas aptarnavimas. 

tiktai *100*125
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. Blaine L, Ramsay priežiūroje, turin
čio puikiai išlavintą pagelbininkų štabą. Prieš viską yra ligonio pato
gumas. ...

BLAINE RAMSAY HOSPITAL
35 South Hoyne Avenue 
(TARPE MADISON IR MONROE) 

Telefonas dieną it naktį SEELEY 4700.

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

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

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

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

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

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

I ' ii iiiil .nhJ lt Hi. i  ...........................i i.MM t M Ml it Iii i. . -------------------------------- -------- - . . ------------- --------------- L. ------ ..... . .

■ - - 1 --------- ------------------------------- ---

I Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
i įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktitiė kngga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 d oi.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

Vladas Počuipis, 60 metų, su 
Antanina Počuipiene, 26 m. pri
gyveno tris vaikus, kurie dabrir 
turi jau 3, 5 ir 7 metus. Bet... 
Antanina vieną gražią dieną 
mele vyrą ir vaikus ir paputtiši 
uodegą, kaip jjąko žmonės, iš
dūmė iš namų nežinia kur.

V. Počuipis gyvena Kaune, 
tai vaikus atidavė Šv. Antano 
prieglaudon, o pats ėmė žmo
nos ieškoti, ir po metų rado 
Kemešiškių kaime, ties Kėdai
niais siu kažkuo gyvenant. Kal
bino ir prikalbino grįžti į šei
mą.

TRYS 
TORIELKAITeS 

KOMPOTUI 
ar 

VAISIAMS 
PADUOTI

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina,

I AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?"
, Ar Žinai, kodėl vieni Ji 

tiA# kiti keikia, bet Visi mėgsta 
ii skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors Savo 
jonims draudžia jj į rankas 
paimt.

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

žmonių rrrnlkintojus’ Ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Re to, jame rasi visokių pa
tarimų, parriokiftimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių ’ 
iŠ viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.60 metame.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadvvay,

SO. BOSTON, MA8S.
.S ‘ ’ ................

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“NAUJIENOSE”

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• apdraudą namu NUO
UGNIES.

• apdraudą Rakandų.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

f—  ■^UM^AOhT i l ' I f i'i) • 

INDAMS KUPONAS
IKI

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JĖI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTU P-ERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas................................................................ „..... .........................................

Adresas......w....................... ........................................
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NAUjrENOS, CWcago, fll. ''Penktadienis, Rugp. 5, 1938

—————■ I

Diena Iš Dienos
-

Užtvirtino
Testamentą

Joseph Kasmauskas — mirė 
birželio 13 d., 1938. Paliko tur
to $5,000. Padalino jį ketu
riems sunams ir dviems duk
terims. Alphonse Kasmauskas, 
sūnūs, testamento vykintojas.

Victor Bagdonas 
Susižeidė Ranką

BRIDGEPORT — Plačiai vi- 
siems žinomas Bridgeporto mu- 
veris Victor Bagdonas, 3408 S. 
Halsted St., netikėtai įsibrėžė 
ranką gelžgaliu ir dabar nega
li dirbti. Kol kas atrodo, kad 
žaizda nėra pavojinga, bet ran
ka vis vien pradėjo tinti. Jei-

gu užsinuodyjimas plėsis ir to- 
liaus, tai daktaras turės ranką 
piauti. Pasirodo, kad senus pe
čius nešioti yra pavojinga.

—VBA

Naujas Biznierius 
Bridgeporte

BRIDGEPORT — Pasirodo, 
kad 18 apylinkė nori užkariau
ti Bridgeportą. šiomis dienomis 
naują taverną atsidarė p. Wm, 
Zickas, antrašu 3538 S. Halsted 
Street.

Tai yra kampas 35 place ir 
Halsted St. Vieta labai moder
niškai Įrengta ir labai puošni. 
P-s Zick yra patyręs biznierius, 
nes dabar turi ir kitą taverną 
antrašu 2119 S. Halsted St. 
Atrodo, kad jam nebus didelio 
vargo dvi vietas užlaikyti.

Linkėtina gero pasisekimo 
naujoj vietoj. —VBA.

jaučiasi taip kaip “Down Town”. 
Sako, tegul man dabar kas nors 
pasako, kad biznio nėra.

Naujas bartenderis yra jau
nuolis p. James Skerston. Jis 
yra tikras lietuvis, bet kalbėti 
moka tik žemaitiškai. Dabar p. 
Maskoliūnui dar reikia gauti 
naują “kukorką”, tadu abudu 
su ponia galės važiuoti aplink 
pasaulį. —VBA.

Pamatykit kaip Sovietų Rusija 
Jaučiasi—

“JEIGU KARAS
KILS RYTOJ”

Kaip Raudonoji Armija pasitiks 
fašistų ataką?

Pamatykit busimojo karo pasaką
SONOTONE 66 E. Van Buren.

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

ir Sekmadieni.

Ka's Sakė, kad 
Biznio Nėra?

BRIDGEPORT — Jeigu jus 
netikite, kad biznis eina kaip 
ant mielių, tai užeikite pas Jo
kūbą Maskoliūną, 3503’/a S. 
Halsted St. Ten jus pamatysit 
ir susipažinsite su nauju bar- 
tenderiu ir nauju registeriu. J. 
Maskoliūnas abudu naujai gavo 
tik porą dienų atgal ir dabar

Svečiai Iš
Grand Rapids

Šios savaitės pradžioj Chica- 
gon atvyko keli lietuviai iš 
Grand Rapids, Mich.: Antanas 
Giedraitis, jo žmona Helen Gied
raitis, sesuo Martha Giedraity
tė ir p. Puzrienė. Jie apsisto
jo pas p. Jankauskienę, 4563 
Scuth Wentworth Avė.

Grandrapidiečiai lankėsi Chi- 
cagoj savo giminaičio ir drau
go Liudviko Tenzio laidotu
vėms. Jų misija nebuvo labai 
maloni.

L. Tenzio laidotuvės įvyko 
trečiadieni rytą, iš J. F. Eudei- 
kio koplyčios, 4605 S. Hermit 
age avė., kur kūnas buvo pa
šarvotas. Laidotuvių procesijoj 
dalyvavo apie 125 automobiliai. 
Velionis buvo palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse. G.

SUSIRINKIMAI
Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek

madienį, rugp. 7 d., 12 vai. dieną Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Susirinkimas yra svarbus to
dėl kiekvienas draugas privalo būtinai atsilankyti. Kurie esa
te pripildę aplikacijas, pribukite į susirinkimą dėl galuti
no priėmimo į draugiją. — P. K., sekr.

Lietuvių Keistučio Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks rugpiu- 
čio 7-tą Hollywood svetainėje, 2117 W. 43rd St., 12 vai. die
nos. Malonėkite atsilankyti. — Helen Chapas, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, rugpiučio 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, rugpiučio mėn. 5 dieną, 8 valandą vakare Mildos 
syetainėje, 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, rugpiučio 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.

PARENGIMAI..=
...........

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Peter Russell, 40, su Mary 
Kacevičius, 37

Šiandien Renkasi 
Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras

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

SLA 260 Kuopos 
Susirinkimas

MARQUETTE PARK —SLA 
260-tos kuopos susirinkimas 
įvyks rugpiučio 7 d., sekmadie
nį, kaip 2 valandą po pietų, 
Mrs. Gricius svetainėj, 2449 W. 
69th St. Visi nariai prašomi at 
vykti į susirinkimą, užsimokėti 
savo mokestis ir tuo pat kart 
atsiveskite savo draugus prira
šyti prie SLA.

K. Liutkus, sekr.

Frank Bulaw Pasi
žymėjo G. M.
Konkurse

Ui gerą darbą rašomoji 
mašinėlė

Per praeitus porą mėnesių 
General Motors, Buick’ų sky
rius, laikė kon'estą, kad dau
giausia parduoti automobilių. 
Tarp pardavėjų po visą Ame
riką ėjo labai smarkios rung
tynės dėl pilrmenybės. Tiems, 
kurie parduos daugiausia au
tomobilių, buvo žadėta labai 
gražių ir brangių prizų. Prizai 
visiems rūpėjo ir Frank Bu- 
law stengėsi bent vienas jų 
gauti. Ir štai, jis iš šimto šešio
likos Cook kauntės apskričio 
Buick pardavėjų pralenkė 75 
ir užėmė 41-mą vietą.

Už atatinkamo skaičiaus Bu
ick’ų ir vartotų automobilių 
pa/rdavimą Buick bendrovė per 
Gappel MacDonald kompani
ją, iš Dayton, Ohio, prisiuntė 
Frank Bulaw*ui naują-naujutė- 
lį Royal DeLuxe “Typevvrite- 
rį.” Vadinas, Bulaw pasižymė
jo šios stambios firmos kon- 
teste ir, reikia pasakyti, kad 
jam iš viso gerai sekasi auto- 
mobilų pardavimo biznyje.

F. Bulavv yra atstovas Milda 
Auto Sales agentūros, 806 W. 
31st St, kuri pardavinėja Pon- 
tiac ir Buick automobilius.

—V.

Parvyko Iš Lietuvos 
Legionierius 
P. Kairys
Lietuvos Ūkis Nedarąs Malo

naus Įspūdžio

ir buvęs jo didžiausias malo
numas Lietuvon padaryto vi
zito.

Kelionė buvus smagi ir gera, 
taip, kad jokio nemalonaus 
prietykio neturėjęs. Viskas pa
vykę kuo geriausiai. Laive jau
tėsi taip, kaip kokiam viešbu
ty j, kur daug kartų ir pamir
šęs, kad tai banguoja per ju- 
ras-vandenyną. P. Kairys yra 
senas naujienietis. Nors Lietu
voj tekę “Naujienas” šen-ten 
matyti, bet vistiek trukumas 
buvęs didelis. K-tas

Uždarys Halsted 
Gatvės Tiltą

Chicagos gatvių departmen- 
tas praneša, kad Halsted gat-i 
vės tiltas virš Chicago, Mihvau-1 
kee, St. Paul ir Pacific gelžke-i 
lio bėgių, ties Kinzie, rugp. 8 d., Į 
bus uždarytas visokiam susisie
kimui. Tiltas bus taisomas.

Pakeitė Roselando 
Parko Vardą

ROSELAND. — Roselando 
Parkas, prie 103 ir Harvard, 
gavo naują vardą. Miesto ta
ryba vakar pakrikštijo jį Eu
gene Block Parko vardu. Pa
siūlymą miesto tarybai vardą 
keisti davė aldermonas Lindell.

Eugene Rlock vienu laiku 
buvo devinto wardo aldermonu.

Rugpiučio 7 d. yra rengiamas piknikas d. J. V. Stilsono bylos 
likvidavimo naudai. Vieta Daniels Darže, 87th St., į vakarus 
nuo Kean avė. Kad ir lytų, yra pastogė. Užprašo Rengimo 
Komisija.

J. G. Grušas Milicijos 
Manevruose

Eina “Svarbias” Pareigas

Antradienio vakare parvyko 
iš Lietuvos p. Pranas Kairys, 
kur jis praleido apie tris mė
nesius laiko. ?

P. Kairys, būdamas Dariaus 
Girėno posto narys, turėjo spe- 
ciališkų lengvatų Lietuvoj Va
žinėtis ir pamatyti visą kra
štą. Sako, kad aplankęs visas 
žymesnes Lietuvos vietas ir da
lyvavęs daugelyj; suruoštų iš
kilmių, kaipo Dariaus Girėno 
posto narys. Lietuvos ūkis ne
sukūręs tokio malonumo, kokį 
vaizduoja Kaunas su visos ša
lies valdininkais. Ūkis vietose, 
nors ir gražus, bet vargų var
gelių nestoka. Daugelis senų 
bakužių riogso po šiaudiniais 
stogais, nukrypusios, param
stytos. Jos sukurė nevisai jau
kų vaizdą.

Džiaugėsi P. Kairys, kad ap
lankęs savo seną 80 metų motu
šę ir penkias gražiai išauklėtas 
ir išmokintas seseles, šitas tai

HiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiuiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiniiiii'i

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

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

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 

.iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiainitiiiiiiiaiiiiiiiifiiiaiih.

Pabaiki! Savo Kojų Vargus
DYKAI EKZAMINACIJA

dupdami 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

Garsusis Gydymas 
Praktikuojamas 
Chicagoj

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

z—- ’
Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. VAROS 3408

GRAND OPENING
THE PINES TAVERN

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Tusų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa 
orasčiausį 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

416-18 EAST 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.

JUS IR JŪSŲ DRAUGAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI 
ATVYKTI Į 

GRAND OPENING 
FRIENDLYTAVERN 

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

Muzika ir Geri Užkandžiai. Laukdamas Jūsų 
JOSEPH LAPINSKAS.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

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

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

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
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St
MĖGSTA STALTIESĖ

CROCHETED SQUARES HA I I tKiN ld£/

No. 1827 — Nusimegzkit šią gražią staltiesę iš plonų siū
lų, o turėsit ką nors ypatingai gražaus.

J NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1827 f
1 1739 So. Halsted SU Chicago, I1L
I I
| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. -------------- |

| Vardas ir pavardė ---------------------  ---------------------...----------------------------- |

| Adresas ...... ........................................—...............—................ , ...... |

| Kieataa ir valstija — |

Camp Grant stovykloj, neto
li Rockfordo, dabar vyksta Illi
nois milicijos (National Guard) 
manevrai. Milicininkų tarpe yra 
nemažas skaičius jaunų lietu
vių, bet tarp jaunuolių yra ir 
vienas “senuolis”. Tai J. G. 
Grušas, chicagietis muzikas.

Jis eina ypatingas pareigas. 
Duoda žinoti kariams kada kel
tis, kada laikas į lovą, kada 
reikia pusryčius valgyti, kada 
muštro eiti. Jis oficialis mili
cininkų trimitininkas.

Jonas Balnis Įrengė 
Modernišką Kepyklą

Jonas Balnis pilnai Įrengė 
modernišką duonos kepyklą 
ties numeriu 2910 W. 40th St. 
Tel. Lafayette 6927.

Jonas Balnis jau seniai išva
žinėjo duoną, bet dabar pri
statys duoną daug gardesnę ir 
geresnę vadinama “Real Rye 
Bread”. >

Sekantį šeštadienį, rugpiučio 
61tą d., įvyksta Grand Open- 
ingas ir Jonas žada kiekvien
am atsilankusiam suteikti do
vanų.

Tėmykite skelbimą “Naujie
nose”. —Steponas

Tet ENG. 5883-5840

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ
U ložių ir Lapukų

Sidabrinį Setą

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

Gaus šį puikų sidabrinį setą (į^^Į
TIKTAI Už...........

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 Arnotų 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 ...

$5.00
$4.50
$9.50

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

Vardas

Adresas

Miestas

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $^£.50
GYDYMAS..........................S C fl. 00
LIGONINĖJE ...................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ....... $Į5-oo
RAUMATIZMAS <9.00

greitai palengvinama ......  «
VISAS LIGAS GYDOMA Aft 
Ekzaminaciją |skait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS. Savininke*

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
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LAIŠKAI IR ĮSPŪDŽIAI Iš LIETUVOS; JVAI 
RIOS ŽINIOS IŠ CICERO GYVENIMO

VIENIEMS LIETUVA PATINKA, KITIEMS 
NEPATINKA. — CICERO RUOŠTASI 

“NAUJIENŲ” PIKNIKUI

Lietuvos
P-s Paliulis rašo savo žmo

nai, “Nesirūpink apie mane. 
Viskuomi pilnai patenkinti. 
Lieįuvos žmones geri, vaišingi. 
Mes turime didelį malonumą 
ir patogumą savo automobiliu. 
Kur tik nuvažiuojam, tuojaus 
būrys žmonių apstoja. Rodosi, 
didžiausi dyvai, bet tas auto
mobilius mus ‘subrokins.’ Ne
paprastai brangus gasalinas: 
10 galionų 50 litų.

“To nežiūrint, visą Lietuvą 
apvažiavom. Matėm daug gra
žių vaizdų. Tik visa bėda, kad 
oras prasius, šalta ir lietus ly
ja. Jau ir teko dalyvauti me
džioklėj su Lietuvos didikais 
ant šernų ir stirnų. Pirmą die
ną medžioklės, liepos 24, sėk
minga. šernų mėsa skani. Po 
medžioklės nuvažiavom į Bir
žų miestą, į Daugentis dvarą. 
To dvaro ponas yra Lietuvos 
operos vedėjas. Tenai prabu
vom tris dienas ir turėjom ge
riausius laikus. Valgant pietus 
ir vakarienę kapelija grojo. 
Po to nuvažiavom į Kauną, at- 
švcnįem Lietuvos Jubiliejų lie
pos 27-28-29. Buvo minios žmo
nių, iš visų kampų. Lietuvos 
cholrai dainas dainavo viso
kiais balsais. įdomu pamatyti. 
Žaliajam kalne girioj buvo su
taisyti altoriai, ten įvyko pa
maldos. Amerikonus susodino 
pirmoj vietoj. Kad meldėmės,

MADOS

No. 4794. — Namie dėvėti suk
nelė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

ŽMONOS TROŠKIMAS

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija);

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ
GARSINGUS
VISI SKAITO— *. • • w < K

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, HL

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį Na..... .

Mieros--------------- per krutinę
RAtAUKIT MUS TUOJAU 

CANAL 8500 
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamo^. Už pakartoji
mus duodame reni nuo-

Senas Petras—P. Martinkai- 
tis, yrą prašomas tuojau atsi
šaukti į Naujienas. Tegul pasi
mato su p. Maria Julrgelionic- 
ne.

i nvnkK
L U V Lili IV Visas Pasauli?

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietama 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel, YARDS 7308

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

tai, meldėmės! Po tų apžiūrė
jom, Kauną, Karo Muziejų, Da
riaus ir Girėųo palaikus. Yra 
ir ‘good luck,* kur Petrukas į- 
davė važiuojant. Toliau aplan
kėm kitas įdoįriias vietas ir 
puikųjį Birštoną. Tikrai yra 
kuomi pasigerėti. Rašyk laiš
ką ir siųsk paveikslų. IPdrduok 
visiems geras dienas. Tavęs iš
siilgęs, Petras Paliulis.”

Kaip jau yra žinoma “Nau
jienų” skaitytojams, p. Paliu
lis ir F. Gedminas drauge iš
važiavo ir po Lietuvą “vandra- 
voja.” Matyt, jiems gerai seka
si. Apie grįžimą atgal nei 
nas neprisimena, bet už 
nėšio - kito bus vėl musų 
pe, nori ar nenori . . .

vie
ni ė- 
tar-

Grįžo iš Lietuvos
Frank Danielius su žmona 

grįžo iš Lietuvos po 11 mėne
sių atostogų. F. Danielius link- 
smaus budo žmogus, gyvena 
Ciceroj. Ghicagoj kele'ią metų 
buvo bizny, susitaupė centų ii; 
nusprendė juos “praleisti,” pa
matyti pasaulio ir seną gimti
nę. Ir nei kiek nesigaili to sa
vo žygio. Jo tėviškė apie Jur
barką. Ten ir nusipirko skly
pą žemės, pavedė giminėms 
valdyti, o jei kada grįš, tai jau 
turės kur apsistoti ir ramiai 
baigti savo gyvenimo dieųąs.

F. Danielius labai vaizdžiai 
atpasakojo netik apie Lietuvą, 
bet ir apie kitas valstybes. 
“Kur tik nepažvelgsi, visur aiš
kiai, atvirai ciųa pasiruošimas 
prie karo. O Vokietijoj tai jau

JONAS PATUMSIS
Pebšiskyrė" štT’ šiučr pSsauliu 

Rugpiučio 2 d., 11:00 balandą 
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 Chicagoje ir 
gimines, Lietuvoj—2 brolius: 
Eterių Patumsį su jo šeimyną, 
Jurgį Patumsį su jo šeimyna, 
seserį Uršulę Žukienę, seserį 
Eleną Kulbeękįenę 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 kvieęiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Podukrė, Pusbrolis, 

Švogeris ir Giminės.

MEDINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

PETRONĖLE SMILGIĘNĖ 
(po tėvais Bruškaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 5, 1937, sulaukus 42 me
tų amž., gimus Varnių mies
te, Telšių apskr.

Paliko dideliam nuliudime 
vyrą Jurgį, sūnų Franciškų 
Krušą, marčią Gertrūdą, duk
terį Luciją Moss, žentą Louis, 
3 anukus, 2 seseris, Feliciją 
Varekojienę ir šeimyną ir Ste
faniją Paukštienę ir šeimyną, 
brolį Antaną ir gimines.

Mes Tave, musų brangioji 
Moteris ir Motinėle, niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesilgrįši, bet mes anks
čiau ar vėliau pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant! 

Nubudę lieka,
Vyras, Sūnūs, Duktė ir 

giminės

ir vaikai nuo 8 metų apgink
luoti i)r lavinami muštro. Tai 
bile dieną ten kils eksplioziją, 
užsiliepsnos visi kampai. Jeigu 
ne karo pavojus, Lietuvoj bu
tų gyventi gerai.”

Užklaustas apie lenkų ulti- 
nąątumą, sako, “Tarpe žmonių 
buvo didelis ūpas nepasiduoti 
ir atvirai kalbama, jog Smetor 
na pardavė Lietuvą Varšuvai.”

Kas įdomaujate apie savo 
kraštą, o labiausia jurbarkie
čiai, atsikreipkite pas p. Danie
lių, 1819 W. 58th St. Jis papa
sakos daug naujo, įdomaus.

^Draugijos” Piknikas
Pereitas sekmadienis iš ryto 

visus sulaikė nuo piknikų. Ęet 
vėliau prasiblaivė ir kas gurė
jo norą, pasiryžimą, tai nebu
vo sulaikytas. Jaunas Antanas 
Ignatavičius su savo raudonu 
tjroku buvo pasiruošęs vežti 
kas tik norėjo važiuoti į Sun- 
;et Parką, kur buvo Ghicagos 
Lietuvių Draugijos piknikas. 
Bet važiuotojų nesirado, užtek
tinai, kad apsimokėtų gasas, 
tad nevažiuota. Kas tuos va
žiuotojus sulaikė? Orą neblo
gas. Apie 12 valandą ir saulu
tė pasirodė. Tiesa, su automo
biliais suvažiavo nemažai. Bet 
turėjo būti daug daugiau. Atsi- 
žvelpiant j aplinkybes ir kitas 
kolonijas, tai mums sarmata. 
Štai, Rockfordas, kodėl jiems 
niekas kelio nepastojo? Nusi
tarė važiuoti, tai ir važiavo, ir 
jie pasirodė šauniausiai. Todėl 
kad gerą vadą turi, p. Petraus-

Ruošiasi į “Naujienų” 
Pikniką

O žinot, ką Rockfolrdąs pa
rodys 14 dieną šio mėnesio 
“Naujienų” piknike? Visi ste
bėsis. Iš jų pačių teko patirti, 
kad jie ruošiasi ir organizaty- 
vį darbą pasiėmė gabi viętos 
veikėja, buvusi SLA 40 seimo 
delegatė p-ia Čepulienė. Aš pil
nai tikiu, Kad jai pasiseks eks
kursija, ir to linkiu.

nepalik savo dainininkų: Ši
manskienės, Sinkevičienės, Ba
cevičių, Stružo ir kapitono Pe
trausko. Mes susidėję daiktan 
turėsime gerą chorą).

Šitas 
turi būti atžymėtas kaipo isto
riškus, nes kitais metais “Nau
jienos” švenčia sidabrinį jubi-

Naujienų”

W.

MYKOLAS KRAINAS 
Velionis gyveno po nr. 

742 West 33rd St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

rugpiučio 3 d., 8:30 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Rietavos parap., Ged- 
vainių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Marijoną, po tėvais. 
Mędžiunaitę, 2 dukteris: Ca- 
therine ir Oną, 2 sūnūs: Mi- 
chael, marčią Alice ir Kazi
mierą, marčią Bernice ir ki
tas gimines ir draugus.

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

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 

Marčios ir Giminės.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, Tel- 
YARDS 1419.

n Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši-

4180 Archer Avenue 
Phone LĄFĄYĘTTE 5800

NĄUJIENOS/Chleago, ID. ■

Rytoj 
Laidotuvės

Benediktas P. F. NauBiedas 
i H f *

Ęytoj rytą įvyks laidotuvės 
Benedikto P. F. Nausiedo, ku
ris netikėtai pasimirė užvakar 
po pietų.

Velionis kūnas yra pašarvo
tas S. P. Mažeikos koplyčioje, 
3319 S. Lituanica. Iš ten ry
toj- prasidės laidotuvės. Vietos 
šv. Jurgio bažnyčioj, 9 vai. ry
to įvyks pamaldos, o kūnas 
bus pakąstas šv. Kazimiero ka
pinėse.

Benediktus Nausiedas buvo 
nepilnai 37 metų amžiaus, dar 
palyginamai Jaunas ir veiklus 
žmogus. Daktarai ir koroneris 
nustatė, kad jis mirė nuo šir
dies ligos.

Mirė, matyt, bemiegodamas. 
Parėjusi iš darbo užvakar va
kare, apie 6 tą, jo £mona Ade
lė Nausiedienė 
ta i te) rado jį
Gyveno adresu, 911 W. 32nd 
Street.

Velionis paliko žmoną 'Ade
lę, “Naujienų” moterų skyriaus 
bendradarbę, tėvą Izidorių Nau- 
siedą, du brolius Izidorių ir 
Ędyvardą,; dyį , seseris, Bernice 
ir Felice, uir ,dąug kitų gimi
nių. , ■ • R.

(bu’vusi Zavis- 
negyvą lovoj.

lieju. Musų “iiews boy” p. Lu
koševičius piknikų labai ne
mėgsta. Bet Šio’pikniko tai tik
rai ucąplęis. Jau girdėjau, jis 
cįrganizuoja visą savo štabą. 
Tad, “Go ahead, Frank-” "Pa
rodyk kas yra Cicero. Beje, 
užprašyk Petrą, Joną ir Jokū
bą. Aš jiems užfliudysiu po 
štainą alaus.

Atostogos

šiltos dienos. Puikus laikas a- *
iostogoms. Kas išgali ir laiko 
turi, aš patariu pasiekti Rhine- 
landerį, Wiscdnsiną. Ten ran
dasi daug ežerų, oras tikrai 
kaip Lietuvoj, o pats miestas 
Rhinelandes taipgi gana šva
rus. Ten (randasi keletas musų 
tautiečių biznierių. Iš jų visų 
stambiausias yra M. A. šarka.

BENEDIKTAS P. F. 
NAUSIEŲĄS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 3 d., 1938 m., sulaukęs 
36 mętų amžiaus, gimęs Čhi- 
cago, III.

Paliko didėliame nuliudime 
moterį Adelę, tėvą Izidorių, 
2 brolius, Izidorių ir Edvvardą, 
2- seseris Bernice SJhagzdas, 
švogerį Juozapą ir jų šeimy
ną, ir Felicė Nausiedas, ir ki
tas gįminęs.

Kūpąs pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks, suba- 
toj, rugp, 6 d., 9 vai. ryto iš 
koplyčios į šv, Jurgio parap. 
bąžpyčią, kurioje atsibus ge- 
dūlįngęs pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Benedikto Nausie
do giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Mozeris, Tėyas, Broliai, 

Seserys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Dir. 

S. R. tyląžęika. Tel. Yards 1138

Jo sūnūs Alex puikia^ veda 
Wonder Bar ir Hotel, tai pa
čiame miestfO centre. Kad ir 
karščiausia diena, ten visada 
vėsu, malonu, ramu. Yra įves
tas “air conditioning” apara
tas.

Rhinelander apylinkėj rau
dasi daug cottages stobukių 
nuomavimui su visais įrengi
mais. Atvažiavai ir gyvenk. O 
kaip ten puiku. Gaila, kad aš 
ten negaliu būti. Pernai turė
jau puikiausias atostogas.

A. Linge sų savo šienlige,—> 
“liay fever” šiemet irgi neva
žiuos į tą puikųjį Wisconsiną. 
“Blogi laikai,” sako, “nėra pi
nigų.” O tie pinigai, pinigai 
dar kartą pinigai

ir

Nauja Krautuvė
S. Kiela, 4843 W. 14th St., 

didelio namo savininkas. Teų 
randasi keletas krautuvių ir 
gyvenamų kambarių. Tai vie
ta velionies Juknio svetainė, 
kur 30 metų atgal mes reng- 
davom šokius, lošdavom teat
rus. šiandien viskas užmiršta, 
nes turime erdvią Liuosybes 
svetainę. O praeis kiek laiko 
ir ta neatatiks reikalavimams. 
Puiku. Niekas vietoj nestovi.

Šiandien pats Kiela turi po
rą tuščių krautuvių. Mažesnio- 
je krautuvėj pats atidaro pau- 

mininkų įstaigą. Užlaikys ir 
įvairios rųšies paukšuių mais
tą. Panašios įstaigos šioj apy
linkėj kaip tik ilr truko, tad 
nėra abejonės, kad vietos gy
ventojai bus dėkingi p-ui Kie
tai už tokį parankumą. Tad, 
paukščių mėgėjai, žinokite kur 
atsikreipti, o rasite ko norėsi
te.

J. Kavaliauskas, 1400 S. 48th 
Avė., savo nauja vieta pilnai 
patenkintas, nes yra erdvi. 
Tas bizny daug reiškia. Kas 
mėgsta taverno biznį, dabar 
gali pasirinkti. Yra nemažai 
tuščių. Su pabaiga liepos mė
nesio alines uždarė biznieriai, 
kurie neužsimokejo. laisnių.

Dailins Cicero 
Moteris

išB,enion tuoj amas namas 
vidaus ir lauko. Tas namas ran
dasi, 1414 S. 49th Ct. Jo savi
ninkas senas muzikantas J. Ba- 
lakas. Užklaustas kas čia bus, 
kodėl taip gražinamas, atsako, 
“Reikia gražinti, nes čia bus 
grožio. įstaiga.” Argi? “Taip. 
Turiu sutartį su Mr. J. Purins- 
ku. Jis įrengs pirmos rųšies 
“beauty parlor” savo žmonai, 
nes ji yra gerai patyrusi lame 
leidukių gražinimo biznyje.”

Kadaise p-ia Burinskas čia 
turėjo grožio įstaigą, po vardu 
“Fraųces* Beauty IParlor.” Ir 
labai gerai sekėsi. Tad, nėra 
abejones, kad ir dabar atgaus 
savo senus klientus. Rasis ir 
naujų. Ta rengiamą įstaiga bus 
baigta apie galą šio mėnesio. 
Geriausių pasekmių. J. Burins
kas y|ra narys Raudonos Ro
žės Klubo, rimtas žmogus.

Senas Petras 
Prašomas 
Atsišaukti!

Jurgila su reikalais ilgesniam 
laikui išvyko į Šiaulius. Jis ne
seniai buvo vedęs. Pasilikusi 
žmona nuobodžiavę. Ji jam pa
siuntę telegramą: Mąn ilgu be 
tavęs, brangusis* jiai, aš pama
tau spintoje pakabintą tavo ap- 
siąustą, tai aš visuomet pagal
voju, kodėl ne tu ten pakabin
tas”.

CLASSIFIED ADS. ]
J

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI drau
gės. Moteris kad nebūtų biedna, tu
rėtų biskį pinigų. Nuo 55 ligi 60 
metų. Aš neturiu šeimynos, esu 
sĮngelis, turiu farmą. Kai atvažiuo
siu į Chicagą, daugiau paaiškinsiu. 
Rašykit: Naujienos, Box 861.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE

ŲELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS DVJ MOTERYS 
skudurams sortuoti. Turi būti pa
tyrusios. Pastovus darbas.

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

IŠPARDUODAME BARŲ FEL
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkopi. Taipgi Sto
ru fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstyklęs, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

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

1441 East 63rd Street.

REIKALINGOS PATYRUSIOS po- 
pierio sortuotojos. Gera alga tinka
moms moterims.

THOMAS PAPER STOCK CO.
860 W. Evergreen

1 blokas į Šiaurę nuo Halsted ir 
Division.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-parbininkių Reikia
REIKALINGAS bartenderis, paty

ręs dirbti už baro. Gera mokestis. 
Taipgi reikalinga mergina dirbti 
kaipo patarnautoja vakarais.

3416 S. Wallace

FURNISHED ROOMS—TO RENI’
-t _____
RĖNDON fornišiuotas kambarys 

moterei ar merginai prie našlės mo
ters. Visi patogumai.

2257 N. Magnolia Avė.
Antros lubos užpakaly

Tel. Diversey 9251
Šaukite po 5 vai. vakare.

RENDON apšildomas fornišiuotas 
KAMBARYS. 4224 So. Rockwell 
St., 1-mos lubos.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI, MAINYMUI, ren- 
dai Taverna Cabaret and Garden, 
fikčeriai, flatas. Muro namas, šty- 
mas. Tuojau galima paimti. Gera 
vieta pinigams daryti. VOJTECH, 
5442 So. Damen.

CLUB AL. J.
BIZNIS PARDAVIMUI

Musų piknikams daržas buvo už
imtas kiekvieną šeštadienį ir sek
madienį. Renda užmokėta viene- 
riems metams. Taipgi užmokėti visi 
laisniąi. Kiti biznio ryšiai verčia 
mus parduoti.

Kreipkitės,
8228 So. Kean Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui
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.^ 
4006

LOUIS MORRIS and CO.
Divison. 3585 Milwaukee 
10 North Clark Street.

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

arba Harrison 2022.

DVIEJU PAGYVENIMU Cottage, 
4 ir 5 kambariai, medinis namas. 
Yra maudyklės ir kiti patogumai. 
Parduosiu arba mainysiu ant dides
nio bizniavo namo. Kreipkitės, 

3364 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIU 
muro bungalow ant 37 pėdų loto, 
$500,000 cash, kaina $4250. Taipgi 
2 flatų mūras, po 5 kambarius 
kiekvienas, 2 karam muro garažas 
ant 75 pėdų loto. Dailus sodas. 3 
kambarių medinis namas užpaka
ly. Parduoda našlė statytojo, kurs 
statėsi sau. Kaina $8250.00. Išmo
kėjimai pagal susitarimą. Geriau
sioj apylinkėje Melrose Parke. 
Kreipkitės į Peacock, 609 Lake St., 
Mayvvood; telefonas Maywood5615.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai, yardaviniui

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

120 AKERIŲ FARMA, geri bu- 
dinkai ir žemė, galima mainyti ant 
kitos prapertės ani kur Amerikoj. 
Prisiųsiu pikčerius farmos, jeigu 
mislijat pirkti arba mainyti. Mel
džiu atsišaukti ani iš kur, jeigu no
rite Mięhigan farmos. JOHN J. 
YOWAISJI, 521 Front Ąve., Grand 
Rapids, l^ięh. \

LIETUVIŠKAS DVARAS, 250 
akrų farma, gera žemė, budinkai. 
Šaįvininkas mainys ant nąmo mies
te arba ant mažesnęs farmos.

STANKOVICU and CO.
6912 So. Western Avė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

GOOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

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

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

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

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mui Jums nereikia ir grynu 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 FINĄNCE
COMPANY ,

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTU KARU 
BUIGK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696
PARSIDUODA 1936 Plymouth. 

Coupe. Priklausė privačiam žmogui. 
Mažai vartotas. Visai Pigiai.

Tel. Hemlock 8716.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

EGG
NUT 
BIG

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

...................................$6.00
....................    $6.00

LUMP ..................... $6.00
MINE RUN ................  $5.75
SCREENINGS ............. $5.00

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finąnsai-Paskolos
...JEIGU REIKIA PINIGŲ....

Kreipkitės į Naujienų spul- 
ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association
1739 So. Įlalsted Street

SK0L1NAM PINIGUS 
ąnt Pirmų MorgiČių Chicagoje ir 

ąpielinkėse nuo 6 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI
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ŠI JAUNA PANELĖ NORIAI PLAUS 
INDUS IR SKALBS BALTINIUS

...........  II ■   *■ — ■ -i ■

Jai Labai Reikalinga Pastoge ii Ji Yra Našlaitė
ši jauna panele yra labai gta- 

ži.
Ji mandagi.
Ji kukli ir darbšti.
Jeigu yra nešvarių indų — ji 

noriai juos suplauna.
Jei yra sudėvėtų baltinių — 

ji mielai juos išskalbs.
Nėra darbo, kurio ji atsisa- 

byiij-
Ji labai jaunutė, nedidelė, bet 

gyva.
Vienu žodžiu, ji laba i gera 

mergaite
Ji neturi daug suknelių, bet 

visuomet daili..
Trūksta jai kojinių, trūksta 

ir batukų, bet visuomet ji šva
ri.

Neturi ji vieno dalyko, bet to 
negali sau parūpinti.

Jai reikia pastogės.

Jau Netoli Didžiulis 
Naujieną Piknikas
Suvažiuos Tūkstančiai Chiėa 
giečių ir Apylinkės Lietuvių

Tik savaitė ir dvi dienos be
diko iki dienraščio “Naujienų” 
pikniko, rugpiučio-August 14 d.

Galima sakyti, kad tą dieną 
mažai žmonių paliks savo pasto
gėse didžiosios Chicagos ribuo- 
se. Visi vyks į tą didžiulį Sun- 
set Parką, į tą gražų kalnelį ir 
pakalnę, kur žaliuojanti medžiai 
viliote vilioja kiekvieną atsi- 
lankusj.

Toj gražioj vietoj, didelės su
eigos satsilankusieji gėrėsis tuo 
gražiu ir įvairiu Naujieniečių 
duodamu programų. Kodėl 
mums visiems ten nedalyvauti 
ir gėrėtis išvažiavimu sykiu su 
tais tūkstančiais, kurie daly
vaus.

Bus nevien chicagiečiai, daly
vaus daug lietuvių iš įvairių 
artimų ir tolimų kolonijų, kaip 
grupėmis taip ir pavieniai.

Rugpiučio-August 14 d. suei
sime, pasimatysime Sunset Par
ke, po ąžuolynu.

Mylintis Pasimatyti

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

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, lino 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.
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Tuo reikalu ji kreipėsi į tmis, 
o rhes kreipiamės į “Naujienų” 
skaitytojus. Gal yra kur nors 
Bridgeporte gera lietuviška šei
myna, kuri sutiktų šitą jauną 
panelę priglausti?

Ji norėtų gyventi Brigeporte, 
lies ten gimė ir augo. Bet ji ne
nori palikti našta savo gerada
riams, tad apsiima suplauti vi
stas indus, prižiūrėti jaunus vai
kus ir dirbti kas tik jai reikės 
ir ką tik galės, sugrįžusi namo 
iš mokyklos. Mat, ji ir gabi, 
nes sulaukusi vos 11-kos metų, 
jau šį rudenį pradės lankyti 
high school.

Kas sutinka šitą panelę pri
imti pas save, lai kreipiasi į 
“Naujienas”, pas p. Maria Jur- 
gelonis, telefonas CANal 8500.

R.

Trys Mirė Chicagoj 
Nito Karščio

600,000 Chicagos Maudynėse

Vakar ir užvakar nuo karščių 
Chicagoje pasimirė trys žmo
nes:

William Schroder, 56, nuo 
1154 S. Canal. Jis mirė bedirb
damas SOO gelžkelio prekių 
stoty j.

Samuėl Schechtel, 72, nuo 
4701 Winthrop. Kaitros nusilp
nintas nuvirto nuo laiptų ir 
persiskėlė galvą.'

Cecilia Goldfarb, 38, 4802 N. 
Kedzie. Silpna širdis neatsilai
kė prieš karščius.

Apie 600,000 vakar ieškojo 
atramos nuo 90 suvirš laipsnių 
temperatūros Michigan ežero 
vandenyse. Vienam Oak Street 
“byčiuj” maudėsi 200,000 žmo
nių.

•T>j

Gatvekariai Užmušė
65 m. Darbininką

Prie 51-mos ir Ashland gat- 
vekaris užgavo 65 metų darbi
ninką Charles O’Garick, 5334 
S. Richmond. O’Garick daug 
nenukentėjo. Bet tuo laiku pa
sitaikė kitas gatvekaris ir O’- 
Garick’ui nupiovė abi kojas. 
Paguldytas Southtown ligoni
nėj sužeistasis vėliau mirė.

17 metų amžiaus vaikų prižiūrėtoja, Sioux Falls, 
Souts Dakota, kurią pagrobė nežinomi piktadariai, 
supančiojo, pasmaugė ir paliko dobilų lauke, prie St. 
Charles, S. D., apie 150 mylių nuo Sioux Falls.

Cook Apskričio 
Užsidariusiu 
Bankų Stovis

VII.
(žiūrėk liepos 27, 29, 30; rug- 

piučio 2, 3, 4 “N.”)
Vakar valstijos auditorius

Edward J. Barrett paskelbė aplankyti miesto .rotušę, 50th 
žemiau paduotų užsidariusių ' Avė. ir 25th St,()Ten turėjo bu- 
oankų antro bertainio rapor-, ti byla musų tautiečių S. Lau- 

rinto ir M. Naudužo. 10 valan-tus.
Pasiremdamas raportų skait 

inėmis, tų bankų receiveris 
Chas, H. Albers daro seka
mus spėjimus apie dividendus 
ateityj:

• Lyons State Bank — Iš
mokėjo 30% ir prieš metų pa
baigą išmokės dar vieną mažą 
dividendą.

• Homewood State Bank —• 
Netrukus išmokės nemažą di
videndą.

• Marshall Sųuare State 
Bank — Išmokėjo šešis divi
dendus po 5%, viso 30%. žada 
netrukus išmokėti septintą pa
našų dividendą.

Receiveris Chas. H. Albers 
priduria, kad nėra daug vilties 
depozitoriams gauti dividendų 
greitu laiku iš sekamų užsida
riusių bankų:

Lake View State Bank
Lansing State Bank
Larainie State Bank
Lincoln State Bank
Lincoln Trust and Savings 

Bank
Logan Square State Bank
Madison Square State Bank
Marquette Park State Bank
Hubbard Woods Trust and 

Savings Bank
Humboldt State Bank
įminei State Bank
Immigrant State Bank
Italian Trust and Savings 

Bank
i

Kaufman State Bank
Kimball Trust and Savings 

Bank
» » »

Federalė valdžia, praneša, 
kad 5% dividendą išmokės už
sidaręs nacionalis bankas, First 
National Bank of Wilmette. če-
kiai bus išdalinti ofise, adresu ir tai dar nevisą smarvę tepra-
1150 Wilmette avė. R. šalino.

Lietuviai taurintas 
Ir M. Naudužas 
Teisme

šiandien byla svarstoma 
Cicero rotušėj

CICERO. — Praeitą penkta
dienį anksti ry(tą pasirengiau 

dą buvau vietoj ir laukiu su 
nekantrumu. Žiijpsotojų susi
renka nemažas^ būrys, įvairių 
tautų, didžiuma lietuvių. Visi 
žvalgosi su žingeidumu, o kal
tinamojo Martino nesimato. 
Pagaliaus S. Laurintas prieina 
prie savo žmonos ir sako, eik, 
mama, teismo nebus. Martino 
advokatas atidėjo sekančiam 
penktadieniui.

Visi sužiuro ir netrukus iš
siskirstė.

Byla vėl bus svarstoma šian
dien. Gaila, kad musų žmonės 
bylinėjasi, daro išlaidas, samdo 
advokatus, gaišta laiką. Bet 
kartais to negalima išvengti.

Sand Dunose
šiomis karštomis dienomis 

pp. Danauskai ■ pasirinko ge
riausią vietą Sand Dunes mau
dynes. Jie ten voliojas po smil
tis ir šyarų vandenį ir kaip ten 
puiku. Jų menedžeris F. Bar- 
čiukas viską pilnai prižiūri.

D.

$250 Už Automobilio 
Išvalymą

1 ’J

Ir Tai Dar Neviską Išvalė
Desplaines taikos teisėjui Al- 

bert J. Sengstock’ui buvo pa
duota keista byla. Harry Rish, 
34, Cicero gyventojas, nuo 2440 
Logan, reikalauja $250 už jo 
automobilio išvalymą. Skundžia- 
masai yra Egbert Tazelaar, nuo 
1239 S. 56th, irgi iš Cicero.

Rush ir Tazelaar greta vien
as kito važiavo viena Westside 
gatve. Rush savo keleiviniam 
automobilyj, antrasai—troke, 
kuris buvo prikrautas trąšų. 
Vienas maišas plyšo ir krūva 
tršų įkrito Rush’io automobilin.

Smarvė buvo didžiausia. Rei
kėjo išmokėti $250 valytojams, 
dfeinfectoriams, smilkytojams,

Paskyrė $2,500,000 
Gazolino Taksų 
Bedarbiams
Pinigų Užteks Iki Sausio Mėn.

III I I <■■■■■■>—■ ....I

Miesto taryba paskyrė $2, 
500,000 iš gazolino taksų fon
do Chicagos bedarbių šelpimui, 
šitie pinigai bus pridėti prie pi
nigų, kuriuos miestas gauna iš 
valstijos, ir juos išleis nuomų, 
drabužių, maisto ir kitų reik
menų parupinimui bedarbiams. 
Tų pinigų užteks iki sausio me
nesio, 1939.

Gazolino taksų pinigus mies
tas gauna nuo valstijos, kuri 
renka tuos taksus, šitiems me
tams valstija Chicagai paskyrė 
$6,000,000. Paprastai tie pini
gai naudojami gatvių taisymui 
ir platinimui, bet šįmet jie bus 
išleisti kitiems tikslams. $2, 
500,000 eina bedarbiams ir 
kiek ankščiau miestas paskyrė 
kitą tiek apšvietos tarybai. 
Taigi, gatvių taisymui liko tik
tai milionas.

Automobilių 
Nelaimės

O Už neatsargų važiavimą 
buvo suimtas ir įkalintas 18 
metų jaunuolis Julius Bucsa, 
nuo 1241 North Shore Avenue. 
Prie Montrose ir Menard Ave- 
kampo jis įvažiavo į autobusą, 
sužeizdamas keturis žmones.

• Columbus Memorial ligo
ninėj mirė 80 metų senelis Mi- 
chael Montanaro, kurį auto
mobilis pavojingai suvažinėjo 
prie 2477 N. Clark St. Montan
aro gyveno ties 509 Arlington 
Place. »

• Elgino Sherman ligoninė
je mirė automobilio suvažinėta 
Mrs. Rose Tietz, 3619 52nd PI.

Ištiesų...
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.
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Kokia Muzika Kam
Patinka Ir Kokia
Apsimoka

“Swing” Ravinia Parke

Ravinia Parkas, šiaurinėj 
Chicagos priemiesčių daly j, bu
vo ir yra “rimtosios” muzikos 
tvirtovė. Kaip pernai, taip ir 
šįmet, ten rengiami simfoni
niai koncertai. Groja geriausias 
Chicagos simfoninis orkestras, 
Parko vadovybė angažavo ge
riausius dirigentus, žmonių bū
davo, bet toli gražu ne tiek, 
kiek reikėjo sąskaitoms apmo
kėti.

Užvakar Ravinia Parkan į- 
domumo dėlei buvo patrauktas 
“džiaziškiausio” Amerikos džia
zo “swing” orkestras. Benny 
Goodman Band.

Publikos susirinko apie de
šimts tūkstančių, ji cypė ir dra
skėsi kartu orkestru, lyg šv. 
Vito šokio suimta, ir sumokė 
jo už bilietus tiek daug pini
gų, kad išlygino visų simfoni
jos koncertų defictą ir dar da
vė pelno Ravinia Parko vedė
jams. R.

Įvažiavo J Būrį 
Žmonių; Septynis 
Sužeidė

20 metų jaunuolis Irwin 
Beausejour, 1311 West 14th 
Place, vakar pirmą kartą vai
ravo automobilį. Nekaip tesu- 
valdydamas mašiną, prie 18-tos 
ir Blue Island avenue įvažia
vo į būrį žmonių, laukiančių 
gatvekario ir septynis sunkiai 
sužeidė. Visi paguldyti St. An- 
thony ligoninėj.

Senas Petras 
Naujienoms 
Nebeagentauja

Šiuomi pranešame, kad Senas 
Petras Petras Martinkaitis 
daugihu nebeagentauja NAU
JIENOMS ir nėra {galiotas ko- 
lekiuoti pinigus. Todėl prašome 
tų, kurie su juo turėjo reikalus, 
liečiančius Naujienas, ar tai dėl 
cirkuliacijos ar apgarsinimų, 
kreiptis tiesiog į Naujienas. Mes 
pasiųsime kitą asmenj.

Naujienų adm.

Karštis ir
Vedybos

Cook apskričio vedybų biuras 
nori žinoti ar yra koks ryšis 
tarp karščių ir vedybų. Kai už
vakar saulė ėmė kepinti Chica- 
go ir kepino per visą dieną, tai 
vedybų biure staiga atgijo apy
varta. 125 poros padavė vedy
binių leidimų aplikacijas.

. k.

Pasikorė 18-tos . 
Apylinkes 
Gyventojas

Adresu 1927 Ąllport avenue, 
vakar pasikorė 65 metų 18-tos 
Apylinkės gyventojas Julius 
Ryba. Charles Svobodan, įna
mis, užtiko Rybos kūną kaban
tį nuo balkio verandoj, namo 
užpakalyj.

Nubaudė 110 Už 
Transfėrus

Policijos departmentas skel
bia, kad šią ir pereitą savaitę 
nubaudė 110 chicagiečių už ne
teisingą gatvekarių transferų 
naudojimą.




