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SOVIETU KARIUOMENĖ BOMBARDUO 
JANTI JAPONUS

TOKIO, rugp., 5. — čia skel- dar nėra įvykinta. Bet vis del
biama, jog sovietų kariuome
nė apšaudžiusi iš sunkiosios ar
tilerijos japonų pozicijas Chang- 
kufeng srityje.

Atrodo, kad mūšių paliauba' Sovietų Rusijai.

to pranašaujama, kad japonų 
siūloma taika pagaliau bus prig
imta, nors gal tos taikos išly
gos turės būti pakeistos taip, 
kad jos butų labiau priimtinos

Šaudysią Čekoslova 
kijos lėktuvus

Gubernatorius remia 
streiką

BERLYNAS, rugp. 5. — 
Naciai tebėra labai įtūžę dėl 
Čekoslovakijos lėktuvų, kurie 
šiomis dienomis skrido viršuje 
Vokietijos teritorijos, čekoslo^- 
vakų valdžia tuoj pasiskubino 
atsiprašyti ir pasiaiškinti, jog 
lakūnai ne tyčia tai padarę, 
bet pasiklydę. Vienok tas pa
siaiškinimas nepatenkino nacių 
Jie grūmoja, jog ateityje jie 
to netoleruosią, 
į Čekoslovakijos 
kurie bandysią 
šuje Vokietijos

Esą, šaudysią 
karo lėktuvus, 
skraidyti vir- 

teritorijos.

HAMMOND, La., rugp. 5.— 
Gubernatorius Richard W. 
Leche faktiškai remia streiką, 
kuris prasidėjo vietos • dėžių 
dirbtuvėje.

Streikas prasidėjo prieš tre
jetą dienų. Iš Baton Rouge at
vyko gub. Leche ir padarė strei
kininkams pareiškimą, jog jis 
remiąs jų reikalavimus. O tie 
reikalavimai susiveda prie pa
kėlimo atlyginimo už darbą. 
Iki šiol tos dirbtuvės darbinin
kams buvo mokama per valan
dą nuo 12 iki 15 centų.
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Nsujienų-Acme Telephoto
ATIDARĖ MAYTAG DIRBTUVĘ —Po trijų mėnesių streiko, Maytag skal

biamų mašinų dirbtuvė Newtone, Iowa, buvo atidaryta. Paveikslas parodo po 
milicijos priežiūra grįžtančius į darbą darbininkus.

KEISTA IR PAVOJINGA LIGA
MICHIGAN VALSTIJOJ JAU MIRĖ ŠEŠI ŽMONĖS

Žemės drebėjimas 
Los Angeles apy

linkėje

ŽUVO PENKIOLIKA ITALIJOS JŪREIVIU
RYMAS, rugp. 5. — “Quar-ika, o sužeidė dvidešimt jurei* 

to” karo laive įvyko baisi eks-Įvių. Ekspliozija įvyko Pollenza 
pliozija, kuri užmušė penkiož- uoste, Mallorca saloje.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ VISUR

Prancūzai pagerbė pirmą 
kareivį, kuris žuvo pasaulinia
me kare. Tas kareivis buvo 
Henri Sebold. žuvo jis rugp. 
7 d. 1914 m. Houffalize kaime, 
Belgijoje. Jo atminimui dabar 
liko pastatytas paminklas.

nų salų sveikatos direktorius. 
Be to, jis yra autorius labai 
populiarios knygos.

Įtaria vienišo nu 
žudymu

CONNELTON, Ind., rugp. 5. 
— čia liko suimtas Ervin Cude, 
kuris yra įtariamas vienišo 
John Beresford nužudymu.

Beresford, kuris buvo 74 me
tų amžiaus, gyveno vienui vie
nas. Kiek žinomfT jife"buvo ga- 

, na pasiturįs. Nužudytas jis li
ko liepos 17 d.

Mažam miestukui 
nereikia didelio 

pašto

pastangos, kįd butų galima pa-

Uždraudė zionistų 
organizaciją

CHILLICOTHE, III., rugp. 5. 
— Šis miestukas turi tik 2,000 
gyventojų. Bet štai čia liko nu
tarta pastatyti pašto trobesį 
už $70,000.

Miestelio .aldermanas Bacon 
jog 
rei- 
tik 
fe

bu-

ir kai kurie kiti mano; 
toks didelis trobesys nėra 
kalingas. Juo labiau, kad 
prieš šešerius metus pagal 
deralės valdžios nurodymus
vo pastatytas dabartinis pašto 
trobesys, kuris atsiėjo $12,000.

Tą trobesį valdžia nuomoja 
iš Bacon’o.

OWASSO, Mich., rugp. 5. —
Keista liga, kuri nuvarė į ka- Priezastį.^ ^ak-

pus šešis vaikus, labai surupi- sįa jr pavojinga liga tenka 
no daktarus.

tarai sako, jog jiems su ta kei- 
, su -

Daromos visos, sidurti pirmą kartą.

rugp.LOS ANGELES, Cal
5. — Pačiame mieste ir jo apy
linkėse buvo jaučiamas gana 
stiprus žemės drebėjimas. 
Huntingtone net namai buvo 
gerokai sukratyti.

• George Sylvester Viereck, 
kuris yra nacių agitatorius šių- 
je šalyje, turės liudyti kongre
so komiteto posėdyje. Jis bu
vo besirengiąs vykti į Euro
pą.

šia proga bus 
žymėti, jog dar 
reck prisipažino 
stambias sumas
cių už “įvairius patarnavimus”. 
Faktiškai už propagandos va
rymą. Iš profesijos Viereck yra 
rašytojas.

• Cincinatti pedlioriai pra
našauja geresnius laikus. Iš pa
tyrimo jie sako, jog apie lai
kų gerėjimą jie visada galį 
spręsti iš to, kaip jų biznis 
eina.

pravartu pa- 
1934 m. Vie- 

gavęs gana 
pinigų iš na-

• Pennsylvanijos valstijoje, 
netoli Conshohocken, įvyko tik
rai nepaprastas dalykas: iš 
nakties dingo pusėtinai didėlis 
medis. Dingo taip, tarsi jį bu
tų žemė prarijusi. Paaiškėjo, 
jog medis įgriuvo į požeminę 
upę ir liko nuneštas.

RIO DE JANIERO, rugp. 5. 
— Visoje Brazilijoje liko už
drausti zionistų centrai. Zionis
tų judėjimui liko pritaikytas 
naujasis įstatymas, kuris atei
vių politinėms grupėms drau
džia veikti.

Vidaus reikalų ministras pa
reiškė, jog zionistai rūpinasi 
apgyvendinti žydus Palestino
je. Na, o tai esąs politinis vei
kimas.

Maytag darbininkai 
grižo į darbą

NEWTON, la, —
Maytag skalbiamų mašinų kom
panijos darbininkai grįžo 
bą. Dirbti pradėjo per 
darbininkų.

Kalbamos kompanijos 
ninku streikas prasidėjo
žės 9 d., kai buvo paskelbta, 
jog algos bus nukapuotos de
šimtim nuošimčių.

Grįždami į darbą, darbinin
kai sutiko nukapojimą priimti.

Smarkus mūšiai 
Madrido fronte Joe Šaltis vėl turi 

nemalonumų

• Fabrikininkų sąjunga pa
skyrė Dr. Victor G. Heiser di
rektorium specialios įstaigos, 
kuri tyrinės darbininkų svei
katos sąlygas dirbtuvėse. Dr. 
Heiser savo laiku buvo Filipi-

O Cunard laivu “Laconia” 
bandė “zuikiais” į Angliją įsi
gauti dvi šešiolikos metų am
žiaus merginos. Tačiau joms 
tatai nepasisekė; jos liko su
rastos ir išsodintos į krantą.

Po

į dar- 
1,000

darbi - 
gegu-

MADRIDA8). rugp. 5. — 
kelių mėnesių. -tylos čia prasi
dėjo smarkus mūšiai. Apsikei
sta tūkstančiais šovinių. Skel
biama, kad lojalistų artilerija 
padariusi'' daug nuostolių suki
lėliams.

Per daug kopūstų

Nevedusiems nerei
kės mokesčių mokėti

MEKSIKOS MIESTAS, rugp.
5. — Tamaulipas valstijos le- 
gislatura buvo priėmusi įstaty
mą, kuris siekėsi apkrauti mo
kesčiais viengungius. Bet štai 
dabar vyriausias teisėjas Jesus 
Garza Cabello paskelbė, kad sa
kytas įstatymas nėra konstitu
cinis. Tokiu budu Meksikos 
viengungiai liko išgelbėti nuo 
mokesčių.

Mirė 103 metų am 
žiaus meksikonas
FREEPORT, III., rugp. 5. — 

čia pasimirė Feliciano Escobe- 
do, kuris prieš 103 metus bu
vo gimęs Meksikoje.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:
> Debesuotumas; galima tiku
tis lietaus. Temperatūroje per
mainų nebus. Pus pietų ir piet
vakarių vėjai. Saulė teka 5:48, ir jo žmona liko dar sunkiau 
leidžiasi 8:04. sužeisti.

Japonai liko sulai 
kyti

Trijų metų mergaitė 
išplaukė iš gilios 

vietos

ŠANCHAJUS, rugp. 5. — 
Japonų žygiavimas į Hankovv 
liko sulaikytas. Per paskutines 
kelias dienas jie beveik jokios 
pažangos nepadarė.

Kiniečiai skelbia, jog jiems 
pasisekė sulaikyti japonus prie 
Wucheng. Japonai bandę čia 
savo kariuomenę išsodinti, bet 
likę atmušti.

Sukilėlių bombone
šiai puolė Barceloną

BARCELONA, rugp. 5. — 
Penki sukilėlių bombonešiai ir 
vėl bombardavo Barcelonos mie
stą, padarydami nemaža nuo
stolių. Bombonešiai priversti 
buvo pasitraukti, kai į juos 
pradėta šaudyti iš kanuolių. 
Manoma, kad vienas bombone
šis liko šovinio užgautas.

Negirk dienos 
be vakaro

Apiplėšė banką
W00DRIVER, III., rugp.

— Trys gerai apsiginklavę 
banditai apiplėšė vietos nacio- 
nalį banką. ’ Banko iždininkas 
Ralph Welsh nuvyko į paštą 
atsiimti pinigų siuntinio. Vos 
tik jis spėjo iš pašto išeiti, 
kaip liko banditų užpultas. Spė 
jama, kad jie pasišlavė tarp 
35,000 ir 40,000 dolerių.

Lojalistai sudaro 
pavojų sukilėlių 

centrui

5.

STATE COLLEGE, Pa., rugp. 
5. — Margaret A. Hartle, tri
jų metų mergaitė, nukrito nuo 
tilto j upę. Be niekur nieko ji 
pradėjo plaukti ir pasiekė kran
tą. Net tėvai nežinojo, kad ji 
moka plaukti.

HOT SPRINGS, Ark., r
5. — Joe Šaltis savo laiku bu- 
Vo gana žymus Chicagos geng- 
steris ir butlegeris. Prieš aš
tuonis mėnesius jis apleido 
Chicago pareikšdamas, jog su 
raketų nieko bendro nebeturė
siąs.

Netoli nuo Hot Springs jis 
nusipirko taverną ir pradėjo 
biznį varyti. Tačiau vietos vy
resnybe vis dėlto nenorėjo la
bai tikėti Šaltis nuoširdumu. 
Ji sumanė pažiūrėti, ką buvęs 
gengsteris laiko taverne be vi
sokių gėrimų. Pasirodė, jog 
Šaltis laiko tikrą ginklų arse
nalą: pas j j liko surasta viso 
kių visokiausių ginklų. Žinoma, 
dėlei to jis liko suimtas.

RAGINE, Wis., rugp. 5

Anglų - Prancūzų 
bankas duodąs pa

skolą Bulgarijai

Kova su bitėms

OMAHA, Neb., rugp. 5. — 
C. W. Rice per 26 metus va
žinėjosi automobiliu ir neturė
jo jokios nelaimės. Kansas City 
pardavėjų suvažiavime jis bu
vo statomas kaip pavyzdingiau
sias automobilistas.

šiandien Rice guli ligoninėje. 
Netoli Aurora (Neb.) jo vai
ruojamas automobilius susidūrė 
su kitu automobiliu. Padariny
je jis pusėtinai sužeidė koją. 
O kito automobilio vairuotojas

HENDAYE, Prancūzija, rug- 
piučio 5. — Lojalistai Teruel 
fronte pasistūmėjo prie pat 
Albaracin, kuris yra laikomas 
sukilėlių centru. Jei iš čia jie 
turės pasitraukti, tai tąsyk lo
jalistai sudarys rimtą pavojų 
visai sukilėlių armijai, 
operuoja Teruel srityje.

SOFT A, Bulgarija, rugp. 3. 
— Čia skelbiama, jog anglų 
prancūzų bankas sutikęs Bul
garijai paskolinti 375,000,06*) 
frankų dvylikos metų termi
nui. Paskola vyriausiai busian- 

sunaudota apsiginklavimui.

DANVILLE, Pa., rugp. 5. — 
Jacob Kessler, 72 metų am
žiaus, rinko savo farmoje 
gas. Iš kažkur jį netikėtai 
puolė bitės. Įgiltas jis liko 
kartų. Nuo bičių jis bandė 
siginti maišu.

Dabar Kessler yra daktaro 
priežiūroje. Sakoma, kad jo 
gyvybei pavojaus nėra.

Kai šio miesto apylinkės far- 
meriai sodino kopūstus, tai ag 
rikulturos departamento eks
pertai įspėjo, jog kopūstų au
gintojams busią labai prasti 
metai: auginamus kopūstus be 
pasigailėjimo naikinsią žiogai.

Kad pakaktų kopūstų žio
gams ir dar šis tas atliktų par
duoti, tai farmeriai pasodino 
gal dešimt kartų daugiau nei 
paprastai. O dabar jie tiesiog 
nežino, ką su kopūstais beda
ryti: kopūstų derlius puikiau
sias, bet nėra kur jų parduo
ti. Visi jau prisipirko kopūs
tų tiek, kiek tik reikalinga.

Tokiu budu agrikultūros de
partamento pranašavimas neiš
sipildė. O neišsipildė jis dėl to, 
kad pasitaikė nepaprastai lie • 
tingas pavasaris: lietus išnai
kino žiogų perus ir pranašavi
mas neišsipildė.

• Pirmas Amerikos pilietis, 
kuris nuvyko kariauti į Ispa
niją lojalistų pusėje, buvo Ma
riukį Lizaraga iš Filipinų. Mū
šiuose jis liko sužeistas ir da
bar-ilsisi Paryžiuje. Be jo, ten 
dar yra septyniolika -amerikie
čių, kurie buvo Ispanijos kare 
sužeisti.

• Smarkiai pradėjo Japoni
joje siausti vaikų paralyžius. 
Kobe mieste ir apylinkėse jau 
užregistruota apie 1,000 susir
gimų. 
A

• Šanchajuje nusižudė kali- 
fomietis Albert Israel, 
ten 
dėl 
tys 
ti.

kuris 
laikė kavinę. Nusižudęs jis 
to, kad jo dirbtiniai dan- 
nebuvę tinkamai padary-

• Jei vokiečiai bandys savo 
turtą palikti žydams, tai na
ciai neleis to padaryti. Vokie
čių testamentai, kurie žydams 
užrašys turtą, nacių bus skel
biami neveikiančiais.

ti

Prancūzijos Įspė
jimas

kuri

Nusižudė japonų 
generolas

nu-
Ni-
se-

TOKIO, rugp. 5. — čia 
sižudė generolas Yasuyuki 
shiyama, 85 metų amžiaus 
nelis. Papildė jis hara-kiri, t. y.
kardu perplovė sau vidurius.

Gen. Nishiyama pagarsTjo 
rusų-japonų kare. Paliktajme 
laiške jis sako, jog negalėda
mas dėl senatvės savo, kraštui 
būti naudingas jis nusitaręs 
iš šio pasaulio pasišalinti.

uo- 
už • 
200 
at-

Trys žuvo gaisre

• Skelbiama, jog Shansi 
provincijoje 2,800 kiniečių pa
teko į japonų rankas.

250,000 apleido WPA

PERPIGNAN, Prancūzija, 
rugp. 5. — Prancūzijos vyriau
sybė įspėjo oro susisiekimo li
nijas, jog į svetimų valstybių 
lėktuvus, kurie bandys perskri
sti sieną, bus šaudoma iš 
lėktuvinių kanuolių.

anti-

Car- 
barė

• Jauni tėvai Joseph ir 
mella Tuleo, 3034 Taylor, 
savo 2 metų sūnų, kam žaidžia 
su degtukais. Degtukus atėmė 
ir paslėpė. Bet tėvams nema
tant, sūnūs Antanas juos vėl 
susirado ir ėmė braižyti. Užsi- 
degė jo rūbai, Kol tėvai spėjo 
rubus užgęsinti,

WASHINGTON, D. C., rugp. 
5. — Gegužės ir birželio mė
nesiais apie 250,000 žmonių ap
leido WPA. Apleido jie tod£> 
kad susirado darbą 
dinasi, grįžo 
dirbtuves.

Chicagoje 
skaičius per
sumažėjęs 5,000.

HINCKLEY, Minn., rugp. 5. 
— Walter Hopkins, jo žmona 
ir šešiolikos metų sūnūs žuvo 
misteriškame gaisre. Ketvirtas 
šeimos narys taip pat nesu
randamas; manoma, kad ir jis 
yra žuvęs.

Gaisras įvyko farmoje, 
priklausė Hopkins’ams.

• Londone liko suimtas Ro- 
binson Walker, kuris šnipinė
jo trijų valstybių naudai. Tų 
valstybių vardai kol kas nepa
skelbti. žinoma tik tiek, kad 
visai neseniai Walker aplankė 
Italiją.

dirbti
kitur. Vft- 
į įvairias

WPA 
tuos du mėnesius

kuri

Organizuoja Pabal 
tijo bloką

darbininkų

Surado dinamitą
BALTIMORE, rugp. 5. — 

Montebello tunelio šachtoje li
ko surastas nemažas gabalas 
dinamito. Dinamitas buvo pa
slėptas elektros motore. Neto-

kudikis taip Ii nuo tos vietos prieš dvi sa- 
skaudžiai apdegė, kad netrukus vaites ekspliodavo dinamitas ir 
jis mirė. užmušė du žmones.

OSLO, Norvegija, rugp. 5.— 
šj miestą apleido Joseph BecR, 
Lenkijos užsienio reikalų mi
nistras. Spėjama, kad jis čia 
lankėsi Pabaltijo bloko sukūri
mo reikalu.

• Prieš penkiolika metų 
Portlando kirpėjas. D. S. Gofe 
pranešė policijai, kad jis pa
metęs laikrodį, šiomis dieno
mis policija tą laikrodį sura
do, bet negali surasti jo savi
ninko, būtent, Gore’o.

Nukirto galvą šnipui
BERLYNAS, rugp. 5. — WiJ 

helm Kaschel, 22 metų jau-* 
nuoliui, liko nukirsta galva. Pa-;' 
smerktas mirti jis buvo už tai,1 
kad svetimai valstybei išdavęs 
karo paslaptis.

RUGPIUCIO MEN.
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 TURGENEVAS Vertė MIKAS ŠILEIKIS

Meilės Triumfo Daina
(Tęsinys) 

Neįmahomas žihgeidUftlAS vy- 
liojo Fabijo dar kartą pažiū
rėti, kas viduje dėjosi. Jis at
siminė slaptas duris paviljono 
užpakalyje, pro kurias jis ga
lėtų įeiti į kambarius, kur 
ryte gulėjo Muzijo. Jis atsar
giai priėjo prie durų ir rado 
jas neužrakintas. Pro prasis
kleidusias užlaidas jis pažvel
gė į vidų.

Muzijo dabar ten begulėjo 
ant to kylimo žemėje. Jis buVo 
apsirengęs kelionei, sėdėjo 
kėdėje, bet vis atrodė pana
šus į lavoną, kaip ir pirmiab. 
Jo galva buvo nusvyrusi atgal 
ant kėdės nugaros. Ant kelių 
padėtos geltonos kaip vaškas 
rankos, nerodė jokios gyvybės. 
Jo krūtinė taip pat nesikilno- 
jo Ant žemės prie kėdės, buvo 
primėtyta sausų šaknų ir sto
vėjo paplokštųs indai pripilti 
tamsaus skysčio, iš kurių dvo
ke stiprus beveik troškinan
tis kvapsnis, panašus į pelė
sius. Aplink kiekvieną indą 
buvo apsivynioję nedidelės, 
melsvos, auksu žibančiomis 
akimis gyvatės, kurios žiurėjo 
į Muzijo pusę. Porą pėdų nuo 
jo, išsitiesė ilga malajaus fi-

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tik Ui Mažos Palūkanos. 
CHEVROLET Sedan 
BUICK Trunk Sedan 
CHRYSLER Sedan ... 
OLDSMOBILE Sedan.... $115 
DODGE Sedan 
CHEVROLET 
FORD Sedan 
FORD panęl 
CHEVROLET 
FORD Sedan
ROLLS ROYCE sedan .... $295 

ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN- $OE

KlMtlI PIGIAI KAIP CO
Taipgi Oldsmobiles, Fords, CheV- 
rolets, Convertible, Sedans, ir 

Coupes.
1622 N. PULASKI ftOAD, 

pirmiau Crawford Avė.
_______Visuomet atdara.______

34
33
31
31
31
31
31
30
30
30
29

$215
$?65
$115

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

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

...... . $60

gura, apsivyniojusi daugspal- 
ve skara ir susijuosusi juosta, 
ant kurios galo buvo tigro uo
dega. Ant galvos jis buvo už
sidėjęs smailią, panašią į tia
rų, kepurę.

Atrodė nejudąs: kartą pasi
lenkė lyg besimelsdamas, pas
kui išsitiesė net ant pirštų ga
lų pasistodamas) plačiai ir rit- 
hriŠkai išskėtė rankas Muzijo 
pusėn, trepsėjo kojomis, iš 
ko matėsi komandavimas. At- 
iridė, jog šitie jo gestai ir ju
desiai buvo reikalingi didelių 
pastangų, net skausmo. Jis 
sunkiai kvėpavo. (Prakaitas bė- 
go per jo veidą. Staiga jis su
drebo ant žemės ir tuomet tik 
pilnai atsikvėpė ištiesęs ran
kas) lyg jose turėdamas visą 
savo galybę... Fabijo neįmano
mai išsigando^ kai Muzijo gal
va palengva pradėjo keltis 
nuo kėdės, ant kurios buvo at
silošęs. Galva kėlėsi malajaus 
link... Kai malajus savo ran
kas nuleido, Muzijo galva vėl 
nusvyro atgal. Malajus atkar
tojo savo judesius, tuo pačiu 
laiku ir galva pakartojo-

Tamsus skystis induose pra
dėjo virti. Indai kai varpeliai 
pradėjo skambėti, b biaurio- 
sios gyvatės pradėjo hangylis. 
Malajus žerigė žingsnį arčiau, 
pakėlė savo antakius, atidarė 
plačiai akis, palenkė galvą 
prieš Muzijo... mirusio žmo
gaus akys sujudėjo ir atsidarė. 
Pasirodė tamsios, kai meta
las, akių lėliukės. Malajaus 
Veidas nušvyto, iš ko matėsi 
triumfuojantis pasitfenkihimas, 
kone biaurhs pasitenkinimas. 
Jis plačiai išsižiojo, o iš gilu
mos krutinės išsiveržė ilgas 
balsas... Muzijo lupos taip pat 
prasižiojo ir išleido vos gir
dimą balsą) lyg atsakydamas 
ą tą nežmonišką balsą., šituo

taip pat sušuko ir gteit išbėgo 
lauk.

Tris valandas vėliaii, AntO- 
irijo ėtigtįžd ir pasakė, jog vis- 
kaš jau yra suruošta: dhiktai 
sudėti, o ponus. Muzijo pilnai 
pasiruošęs prddėti keliohį- 
Fabijo nė žodžio tarnui nesa
kęs, išėjo terazon, kur buvo 
galima geriau matyti pavilio- 
ną. Pora arklių buvo pakin
kyta vežime, kita pora stiprių 
arklių buvo paruošia raite
liams; tatbai kieme stovėjo be 
kepurių.

Paviliono duris laikė atda
ras pats malajus, paprastuose 
savo rUbtiose, kuriuos jis pir
miau dėvėdavo. Muzijo- pasi
rodė duryse. Jo veidas atrodė 
panašus numirėlio veidui, ran
kos taip pat kabojo kaip la
vono — jis išėjo lauk... taip 
tikrai ėjo, p-aškUi atsisėdo kė
dėje kdi koks valdovas. Mala
jus vikriai pašoko ir atsisėdo 
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kryžiuodamas, ranka apkabi
no Muzijo. Visa procesija pra
dėjo judėti. Kai arkliai pama
ži žingsniavo pro namą, Fabi
jo stebėjosi matydamas, jog 
Muzijo veide sužibo du švie
sus taškai... Ar galimas daik
tas? jis žiurėjo į jį. Tik mala
jus pasilenkė prieš jį.-- ironiš
kai, kaip ir visuomet.

Ar Valerija visa tai matė? 
Jos langų užlaidos buvo už
trauktos... o gal ji ten stovėjo 
ir matė.

NAUJIENOS, Chicago, Dl.
V ...... .A,7i7................... U J ■,

Iš Lri^tUVOS
Ar gaus Lietuva miš 

ko iš SSSR
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s vi'knai pašoko it atsisėdo 
pakaloje Mužijo, kojas susi

mąjį kambarį tyli, rami ir ma
loni. Ji tebesiskundė nuovar
giu, bet iš visko matėsi, jog ji 
buvo patenkinta. Jos nuotaika 
darėsi geresnė kai Muzijo iš
vyko.'Fabijo pradėjo dirbti 
prie jos portreto. Jis rado jo
je tyrų Veido išraišką. Momen
to šešėliai baigė visiškai iŠ joS 
išdilti. Jo teptukas judėjo len
gvai ir laisvai.

Vyras ir žmona pradėjo gy
ventų senu paprastu gyveni
mu. Muzijo iš jųdviejų atmin
ties išnyko, lyg niekad jis ne-

Pradžioje didžiojo kaVb irisų 
valdžia ir kariuomenė suėmė 
daugybę arklių, galvijų ii* kito
kio turto ir išsigabeno į Rusi
ją. Re to, iš Lietuvos išvyko vi
si HisU bankai ii* laUpOhiOtuos 
kasos, išsivydami LiehivOs gy
ventojų ilgatiiėlės sii taupas. Pa
galinti, Lietuvai daltg nuostolių 
padarė i*UšU rublių žltigirhas.

1920 metais liepos 12 dieną 
Maskvoje biivo pasirašyta tai
kos sutartis tarp Sovietų Rusi
jon ir Lietuvos. Sovt Rusija pri- 
pūžinO) citro Rusijos valdžia 
Lietuvai pridarė daugybę nuo
stoliui bet bolševikiškoji val
džia už baro valdžios veiksmus 
neprisipažino ntsakonringa. Ta
čiau Sovietų valdžia Vis tiktai 
sutiko šiek tiek paremti Lietu
vos atsislatyhią. Rutėnt, Šov. 
Rusija pasižadėjo sumokėti Lie
tuvos valdžiai 3,000)000 aukso 
rublių, grąžinti bibliotekas bei 
archyvus ir duoti 100,000 hek
tarų miško Lietuvos atsistatydi
nimui. 3 milijonus aukso rub
lių Sovietai tuojau sumokėjo; 
Vėliau grąžino kai kuriuos ar
chyvus. Bet su mišku išėjo blo
giau. Pradžioj Sovietai nedavė 
miško, neš sakė nėra galimumo 
jį Lietuvai parduoti, nes nebu
vo tarp Soy. Rusijos ir Lietu
vos bendro rubežiaus, b per o- 
kupuotą Vilniją negalima buvo 
mišką gabenti, nesant santykių

tlarp Lietuvos ir Lfenkijosl Vė
liau Sovietai atsisakinėjo miš
kų duoti neinokartiai, bes tai
kos shtarty nėta pažymėta, kad 
miškas butų atiduotas nemoka- 
ibai. Tačiau iš taikos kohferen- 
Čijbs prbtbkolų ir kalbų galima 
buvo nustatyti, khd buvo sutar
ta 100,000 hektarų miško duo
ti nemokamai. Dėl įvairių prie
žasčių to miško klausimas bu
vo atidėliojamas; jis nėra iš- 
špręfctaš it iki šiol.

Dabai*, kai Lietuva Užmezgė 
SU Lenkija diplomatinius santy
kius, galima butų miškų iš So
vietų Rusijos atplukdyti į ne
priklausomą Lietuvą pel* lenkų 
okupuotą Vilniją. Lietuvos vy
riausybe vėl kelia klausimą a- 
pie taikos sutartimi Sovietų Ru
sijos Oriško perdavimą Lietuvai.

Sov. Rusijos vyriausybė da
bar neatsisako Lietuvai atiduo
ti atitartą Oriškų, bet su sąlyga, 
kad mišką Sov. Rusija sukirs 
it apdirbs savo darbininkais it 
priveš jį prie rubežiabs, o Lie
tuva už miško paruošimą ir at
vežimą turėtų sumokėti.

Kadangi už miško paruošimą 
tektų brangiai sumokėti, tai 
Lietuva tokiomis sąlygomis ne-

nori tniŠką priimti. Tačiau Lie
tuva norėtų jau dabar šitų miš
ko reikalą galutinai Migti.

Liėtuvos atstovui Maskvoje 
duotas parėdymas vėl pradėti 
derybas su Sovietų VyriaUčtybe 
miškb atgavimo reikalu. Lietu
va shtiktų, kad vietoje miško, 
jai butų atlyginta pinigais at 
kuriuo kitu budu. Numatoma, 
kad derybos nebus lengvos, ir 
nežinia, kada ir kokiu budu 
Lieluva atgaus iš Sov. Rusijos 
mišką, pagal taikos sutartį dar 
1920 metais sutartą. Tsb.

UTILITY L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė.
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Meš iihportuojani Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

Mrs. Anelia K. Jarusž
Physical Therapy 

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

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE-

I NUE, BEVERLY 
I SHORES, IND. 
i Tet Michigan Ci

ty 2799-3X

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virtiniu 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 

CttICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas. t

ADVOKATAI

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas — 3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas Boulevard 1310 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto
Kamb.
Namų

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

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

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

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

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Rėš.' 6515 S o. Rockwell S t.
Telephone: Republic 9723

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DlbžTAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
’ DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

l1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
; , DĘNTĮSTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.
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momentu Fabijo nebegalėj^ butų ekzistavęs. Fabijo ir Va
lerija nutarė niekuomet dau
giau apie jį neprisiminti; nie- 

Jo liki- 
visiemš 
Muzijo 

nusken
dęs žemės gilumom Vieną die
ną Fabijo nusitarė papasakoti 
Valerijai, kas ir kaip atsitiko 
tą nelaimingą naktį... bet ji, 
gal būt, išsigąs. Ji laukė pu
siau akis užrherkus ir kvapą 
užėmus jo paaiškinimo. Ta
čiau jis pabijojo šito jai smū
gio. Fabijo ją pilnai suprato 
ir jis susilaikė nuo to, ką no
gėjo pasakyti.

Vieną gražią rudens diėną, 
Fabijo uždėjo paskutinius 
brūkšnius ant Gicilijos veido. 
Valerija sėdėjo prie vargonų. 
Jos pirštai bėginėjo po klcvi- 
turą... tik staiga, be jos žinoji
mo, pasigirdo pirmos gaidos 
tos meiles triumfo dainos, ku- 
Hą kartą Mūžijo smuiku grie
žė. Pihną kartą savo vedybi- 
niahre gyvenime ji pajuto kei
stą virpėjimą kai ji grojo tą 
dainą. Pradėjo groti, Staiga 
sustojo.-.

Ką visa tai reiškia? Ar gali
mas daiktas...

Šituo žodžiu rankraštis bai-

: ilgiau žiūrėti. Jis pamanė, jog 
jis pats dalyvaująs kažkokioj 
velniškoj inkantacijoj! Jis, 
ri. I : •' H. .... . . • ■ -

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

ko apie jį nekalbėti, 
inas tegul pasilieka 
misterija. Aktuališkai

t -m • koplyčios visose
Jį—J K2 c I 1 Chicagos dalyse

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

Kiti Lietuviai. paktarai_____

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

M ADE BY ONEIDA no.

6 ŠMOTAI 
AUKŠTOS RŲ8IE8

1 Peilis
2 Šakutės
1 Šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

SĖT

SMLLYWOOI>VO»

PER

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adreras

Miestas Valstija - -----------

Taupyki!
Kuponus

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DEŽŲ

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chlcago, Iii.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti šsitiė- 
niai pristatyti į ofisą.. Tie, kurie Ryyėha užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto 
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėž< 
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

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

P. ŠALtlMIERAS.
AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

(galas)

NAUJI APDARAI
pava- 
apda- 
žmo-

Net medžiai ir krūmai 
sari pasipuošia naujais 
rais—reikšmingai aiškina 
na vyrui, kuris nesusiprato jai 
nupirkti naują suknią.

Tikra teisybę kalbi,—šypso- 
damas atsako jai vyras,—-bet 
tuos apdhtUs jie dėvi iki pat 
rudėns.

PAPRASTAS REIŠKINYS
—Aš pažįstu 75 mėtų senę, 

kuri pagimdė dvihiikus.
—Tai negalimas dalykas.
—Kodėl ne? Ji pagimdė prieš 

145 metus.

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

turime 
koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

p. j. Ridikas .
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1648 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tėl. Pullmaiš 1270

albert v. Petkus ir eudeikis
4704 So. Western Avė. Pbone Virginia 0883

ANTANAS M. PttlMJPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westėfn Avė. Phone GroVelrill 0142
1^10 South 49th Court Cicero Phbne Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 So. Calftorhia Avebue Phohė LdfaVeHe 3572

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______Draugi jog Nariai _____ 
Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuę 1—3 ir 7—B 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Maistas, Kurį Privalome Valgyti
Rašo Dr. L E. MAKAR

ar tikro
Sveikas 

priklauso 
mes var-

Klausimas apie tai, kokį vaisiuose, kaip antai: salo’o- 
maistą privalome valgyti, yra se, kopūstuose, tomatėse, apel- 
vienas iš svarbiausių kasdie- sinuose, obuoliuose ir tt ir 3), 
ninio gyvenimo problemų, kurie nesunaikinami per šili- 
Dažnai tas klausimas yra mą ir svarbiausiai gaunami iš 
sprendžiamas iš parankumo pieno ir kudos mėsos, 
pusės, o ne logikos 
žinojimo atžvilgiu, 
ar liguistas kūnas 
nuo to kokį maistą
tojame. Netinkamas Maistas 
dažnai iššaukia mumyse at
mainas, kdrios gali būti ati
taisytos tik per ilgą laiką ir 
gerą maistą- Jei norime būti 
sveikais, tai be vandens dar 
penkios medžiagos yra svar
bios, kad rastųsi musų diete, 
būtent, vitaminai, mineralai, 
proteinai, riebalai ir carboby-, 
rates. Apie kiekvieną tik ką 
minėtą medžiagą mėginsiu 
duoti smulkesnį aprašymą. 
Mes žinome kelius skirtingus 
vitaminus, kurie privalo bu‘i 
maiste, idant žmogaus sveika
ta negalėtų nukentėti. Tuos 
vitaminus suskirstoma sekan
čiai: 1) iš (riebalų gaunamus, 
pavyzdžiui, iš sviesto, Smeto
nos ir žuvų trano, 2) Kurie 
beverdant sunaikinami, bet iš
silaiko šviežiose

TAISYKIT SAVO NAMUS
SUTAITPYKIT 30%

Nereikia pinigų, 5% palūkanų 
1-2-ft-ld metai išmokėjimui 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERTAISYMAS
BtoĮrn denrimas 
Aubus tos kalimas 
Plumbingai 
šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių priešakiai 
Nauji namai

Namų pakėlimas 
Beiamentai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porėiai 
Viškų flatal 
Garažai

KONKRYTO PAMATAS 
EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 

DYKAI PRIZAI
VISAS DARBAS $235 lr aukM

Musų Kainos Žemiausios 
TELEFONAS BOUI.EVARD 2440

ATLAS BUILDERS CO.
Lalanluoll Ir apdrausti kontraktorial 

Statytojai nuo 1018

5040 SO. RACINE AVĖ.

Mineralai yra reikalingi dėl 
kaulų ir kraujo sudarymo. 
Mes (randame piene labai 
daug mineralų ir vitaminų, o 
ypatingai kalkių. Paskiau 
stambus avižų miltai (oat- 
meal), džiovintos pupos, salo
tos, spiničius, kopūstai ir ki
tos žalios daržovės irgi aprū
pina mus mineralais bei vita
minais. Taip pat patartina 
vartoti tomates, apelsinus ir 
obuolius.

Proteinus randame piene ir 
pieno produktuose, mėsoj, 
kiaušiniuose ir žuvyje. Tam 
tikra rūšis ir kiekis turi būti, 
nes kitaip žmogaus vystymą- 
sis ib augimas sustos.

Riebalai yra labai svarbus 
priedai prie dieįo. Jų -svarbu
mas pasireiškia energijos su
teikime. Prie riebalų priskai- 
toma sviestas, smetona ir tt.

Carbohydrates yra būtinai 
daržovėse ir reikalingi ir mes juos gauna

me iš saldžiųjų medžiagų. Di
desniąją dalį musų dieto su
daro carbohvdrates-

j Be išvairdintų maisto dalių 
yra dar kiti svarbus dalykai, 
kuriuos reikia priimti domėn, 
idant valgomieji produktai 
butų gerai išnaudojami. Rei
kia žinoti kiek valgyti ir kaip 
maistą paruošti. Geras ir gra
žus maisto paruošimas didi
na jo sunaudojimą. Be to, 
mums priseina įsidėmėti mais-

- to energijos vertybė, kad pa
jėgtume atlikti vienokį ar ki- 

I tokį darbą visai nesinaudo
jant. kūno audiniais. Suskaldy- 

i tos maisto plroduktų dalys ga
mina šilimos, ši šilima matuo

jama kalorijomis. Kalorija 
• yra šilimos vienetas. Viena 
.uncija proteinų arba carbohy- 
į drates duoda maždaug 115 
kalorijų. Kad sužinojus valgio 

! šilimos vertybę mums reika- 
jlinga žinoti maisto sudėtį ir 
jo kokybę. Knygos, kurios iš- 

' samiai parašo apie maistą, pa- 
| duoda vartojamų valgių kalo
rijų lenteles. Yra apskaičiuo
ta, kad Amerikoje vyrui ar

l ACME-NAUJIENŲ Koto]

IRGI KALTINAMAS — 
New Yorko magistratas Hu- 
lon Gapshaw, kuriam New 
Yorko -specialis prokuroras 
Thomas E. Dewey primeta 
dalyvavimą gengsterio (jau 
nužudyto) Davė Schultz ra
kete. Dewey buvo paskirtas 
specialiu prokuroru naiki
nimui plačiai Įsigyvenusių 
raketų New Yorke.

molc/rei ramiai gyvenantiems 
namie reikalinga per dieną 
2500 kalorijų; jei kiek dau
giau mankštinasi—3000 kalo
rijų. Lengvesnis užsiėmimas 
tereikalauja 3500, o sunkus 
darbas 4000 ir net daugiau ka
lorijų. Kai kurie šios šalies ži
novai nurodo, kad žmogaus 
kasdieninis valgis turėtų susi-

nos kvortos pieno, salotos, dvi 
porcijos žalių daržovių, mėsos 
ir dviejų kiaušinių. Be to, 
kiekvienas asmuo gali paįvai
rinti savo valgį pasiimdamas 
laisvą kiekį duonos, -sviesto, 
vaisių arba Įvairių daržovių. 
Reikia turėti omenėje, kad jei 
valgome daugiau negu iš tik
rųjų privalome, tad musų kū
nas sukrauna dąjį pertek
liaus į paodę kaipo- laukus- 
Ir jeigu žmogus daro taip per 
ilgesnį laiką, tad jis gerokai 
nutunka ir taukų randame vi
suose organuose. Iš kitos pu
sės —imdami nepakankamą 
kiekį maisto, nors visos svar
bios dalys butų jame atsto
vaujamos, tačiau rezultatas 
gautųsi toks, kad žmogus su
liesėtų sunyktų. Todėl labai 
svarbu yra ne tik maisto ko
kybė, bet ir jo kiekybė.

JUOKAI
TURTAS

Iš Lietuvos
Kokie Lietuvoje Lei
džiami Laikraščiai
Pagal Vidaus Reikalų Minis

terijos spaudos referenturos 
turimas žinias, Lietuvoje (be 
Klaipėdos kr.) liepos 1 d. leid
žiama 13 dienraščių, visi išlei
džiami Kaune. 5 yra lietuvių 
kalba, 5 žydų, 2 rusų ir len
kų. Visi informacinio pobūdžio. 
Savaitraščių išleidžiama 40, jų 
32 Kaune ir 8 provincijije. 30 
savaitraščių lietuvių kalba, 5 
žydų, 1 vokiečių, 2 rusų, 1 len
kų, 1 prancūzų, 30 informaci
nio pobūdžio, 2 religinio, 5 ideo
loginio, 1 profesinio, 1 sporti
nio ir 1 jumoro bei satyros.I 
Dvisavaitinių išleidžiama 23, 
kurių 21 Kaune ir 2 provinci
joje. Iš jų 19 lietuvių kalba, 2, 
žydų, 2 lenkų, 6 informacinio! 
pobūdžio, 2 mokslo, meno, lite-l
raturos, 3 religiiiio, 4 ideolo-Į 
ginio, 5 profesinio, 1 vaikų ir 
2 įvairus. Mėnesinių išleidžia-! 
ma 50, kurių 41 Kaune ir 9, 
provincijoje, 46 lietuvių kalba,
2 žydų, 2 rusų, iš jų 12 infor
macinio pobūdžio, 9 mokslo, 
meno ir literatūros, 9 religi
nio, 7 ideologinio, 9 profesinio,'
4 vaikų. Įvairiais terminais iš •
leidžiamų periodinių leidinių 
yra 33, jų 28 išleidžiami Kau
ne ir 5 provincijoje. 28 lietu > 
vių kalba, 4 žydų, 1 esperento, 
5 informaciniai, 13 mokslo,' 
meno ir literatūros, 6 religinio,
2 ideologinio, 6 profesinio, 1 
vaikų. Iš viso išleidžiama 159 
periodiniai leidiniai, kurių 135
Kaune ir 24 provincijoje, 128 
lietuvių kalba, 18 žydų, 1 vo
kiečių, 6 rusų, 4 lenkų, 1 pran
cūzų ir 1 esperanto, 66 infor
macinio pobūdžio, 24 mokslo, 
meno ir literatūroj 20 religinio, 
18 ideologinio, profesinio, 
1 sportinio, 6 vaikų, 1 jumoro 
ir 2 įvairaus tdriniČ. ši sta
tistika neapima/^periodinių lei
dinių, leidžiamų Vaidinių įstai
gų, nes joms spaudos įstaty
mo nuostatai netaikomi.

* i

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

TUŠČIOS PASTANGOS
Algirdukas žiuri, kaip jo se

suo pudruojasi.
—Kam tu tai darai? Klausia 

jis.
—Kad gražesnė atrodyčiau.
—Hm ... Tau, tur būt, ne

pasisekė nupirkti gera pudra.

NESUSIVOKĖ ‘
Direktorienė: “Mielasis vyre

li, aš negaliu pakęsti ilgiau ta
vo pypkės durnų!”

Direktorius, išėmęs iš dantų 
pypkę: “Jonuk, išnešk ją lauk!”

Berniukas: “Gerbiamąją po
nią ar pypkę, pone direktoriau ?”

Peter Kacer
Beverly Shores, Ind. 

Telefonas — 2863-2

Tūkstančiai žmonių vartoja NORGE ir visi pripažįs'a, 
kad geresnio pečiaus nėra su aliejum kūrenamo.

šį metą jus galite pirkti NORGE nužemintomis kainomis:

Roosevelt Furniture Kompanijos
krautuvėj yra didelis pasirinkimas visokių aliejiniu pečių

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2316 ROOSEVELT ROAD . U J.% ■. U . SEELEY 8760

Nuolatinis, Greitas Susisiekimas
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

z Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais.
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Neteik švedų vizos keleiviams j Lietuvą per Švediją.

Laivų išplaukimai, iš New Yorko:
KUNGSHOLM: .... Rugpiučio 18, Rugsėjo 14
GRIPSHOLM Rugsėjo 7,............... Spalio 1
DROTTNINGHOLM: Rugsėjo 1, Rugsėjo 24
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 

vietinį laivakorčių agentą, arba

—Ar tamsta turi kokį nors 
kilnojamąjį ir nekilnojamąjį 
turtą?—Klausia Andriuną nuo
vados viršininkas.

SWEDISH AMERICAN LINE
181 NO. M1CHIGAN AVĖ. CHICAGO, ILL.

—Aš turėjau kilnojamąjį ir 
nekilnojamąjį turtą, bet dabar 
mano kilnojamasis turtas pasi
darė nekilnojamu, o nekilnoja^ 
masis—kilnojamuoju.

—Kaip tai?
—Aš turėjau automobilį, ku

ris nuo tilto nukrito į upę ir aš 
dabar jo negaliu iškelti. Be to, 
aš turėjau namą, kuris sudegė 
ir dabar tik pelenus vėjas ne
šioja.

GALI PRITRUKTI LAIKO

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7-2
(Screened) Tonas .................................. ■

SMULKESNES DAUG PIGESNES
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

vis trūksta laiko, 
kad diena butų il-

aš keldavausi 7 vai.

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKAS — ARTISTAI-AS

Gulbinui 
Jis norėtų, 
gesnė.

—Seniau
ryto ir guldavau 10 vai. vakaro, 
paskui pradėjau keltis 6 vai. 
ryto ir gulti 11 'vai. vakaro, o 
dabar aš keliuosi 5 vai. ryto ir 
gulu 12 vai. nakties.

—Jei tu ir toliau taip dary
si,—pastebi jo draugas,—tai ne
trukus tau teks anksčiau kel
tis, negu gulti.

įdomių ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENI— - —7 IKI 8 VAL. VAK.

W.H.F.C.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinia Skyrių.

GALVOJA GERAI

—Tamsta paskendęs skolose 
iki ausų ir dar nori vesti mano 
dukterį. Apie ką tamsta galvo
jai pasipiršdamas ?

—Kaip tik apie savo skolas.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Darbo Vaisius—Naujienų SPULKA

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

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

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

KoKį Grūdą Pasėsi, Tokį Derliu Turėsi

IŠVIEČIŲ AUKSO varpos saules jau prino- ' 
kiūtos, 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, nęs tai jų sunkaus darbo alga. Gi 
Naujienų Spulka Illinojuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federalės 
Valdžios Įstaigoje.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

LITHUANIAN BUILDING, 10AN AND SAVINOS ASS'N.
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. Telefonas CANAL 8500

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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NAUHENGS
The Lithnanlan Daily New«

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

Entered as Second Class Mattęr 
March 7th 1914 at thc Post Office 
of Chicago, m. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
Į1Į. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina!
Chicagoje — paštu:

Metams ______________
Pusei metų ......_______
Trims mėnesiams _____
Dyiem mėnesiams ____ _
Vięnam mėnesiui _____

Chicagof per išnęšiotojus:
Vieną kopija __L......_ ___  8c
Savaitei __ ____________  18c
Mėnesiui  .................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metam? ________ _______- $5.00
Pusę! metų —-----   2.75
Trims piėpesiams _________  L5Q
Dviem menesiams _________  1.00
Vienam Įąėnesiąi -------------- .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams    $8.0p
Pusei metų ----------------------  4.00
Trims mėnesiams -----  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymų.

$8.00
4.00
2.00

Nepavydėtina Greeno Rolė
Kongresmanas Maury Maverick iš Texas valstijos 

yra vienas pažangiausiųjų žmonių pietinėse valstijose. Ji
sai daug prisidėjo prie to, kad atstovų butas Wąshingto- 
ne priėmė dauguma balsų algų ir darbo valant regulia
vimą įstatymą ir kitąs naudingas cĮarbo žmopėms refor
mas. Bet neseniai įvykusiose nominacijose kandidatų į 
kongresą jisai pralaimėjo, kuo labai džiaugiasi visi atža
gareiviai.

Džiaugiasi Mavęricko prąląimėjjmų ir Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas Wm. Gręen. Jisai prisi
pažįsta kovojęs kiek galėdamas prieš to kongresmąną 
kandidatūrą, siuntinėdamas ląiškus A. D. Fędęrącijos u- 
nijoms ir ragindamas jų pariųs tialsųoti prieš MaverĮcką, 
kurį jisai laikąs “C. I. O. agentu”.

Bet Green nepagalvoja, kąrn jisąį šitokių savo ejgęr 
siu patarnavo. Jo draugai šitoje kovoje prieš Tęxąs vals
tijos kongresmaną bųvo~ aršiąųsj. darbipįpklj įšnąudftto- 
jai. ’ ' * ' " ‘ - V ;

kad kita tiek savo kareivių jąpąnąi laiko palei Vidurinės 
Mongolijos sieną ir Mandžųrijos pasieniuose.

Japonų oro laivynas susideda iš 900 lėktuvų. v
Palyginus šitas japonų karo jėgas su sovietų jėgo

mis rytiniame Sibire, reikią pripažinti, kad japonai yrą 
daug stipresnį. Be to, Japoniją gali gana greit atgabenti 
į Azijos kontinentą dąr daugiau kareivių. Nuo Sibiro ją 
skiria tik 550 mylių kelias, kuris eina daugiausia per ju
rą; o tą jurą Japonija, turėdama galingą karo laivyną, 
kontroliuoja. Tuo tarpu sovietų Vladivostokas guli už 
6,000 njy|ių nuo Ęuropos Rusijos, iš kur bolševikams tek
tų siųsti naują? ąrmijąs, jeigu kiltų karas su Japoniją. 
Per šitą šešių tųkstąnčių mylių plotą Sibire eina tiktai 
vieųąs geležinkelis. Tuo vienu geležinkeliu sovietų val
džią turėtų gabenti kareivius, amuniciją, r ubus karei
viams ir kitokius daiktus.

Tokiu budu sovietų padėtis, vedant karą su japonais 
tolimam Sibire, butų kebli. Žįnoma, dabar rusus apsau
goj ą tą aplinkybę, kad japonai yta privęrsti vartoti mil
žiniškas jėgas Ęinijpje, kurios jie iki šiol dar vįs negali 
paklupdyti. Japonai kolkąs prisibijo sukelti prieš savę 
naują priešą.

Taigi tuo tarpu karas tarp rusų ir japonu, gal būt, 
bus išvengtas. Bet jeigu japonams pasiseks užkariauti 
Kiniją, tai galima neabejoti, kad jie tuomet tikrai puls 
sovietus. Gal būt, bolševikams butų vistiek geriau, kad 
pępiimti su japonais jiems tektų dabar, o ne paskui.

Raseinių politkalinių’ atsišaukimas 
į Amerikos lietuvius

TAUTIŠKOS PLĘTKOS ĘAVATKA, O NE ŽURNALISTAS

Nacių Intervencija Ispanijoje
Vienas “Naujienų” skaitytojas Barcelonoje (Ispani

joje) atsiuntė redakcijai storą knygą, kurioje atspaus
dinti dokumentai apie hitlerininkų intervenciją Ispanijos 
kare (^Documentos de la intervencion hitleriana ęn la 
guejra JEspanola”). Knygoje įdėta daugybė fotografijų 
nacių kareivių ir civilinių Hitlerio organizacijų atstovų, 
veikiančių Ispanijoje; taip pat kelios dešimtys fotostatiš- 
kų kopijų laiškų, kurię buvo pasiųsti, iš Berlyno įvairiems 
naęių agentams Ispanijoje, ip visą eilė fotografijų vokiš
kų lėktuvų Ispanijoje.

Iš tų dokumentų matyt, kad “trečiojo reicho” val
džia labai aktingai veikia Ispanijos sukilėlių pusėje. Kai 
kurie laiškai, rašyti iš Berlyno vokiečių konsulams Is
panijoje, rodo, kad hitlerininkai toje šalyje pradėjo slap
tai organizuotis prieš respubliką jau 1934 m.

Italijos juodiparškiniaį ir Vokietijos rudiparškinįaį 
einą ranka už rankos padėdami, padėdami Ispanijos su
kilėliams sunaikinti demokratiją. Jeigu sukilėliai laimė
tų, tai Hitleriui užaugtų dar ęhdesni ragai Europoje. To
dėl reikia stebėtis, kad tarp lietuvių kai kurię žnąonės 
simpatizuoja gen. Franco pusei.

Vienas sandarięčių-tąųtiniųkų “frpri|o” šulas pasąRpją “tautiškoje” spaudą j ę kpkiąs tai ne- yą pąslap|į?, kurias jisai patyręs apie pažangiųjų delegatų “Rokusus” SLA seime Scrapto- ųe.Pirmas “kokusas”, esą, įvykęs sekmadienio vakare, ir nors į jį buvę įleidžiami tik “parinktieji, ištikimieji” delegatai, bet jisai žinąs, kas tenai buvo kalbėta. Girdi, tenai buvę nutarta “šluoti laukan iš SLA vadovybės visus ne jų plauko veikėjus”, ir “daugiausiai purvo įš- pilta Tėvynės redaktoriaus S. Vįtaičio ir SLA sekretoriaus M. J. Vinįko adresu”. Tame “ko- kuse”, girdi, dalyvavę keli Pild. Tarybos nariai ir adv. Gųgis buvęs Išrinktas į “stęerįng cqn|- Ulittee”.šitos pasakos yra pletkos. Pažangiųjų pasikalbėjime, priešdant seimui, jokios agitacijos prieš “tautiškai nusiteikusius” delegatus arba viršininkus niekas nevedė, jokio “šlavimo lau- kap” nięRas nesiūlė ir Vijūko arba Vitaičio vardai nebuvo nė * I . .♦»< » » » ,vįepoje kalboje paminėti. Iždininkas Gugis tame pasikalbėjime (taip pat, kaip ir jokiame kitame “kokąąe”) visai nedalyvavo ir nįpkųoinęt nebuvo į ko- kiusf nors komitetus pepkamas.žpdžįų, visi šito tautįšRp pasakoriaus “faktai” yrą grypąs pielas.Pą?itariųms (“Rokųsp?”) įąį-

Vienas komunistų žurnalistas surado “klesų kovą” žiniose, kulias ‘‘Naujienos” paduoda a- pie įvykius Tolimuose Rytuose. Pasak j p, musų dienraščiui “patinka” japonų generolų pareiškimai, —“nes paso tipą redakcijos troškulį niekinti bolševikus”.
* <Tai yra dąyatkos, o ne žurnalisto logika.Tas komunistu “žurnalistas”(i tokias žinias, kurios redakcijai “patinką”. Tuo tarpu laikraščio uždavinys yra pranešti tiesą, nežiūrint ar ji jam patinka, ar ne.

Rusų ir Japonų Jėgos Azijoje
Nprą spvietų ir Japonijos atstovai pradėjo Mąsjcvoje 

kalbėti apie taiką, bet kap pavojus dar nepraėjo. Taigi, 
jei kiltų tikras karas tarp tų dviejų valstybių, tąi, jdąpiu 
žinoti, kokios jų dabar jėgąs.

Apie rusų kąro jėgas Sibire Japonijai suteikė smul
kių infąrmacijų gen. Liuš^ov, kuris šią vasarą pabėgo į 
Japoniją, šis aršiausias iš visų bolševikiškų išdavikų su
tvėrimą? turėjo sipulkiąs informacijas apie sovietų armi
ją ir apsiginklavimą, peš jisai buvo GIRŲ, viršininkas Si
bire. Už jj vyresnis sąvietų armijos karininkas Tolimuo
se Rytuose būvą tjktąi maršalas Bliucheris.

Pabėgęs į Japoniją, gen. Liuškov pasakę jąpąpų 
spaudai, kad į rytus nuo Baikalo ežero sovietai turi ar
miją, susidedančią iš 270,000 kareivių, t. y. apie 20 divi
zijų. Be to, rytiniame* Sibire dar yra apie 130,000 GPU 
(pojitipęs pąljęijos) k3re|wų, taip kad viso toje Sibiro 
dalyje bolševikų jėgos siekią 400,000 ginkluotų yyrų* So^ 
vietų oro laivynas tolimąją Sibire susidedąs iš 2,000 ka7 
ro lėktuvų, o jurose Vladivostoko ruožte esą 90 subma- 
rinų.

jokios V.olšeyikų jėgos buvo šių metų birželio mėn. 
13 d., kaį gęp. Liuškov. išdūmė i Japoniją. Reikia pasa
kyti, kad tos jėgos nėra labai didelės, atsiminus, kad 
Mandžurįjoje ir Korėjoje japonaį dabąr laiko 500,000 pa-

sįinę, ąpic tokį konfliktą, koks dabar eina taj-p jąppnų ir rusų? Visuomet, kai eįna kąrąs, kiekviena pusė giriasi savo Įai- mejimąis ir skelbia priešo nepasisekimus. Taip daroma įr šiame atsitikime: japonų pranešimai sako, kad jie persalėjo ir sudavė bolševikams sRau- dy smūgį; o sovietų telegramos, priešingai, tvirtina, kad rusai muša japonus.Kuomet kiekviena pusė šitaip vedą propagandą, iškreipdaąią (arba tiesiog fabrikuodająą) faktus savo naudai, tai vienintelis būdas surasti tiesą yrą — pąduptį abiejų pusių prapęši- mus, Rad skaitytojas gaĮęty jyą? palyginti ir padaryti savoŠįtąip “Naujienos” ir elgiasi, ką^ąngi joms rupi bešališįai- kę Sįcranipne pę tik pažangieji jųąs. pet komunistų spąų^a 4ęĮegatąi, h»et ir laiptai sų sąn-1 sReJbja liktai tuos pranešimus, dąriečiaįs. Tą? paprotys jau se- įoąrta jai “patinka”, ir jos sRai- ąiąi yra įsigyvenęs SLA sei- tytąjąi tokiu budu yra ne Hipiuose. Pittshurgho seime sro- formuojami, bet klaidinami, vinių? kokųsųs Šaukė ir jĮęių? §tąį vienas faktas. “Vilnis” vadovavo pats p. Stasys Gegu-Jvisą laiką kartojo Maskvos pa- žis, kuris tuomet huvp SLĄ pre- sigyrimus, kad japonai, ban- zidentas. Viename tų “kokusų” (džiusieji užimti čangkufengo šandariečiai su tautininkais su- kalvą,1 buvo “išvyti su dideliais sitarė sulaužyti visuotino baisa- nuostoliais iš sovietų teritpri- vimo rezultatus ir remtį Gegu- jos”. O dabar, kai japonai pa- žio kąndidątųrą į prezideptUS, siplė Mas^vai taikytis, tai so- nors jisai iš visų kandidatų bu- vietų komisaras Litvinovas at- vo gavęs mažiausia balsų.Dabartinis SLA prezidentas Ęągopjus ir Riti pažangiųjų narių balsąis išrinkti SLA virši- . v. . , , . . .ninkai tokių dalykų nedaro. Jie ™'skad Ja?onal neb’*v0 ne tik srovinių “kokusų” neorganizuoja,-bet ir visiškai į juos nesikiša.

tuščios delegatų praside-

ne m-

Brangus Užjųrio TautiečiaiJus įdėmiai sekate gyvenimą savo gimtajame krašte. Jus džiaugiatės kiekvienu Lietuvos laimėjimu i? jautriai atsišaukiate, kai jūsų tėvynei gj-ęsia pavojus. Lenkijos u|tnpatumo dieųos ryškiausiai tat parodė. Jus, brangps tautlečiąį, sujudo- te remti kovotp j u? prįeš išorinį Lietuvos priešą; daugeli? jūsų krąujo, pet ir gyvybės, butų pępasįgąilęję, dej tėvynės laisvės', dvidešimts metų jūsų remtos ir pupselėtos. Bet jus, brangu? Užjūrio tautiečiai, taip pat daug pastangų padėjot, įr tebedpdat, kad išlaisvinti savo tėvynę nuo savų engėjų. Dvi dešimt metų nebeslegia Lietuvos svetimųjų jungas. Tačiau greit sukaks dvylika metų, kaip lietuvių laisvę mindžioja lietuviai . . . Dvyliką metų liaudies teisių pagrobėjai, fašistai, laiko užgniaužę laisvą mintį, laisvą žodį! Tūkstančiai geriausių Liet, sūnų, fizinio ir protinio darbo darbininkų susibūrę į liaudies frontą kovoja prieš fašistų valdžią, šimtus tokių kovotojų fašistinė valdžia kankina kalėjimuose.Mes, Raseinių politiniai kaliniai, antifašistai, šiuo savo raštu norime atkreipti jūsų, brangus tautiečiai, dėmesį į vieną tokių kalėjimų.Raseiniai—pats naujausias galutinai statyti užbaigtas 1937 m. viepųeių kalėjimus, čia suvežą įyaįriose Lietuvos vietose suimtus ir nuteistus jaunus kovotojus, turinčius 17-25 metus amžiaus. Dabąr Raseinių kalėjime esam 80 politkalinių. 32 m. talpos vienutėje laiko po 2 žmones. Langus galima tik praverti, už visišką atidarymą baudžia. Izoliacija griežčiausia. Nieko iš vienutės į vienutę perduoti, arba gauti neleidžia. Į vienutę kalėjimo administracija stengiąs patalpinti abu maždaug vienodo mokslo žmones, kad jie negalėtų viens kito lavinti. Gauni du numeruotais ir suantspaduotais lapais sąsiuvinius, dvi knygas, jei turi, ir mokykis “pats iš savęs”, kaip administracija sako. Pas ką yra daugiau, negu dvi knygos, tas gali keisti, bet daugumas ir tų dviejų knygų neturi. Tie laukia kol sargas malonės valdišką knygą atnešti, nes knygas keičiant joRips tvarkos nėra: koptais savaitę, net ir dvi perskaityta knygą išguli, o kąi paima pakeist, vėl kelias dienas knygos nesulauksi. Tikras vargas neį viepos knygos neturintiems. Žinoma, mes stengiamės administraciją apeiti. Knygų arba kito ko turintieji draugai dalijasi su neturinčiais. Administracija, kai sugauna, baudžia.Ęąip ir už ką baudžia?Vieną už tat, kad eidamas pasivaikščioti žodį kitos vie-

nutės draugui ištari, kitą, kad laikraštį pasiskaityti kitur davė, trečią, kad maistu su neturinčiu draugu pą$ię|ąlino—visuomet keli žmonės nubausti. Re pasivaikščiojimo grynam o- re savaitę ir dvi išlaiko. Be maisto iš laisvės, be pasimatymų retai kada tik mėnesį nubaudžia, dažniausią du, tris ir keturis. Nuosavo maisto atėmimas beveik visuomet jungiamas su laikraščių ir sąsiuvinių atėmimu.Bet visų sunkiausia liacija nuo laisvės. Raseinių ka- lėjiman esame suvežti iš visų Lietuvos vietų. Jei koks giminė, tėvas ar motina atvažiuoja pasimatyt iš už dešimt? arbą šįmtp Rilometrų, mums, it £vė- rims, reikia kalbėtis su jais pro grotas, tik 15 minučių. Pasimatyti, laišką gaut ir išsiųsti tęlęįęjpama tiktai du kartus per mėnesį.Kalėjimo administracija labiausia trukdo materialinę politkalinių paramą. Maisto siuntinius, kurių svoris nors truputį viršija 3 klg., nepriima, o priėmę dažnai išlaiko kol maistas sugenda, žmogų, tiesiog ąt-

tai ižo-

nešantį maisto politkaliniui, smulkiai apklausinėj a, koks, iš kur, baugina ir perduoda žinias apie jį saugumo policijai. Ne vieną, net tolimą kalinio giminaitį šitaip atbaido.Gal galima pakenčiamai gyventi vien valdišku maistu?Visai dienai 600 gr. juodos duonos, pusryčiams kavos puodukas su 15 gr. cukraus, pietums ir vakarienei po literį zu- pės sp blogiausia, dažnai pašvinkusia mėsa; kartais vietoj mėsos b|iude plaukioja tik gyslos įr plėvės. Kopūstai didesnę metų dalį estį nežmoniškai per- rugę, tai ir supuvę, bulvės pajuodavusios. Daugelis tokio maisto beveik negali valgyti, bčt alkio spiriami priversti taip maitintis. Todėl retas ilgiau kalėjęs nesusęrga skilvio liga.Tačiau fizinio politkalinių silpninimo nepakanka fašistams. Kalėjimo administracija nellėi- 4?ia jokios genesnės visuomeninės mokslp knygos, jokio užsieninio žurnalo, nei laikraščio. Lietuvoje išeinančius laikraščius beveik kasdien gauname iškarpytus. Kuris laikas grasina net iškarpytų laikraščių nebe- įleisti. žurnalų “Kultūros”, “Musų Jaunimo” ir “Laisvosios Minties” nebeįleidžia.Gal galima apsieiti valdiškom knygom, esančiom kalėjimo bibliotekoje?(Bus daugiau)
B
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3Q religinių sektų 
viename bažnyt

kaimyje

Vabzdys, kuris pasi-

Šiomis dienomis grįžusi iš Assamo, šiaurės rylų britų Indijos provincijos, botanikos ekspedicija paskelbė gana į- kijpje, Ilnicų bažnytkaimyje j domių j tyrinėjimo duomenų, yra net trisdešimt įvairių reli-Įčia jie pątyrė, kad vienas augalas, kurį visi iki šiol laikė gėle, nėra gėlė, bet vabzdys. Dar daugiau: ne vabzdys. Jau iš seno žinoma, kad kai kurie gyvuliai pasidaro neatskiriami nuo augalų tik tuomet, kai jie jaučia pavojų- Kai kurie jų šiuo atveju sugeba net ir spalvą pakeisti. Tačiau šios ekspedicijos išdavos atidengė da|r iki šiam laikui nežinomą paslaptį, kad yra gyvių, kurių išvaizda visai vykusiai prime-

Kaip rašo čekų spauda, Pa- karpačių Rusijos, Čekoslova-
ginių sektų. Tiesa, ir pats bažnytkaimis yra nemažas: išilgai plentą yra nusitiesę net dešimtį kilometrų ir tulri 5,- 000 gyventojų. Vis dėlto tiek

sake, kad Maskva mielai sutiks kalbeli apie taiką, jeigu japonai ištrąuRs savo kareivius iš sovietų žemes. Reiškia, Litvinpvąs
i Komunistų organo skaiįyto- . jai, kurie vartoja logiką, dąbąr ' mato, kad jie buvo “sufulįąĮi” Socialistai ir kiti pažangieji vienpusiškais to organo prąpe- delegątai SLA seįmupse susirep- šiipai?. Jęįgu jie butų skaitę a- ka pasiląrtį ne (aną, RaJ bu|ų bįejų ppfįy prąpęipjiips ąpįe> “iššluo-‘ mušius Čangkufengo srityje, -orinktų kareivių; neskaitant vietinės Mandžukuo armijos, |as ar^a kitas asmuo “iššluo-'mušius čangkufengo srityje,.o 

apie kurios didumą tikrų žjnių ųėrą. Kinijoje, spren- tas”, bet tiktai su tikslu apsi-' nebūtų buvę penimi tiktai tuo, 
džiaut pagal užsieniu korespąndentų pranešimus, japonų ginti nuo tautininkų ir sanda- kas “Vilnies” redakcijai “pątin- 
kareivių yrą irgi ne mažiau, kąip 500,000. Spėjąmą dar, “skymy”- _ |ka”» tai jie bu|ų senįai žinoję,|ka”, tąi jie butų seniai žinoję,

kad Vžežerio sopka (arba Čangkufengo kalva) jau nuo pereito sekmadienio yra japonų pagrobta, ir visi tolimesnieji mūšiai kilo jš to, Rąd rusą! bandĮe tą Rą|vą iŠ japonų ątsiįpiti. Dabar jiems butų suprantaipa, kodėl Lityljiovąs reiRaląųja, kad japonai pasibrauktų iš spvįetų teritorijos. 
• , ' ‘ ■ IBęt komunistu laikraščio redakciją ąeflori, kad jo skaitytojai žinotų tą, |<ąs jai “nepatinka”, pęs Ukyų fąk|ą žįnojimąs kenktų Maskvos “garbei”.Kpiuunhlų “žurnalistas” reikalauja, kad |ąip ęlgtųsi įr “Naujienos”, ir kadangi mes to nedarome, tai jisai prikaišioja mums bolševikų niekinimo “troškulį”. Jisai savo davatkiš-

ne paprastas dalykas. Ypačiai, kad tos sektos turi keisčiausių papročių. Ęvz., viena sekta šiuo metu statosi bažnyčią, kuri neturės nei lubų nei stogo—būdami bažnyčioje sektantai vis dėlto melsis po atviru dangumi, kad pievas greičiau išgirstų jų maldas. Tarp kita ko, yra dvi labai gražios pravoslavų cerkvės, taip’ pat dvi graikų katalikų bažnyčios ir net ketulrios sinagogos. Kaį kurių sektų bažnyčią sudarų tik varpinė, apie kurią susirinkę sektantai meldžiasi. yięną įdomiausių sektų yra vadinami subatistai. Jie tiki antrą kartą prisikel- siant iš mirusių Kristų, o po mįrties tikisi visi amžinos laimės d^guje. Subatistai telūrį tik viepą šventę — šeštadienį, kurį pradeda švęsti penktadienio vakarą ir baigia šeš- tądįenip vakarą, sužibus danguje Vąkąlrineį žvaigždei. Tą dieną jie visiškai nieko nedirba, net neima pinigų į rankas, išskyrus tik aukas bažnyčiai. Subatistai nevalgo kiaulienos- Ritos gi sektos tikintieji tame pačiame bažnytkaimyje valgo viską, aiškindamiesi, kad šventame Rašte laikoma nusidėjimu tik taika negero išeina iš burnos, bet nieko nuodėmingo negalį būti, kas patenka j burną. Vienos sektos nariai yra griežti vegetaraiužaugina žemė.tikybos” sekta neturi nej bažnyčios nei kunigų—ji skelbia, kad jos vienintelis kunigas buvęs Kristų?. J vjejips sektos bažnyčią neįleidžiami nevedę vyrai, — jię turi klūpoti lauke prieš uždarytas ąžuolines baž-

joje ir ypatingai Assamo džiunglėse labai gausu mažų

jie tevalgo tik tai, ką Skaisčiosios
jię turi klūpoti laukekam “dūke” negali suprasti, nyįips dųrig, p bažnyčios vi- kad tiesa laikraščiui yra'svar-| duje meldžiasi tik vedusieji. Į besnis dalykas, negu partinės kitps sektas bažnyčią grįęŽtąi simpatijos arba antipatijos. neįleidžiamos netekėjusios

kad yra apsigaubusios Laitu jautriu šydu, kurį kiekvienu melu, tartum tikras žiedadulkes, gali numesti. Tačiau šios gėlės iš tikro nėra gėlės, bet vabzdžiai, kurie, pajutę besiartinantį pavojų, tuoj pasikeičia. Kai pajunta besiartinantį vabzdžių ieškanti paukštį, tuoj pavirsta gėle.įdomiausia, kad Šie vabzdžiai yra tartum telegrafu susijungę* jie iš karto visi pasikeičia ir atlrodo, lyg gražių gėlių puokštė, į kurią joks vabzdžių priešas nebekreipia dėmesio. Apie gresiantį pavojų, jie sugeba labai greitai nežinomu budu vienas kitam pranešti ir todėl šių “gėlįų” labai gausu. Jie pri<?Rirjami fplgori- dų giminei. Ęe šįų baltųjų gėlių keistųpĮių, rasįą dar i? Ritų panašių į jąs, kurios yra žalios ir rqžipė$ spalvos, ir, kurios taip pąt, kaip iir baltosios, pasįkeistį sugeba. Tačiau šios tariamosios puokštes būna žalios arba ružavos.moldrys—jos taip pat po atviru Jaųgumi karštai meldžiasi, kad, anot jų maldos žodžių, “nunoktų kaip kviečiai ir tada butų nuplautos...”
Naujienų Piknikas 
Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Daržt
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GERI DEZERTAI
Rašo Barbara B. Brooks
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Organizuojasi Kovai Prieš Karą

Corn flake erumbs.
Butter.
Nusunkit vaisius, palaikykit sun

ką. Išvoliokit vaisius trupiniuose. 
Įdėkit į kepamąjį indą, perplau
ta dalimi viršuj. Įsmeikit sviesto. 
Kepkit vidutiniai karštame pečiu
je (425° F.) iki trupiniai paraus. 
Paduokit stalan kartu su Lemon 
Špice Sauce.

Gausit kepinį keturiems asme
nims pavaišinti.

LEMON ŠPICE SAUCE
x/z eup sugar
1 tbsp. cornstarch
1 eup boiling jųice drained from 

fruit (If necessary add water

Neužtenka paduoti stalan “bet 
kokių dezertų . Paskutinę kiekvie
no valgio torielę reikia parūpinti 
tokią, kad ji balansuotųsi sų visu 
valgiu. Jeigu jus" pažiūrėsit į de
zerto problemą artisto akimis, epi
kūro skoniu, tai klausimą “ar do- 
zertas atitinka visam valgių sąra
šui?*, išriŠ tik geri dėzęrtai.

Plakuojant valgių sąrašą, kad jis 
balansuotų, dezertą reikia turėt 
omenėj atsižvelgiant į tai, ką jis 
priduoda valgiams. Gal būt valgių 
sąrašas (merių) yrą sunkus—keps
nys sU prikamša ir keletas rųšių 
daržovių, karšti biskvitai, košeliena 
ir salotai. Nadarykit šiam sąrašui 
galo su “apple pie a la mode”. Ge
riau užbaikit jį lengvu dezertu, 
pav. fruit sherbet, kepta gruše ar
ba žaliu obuoliu su suriu. Jei val- 

. gių sąraše (menu) yra fruit cock- 
tail arba fruit salad, tai paprastas 
custard arba mocha chiffon kaip 
tik atitinka užbaigai. Parinkit de- 
zęrtą, kad jis papildytų pirmąją 
valgių sąrašo dalį.

Žemiau paduodami dezertų 
ceptai atitiks daugeliui valgių 
rašų (menus):

MOCHA CHIFFON PIE
2 tbsps. gelatin 
% eup cold water 
2 eups strong decaffeinated 

coffee.
¥2 eup sugar
¥4 tsp. salt
2 eggs (separated) 
1 eup whipped cream 
1 tsp. vanilla ęxtract. 
Išmirkyki! želatiną šaltam 

deny penkias minutes, 
karštą dekafeinuotą kavą ir mai
šyki! iki ištirps. Pridėki! cukrų, 
druską, lengvai išplak!us kiauši
nių !rynius ir aišaldyki! mišinį 
bliude su ledu, maišydami dažnai. 
Kai !ik mišinys pradės !irš!ė!i, iš- 
imki! jį iš ledo ir plaki! smarkiai. 
Paskiau prie šio mišinio pridėki! 
kiaušinių baltimus, plak!ą Smetoną 
ir vanilių. Paskleisk!! pajaus plu
toj. Gausi! 9 colių pajų.

CRUMB PIE SHELL.
1/3 eup butter
1 eup fine corn flake or rice 

krispie erumbs.
¥4 eup sugar.
Ištirpyki! šviesią pajaus peielnė- 

je. Įdeki! šviesią ir trupinius, iš
maišyki! gerai. Priploki! mišinį 
prie petelnės Šonų ir dugno. At- 
šaldykit, pirm negu įdėsit pripildo
mąją medžiagą. Gausit: vieną 8,9 
arba 10 colių plutą. Teks iškočioti 
arba sutriuškinti 4 puodukus corn 
flakes arba 3 puodukus rice cris- .... ...... ____ _____
pieš, kad gavus 1 puoduką smulkių į nanus. Pamirkyki! lemo n c/ sunlToj trupinių. ‘ i ----- j.,.

FRUIT AU GRATIN.
8 canned or stewed pear or 

peach halves.

re- 
są-

van- 
Pridėkit

fruit (If necessary add 
to make bne eup). 
tbsps. butter 

tbsps. lemon juice 
Nutmejj, Salt.
Sumaisykit cukrų ir kornų krak

molą double boiler viršuj. Pridėkit 
karštą vaisių sunką povai, maišy
dami nepaliaujamai. Virkit penkias 
minutes po to kai mišinys pradės 
sustingti. Prįdękit apelsino sunką, 
nutmeg ir druską.

CORN FLAKE PUDDING.
3 eggs
% eup sugar
¥4 tsp. salt
1 quart milk
1 quart corn flakes, Nutmeg.
Išplakit kiaušinius ir cukrų, dru

ską ir pieną. Įdėkit corn flakes į 
petelnę ir užpilkit kiaušinių miši
nį. Įdėkit petelnę į karštą vandeųį 
ir kėpkit vidutiniai karštame pe
čiuje (375° F.) iki custard sutvir
tės. (Pasaldintus kiaušinių balti- 
mus galima plakti iki jie išsipūs. 
Jais galima aptepti kepinio viršų).

Gausit dezerto aštuoriiems asme
nims.

BANANA BETTY.
4 bananas

eups rice krispie erumbs 
¥4 eup brown sugar. Milk 
¥4 eup butter 
Orange or 'lemon juice 
¥2 eup rice krispies.
Bananų ir trupinių sluoksnius 

dėkit vieną ant kito. Ant bananų 
sluoksnio pabarstykit rudo cukraus. 
Įsmeikit šen ir ten sviesto ir ap- 
šlakštykit keliais lemono lašais. 
Apšlakštykit visas viršutinio sluok
snio rice crispies. Pridėkit pieno 
pusę pudingo bliudelio. Padenkit, 
kepkit 20 iki 3Q minučių 350° F. 
temperatūroj. Paskutines kelias 
minutes atidengkit, kad viršus pa
raustų. Paduokit stalan karštą.

Gausite kiekį šešiems patarnavi
mams.

KEPTI BANANAI.
Nuimk žievę ir sugrandykit ba- 

j. MAAZAA AVA v Av.aa«waaw OUUIVuJ, 
po to įdėkit į corn flakes trupi
nius sumaišytus šu rudu cukrum. 
Kepkit vidutiniai karštamą pečįu- 
ję (350° F.) apie 30 minučių.

2

Darbininkų unijos ir įvairios 
organizacijos pradėjo rimtai 
burtis kovai prieš karą. Tam 
tikslui tapo sudaryta Naciona- 
lė Taryba vengimui karo (Na
tional Council for Privention • l t
of War), kurios prieškariniame 
kongrese dalyvavo 1226 dele
gatai. Jie prėmė platų bendrą 
programą.

Ppe tarybos prisidėjo 235 
unijos, 64 bedarbių organiza
cijos; 38 darbininkų fraterna- 
lės draugijos, 6 darbininkų ap
sigynimo lygos; 74 bažnyčios; 
16 ūkininkų grupės; 252 tai
kos organizacijos; 107 įvairios; 
254 jaunimo grupės, viso l,22(į 
organizacijos.

Po dviejų dienų s varstymo, 
kongresas priėmė šį šešių punk
tų programą:

Tarybos Platforma
1. Greitas prašalinimas Ame

rikos laivų ir marinų iš karo 
sryčių; tie amerikiečiai, kurie 
pasilieku tose srytyse, tai daro 
savo atsakomybe.

2. Nedidinti arrpijos ar lai
vyno biudžeto, bet visą laiką 
dirbti linkui sumažinimo karo 
mašinos.

3. Amerikos piliečiai turi tu
rėti teisę balsuoti dėl paskelbi
mo kąro.

4. Panaikinti esančius planus 
industrinėj mobilizapijai, taip
gi atmesti ir tokią konskripci- 
ją ir regimentaciją, tuo įspė- 
jant musų militaristus, kad A- 
merikos žmonės nepakęs Ame
rikos dalyvavimo kare užsieny, 
ir diktatūros namie.

5. Jokios sąjungos ar ben
dro veikimo su valstybių grupe 
už karą, kuris gali privesti prie 
nepaskelbto karo, nežiūrint ko
kiu vardu ar pretekstų.

.6. Namie ‘ koncentravimasis 
kovai prieš neteisingumą, ne
darbą, skurdą ir siektis tų prie
monių kovos budu, vieton kovo
ti už prekybą užsieny, didinti Washington, D. C.Pabaiki! Savo Kojų Vargus 

DYKAI EJCZAMINACIJA
duodam j kojų kaulys 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. LASALLE ST. DEARBORN 9089* *

solidari škumą su visų tautų 
žmonėmis, kovpti už pąnaikini- 
mą ekonominio neteisingumo ir 
kolonialės priespaudos ir paša
linti priežastis diktątorinįo mį- 
litąrizmo.

Karinė Propaganda
Susirūpinti ta kova verčia 

dar ypač tai, kad vos kongre 
sųi išsiskirsčius, tuojaus prasi
dėjo militaristinė agitacija. Ir 
ta kampaniją yra vedama iš 
valstybės departmento, kuris 
staigiai pasuko į pavojingą “sti
prią politiką”. Prie to darbo 
prįsidęda ir karo departamen
tas, kuris bando pertvarkyti ir 
pritaikinti pramonę karo reika
lams, kad pramonė karo metu 
neštų kuodaugiausia pelno.

Nąujas Panąy Pavojus
Buvo kilęs rimtas karo pa

vojus japonų lėktuvams paskan
dinus Jungt. Valstijų karo lai
vą Panay. Bet pavojus ir da
bar nėra išnykęs, nes Kinijos- 
Japonijos karo sryty randasi 
keli Jungt. Valstijų karo laivai. 
Jie ten saugoja Standard Oil 
Co. ir Anglijos aliejaus kųmp. 
interesus.

Tarybos Valdyba
Taryba susideda iš CIO ir 

Darbo Federacijos unijų virši
ninkų. Jo prezidentas yra Mur 
ray Baron iš Suit Case Workers 
Union-

Antras prezidentas yrą J. R. 
Butler, prezidentas Southern 
Tenant Farmer’s Union. Tary
bos sekretorių y*ra Joseph 
Schlossberg, sekretorius Amal- 
gameitų fubšiuvių unijos, j .

Atskiriems'1 nariams duoklės 
yra $1 į mė'tus, už ką nariai 
gauna The Čongress Record. 
taipgi visas'‘Išleidžiamas prieš
karines brošiūrėles.

Adresas yra: Keep America 
Out of War, 1707 H St., N. W.,

(B.)

naudingas. Du darbininkai gali 
apdirbti 325 ąkeriųs žemes. Tai 
tiek apie savo atostogas. Nau
jienų čia negaunu, tad jų išsi
ilgau, nes atsibodo kalbėti ir 
skaityti angliškai.

P. Bąlchųnas

Nepasididžiuokit, 
Priimkit Ši 
Užprašytą,..J
Bukįte Kenoshiečių Svečiais

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugija, skyrius Chicagos 
Lietuvių Draugijos, rytoj, Aug. 
7, rengia draugišką pikniką Al- 
ford’s Parke, ant pirmo aukštų 
kalnelių į šiaurę už miesto, ant 
ežero kranto. Čia yra puiki vie
ta piknikavimui, erdvi vieta 
dėl “parking”. ir parankus 
“beąchius” maudytis.

Chicagiečiams, kurie praėju
siais .metais buvo atvykę soci
alistų išvažiaviman, bus leng
va surasti šią vietą, nes yra 
tik apie du blokai į šiaurę nuo 
tos vietos kur pernai piknikau- 
ta. šis parengimas yra daugiau
siai “pagal užprašymą”, jums 
taikomas—tat nepasididžiuokite 
atvykti. —Kulturietis

Western Coal & 
Supply Co.

4916 So. Western Avenue

Iowa Valstijoj - 
Kur Aukšti 
Kukurūzai Auga

1 .............................T ..

L. Nl. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

Pas Lietuvę, Kuri Saviškių Ne
matė Per 27 Metus

GERKIT tik GEKĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgstą 
AMBROSJA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
ni alų, kurį užvardino NECTAR. $is Alus yra pagamintas iš įmpor- 
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street Tel. Heiųloęk 6240
V—*—*"—*—■•■■■f* ..................................... .. .. .......................——

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------
JEI GASAI VIDURIUS IŠPUČIA, -----

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Pė^e Tijc už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nidą Laboratories
A. G- KARTANAS. Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hęmlock 0318

Siunčiam labų dienų visierps 
Nąųjieniečiams ir kupiškėnams 
iš tolimų Vestų miesto Boųne. 
Įowąs valstijoj, apie 400 mylių 
nuo Chicagos.

Mes, šeimyna Bakhunc* Petro, 
čia atostogaujam ūky j, pas 
Waltęr ir Barbarą Wilson. Po
nas Wjl$inąs yra švedų kilmės, 
oWilsonienė lietuvaitė, Barbara 
Nareikas. Jį buvo atvežta iš 
Lietuvos 6 metų amžiaus. Turi 
Chicagoj dėdę Frank Sinkų, ku
ris, rodos, gyvena Roselande.

Punia Wįlsonienė yra pamir
šus kalbėti lietuviškai, nes per 
27 metus neturėjus progos su
eitį ir kalbėtis su lietuviais, nes 
tiek metų yra kaip ji vedė. Tpų- 
ri išauklėjus 4 gražias dukte
ris. Visos išėjo mokslus. Vie
na jau vedus ir gyvena su vyru 
Ames, Iowoj.

Ūkio Derlius Geras
Ukyj šįmet atrodo viskas la

bai puikiai, nors ir lietaus dau
goka. Ęet po lietaus, prasiblaį- 
vėjus, greitai apdžiusta, ir javai 
augą labai gražiai.

Ipwas valstijoj daugiausiai 
auginama kukuruząi, o šįmet 
jie užaugę taip aukšti, kad sie
kia 9 pėdas. Taipgi daug augi
nama kviečių ir avižų. Tos rų
šies abeji javai jau nukirsti ir 
dabar juos jau kulia.

W. Wilsonas kulia savo ūkio 
ąvįžas ir prie to darbo dirba 26 
žmones. Buvo apsėjęs avižom 
185 akerius. Apskaitliuoja, kad 
galės prikulti apie 6 tūkstančius

bušelių. Šiąndieną marketo kai
na labai žęma, tik 18c už buše
lį, bet jisai mano palaukėti, ra
sit, kaina kils. Tąsyk jisai par
duos ir pelnys daugiau.

Balsuos Už Rooseveltą
/

Ūkininkai šįmet yra paten
kinti gamta. Neturėję tokių vai
singų metų per 20 metų. Visko 
priąugę perdaug. Tik jie norė
tų, kacį butų valdžios nustaty
ta kaina ir jie gautų vidutiniš
ką atlyginimą už produktus, 
kad galėtų turėti didesnį dųo 
nos kąsnį. Tąipgį jie yra pą- 
tenkinti USA valdžia ir jie vi
si balsuotų už Ropseveltą, jei 
apsiimtų kandidatuoti trečią 
karta. .* - I*t

tylės irgi patenkipti—atosto
gomis. Gamta labai puiki, lygus 
laukai gražiai žaliuojančių ja
vų, kad malonu žiūrėti. Saulės 
spindulių gavom užtektinai, net 
musų Rųno spąįvą permainė. 
Tąipgi gaunam yįso^ių daržo
vių su vitaminais. Viepą dieną 
tupime paskyrę grybąųti- Kaip 

tik

Aukščiau pąduotas vardas ir 
adresas kompąnijos, kurią tu
rėtų omenėj turėti namų savi
ninkai ir būstinių ręnduotojai. 
Nes gera anglis reiškia stam
bias pinigų sutaupąs. Gera an
glis taipgi reiškia šeimai ma
žiau rūpesčio, mažiau vargo.

Kaip tik šitokią gerą anglį 
laiko Western Coal Co., 4916 S. 
Western Avė.

Kad sakyta kompanija duoda 
gerą pk’fetrnavimą, liudija tau 
faktas, jogei ji yra bizny jau 
per 20 metų.

Kompanijos prezidentas Mr. 
Moscipan išaugino biznį ir iš
kūlė jį į dabartinę jo aukštu- 
ipą—-parduodamas tįk geriau
sios kpkyhės anglį ir kitus pro
duktus.

Būdami reikalingi anglies, tu
rėkit omenūj Western Coal and 
Supply Co., 4916 So. Western 
Avė., tel. Prospect 340,0.

Blogi Dantys Kenkia
Protui

Ąmerikos Pentisfų Sąjungos 
žurnalo rųgpiųčįp numeris ra
šo, kad blogi dantys ir nešvari 
burna kenkia protui. Straipsnio 
autorius yrą dantistas proto li
gų ligoninėje. Jis sako,, kad su • 
tvarkius ligopių dantis ir iš
mokinus švariai užlaikyti bur
nas, daugelis jų pilnai pasvei
ko ir greitai galėjo apleisti li
goninę.

mums seksįs, pežįpoipe, 
patirsim grybaudami.

Gaidžių Koncertai
Gyvenimas ukyj daug skiria

si nuo miesto gyvenimo. Pav., 
jiems visai nereikalingi nei lai
krodžiai, jie supranta laiką pa
gal saulę. O rytą, kada dar sau
lė nešviečia, juos pažadina gai
džiai. Apie 500 jų kai pradeda 
traukti savo melodijas, tai jau 
ilgiau miegoti negalima.

Ilgu “Naujienų”
Man irgi tiktų gyventi utyyj, 

bet mažai turiu supratimo ąpįe 
ūkį. Nors aš esu gimęs kaime 
ir augęs kaip ūkininkas Lietu
voje, bet čia visi darbai yra 
dirbami mašinomis ir ūkininkas 
turi gerai suprasti kaip jas vai
ruoti. Tas žinojimas yra ląbąi

' C"* ' **, ’ i ' *1 - •' C •.* 'V,4' 'i' r ' ’ ***>• V ***' ’ *'yffii

PIRKIT SAU AUTOMOBILI SU PASITIKSIMU IS DIDŽIAU
SIOS CHICAGOJE AUTOMOBILIŲ FINANCINES KOMPANIJOS 

IR TIKRUMOJE SUTAUpVKIT ŠIMTUS DOLERIŲ
Yirš 15,000 Patenkinty Pirkėjų—Musų Pui
kusis Rekordas. Pažiūrėkite į Musų Kainas, 
Niekur Kitur Pasauly Jus Negalite Nupirkti 

Garantuotų Karų, Kuris Butų Veik Kaip 
Naujas už Tiek Mažai Pinigų.

NESVARBU KOKIO MODELIO AR DARBO NORIT, NAUJO ĄB 
VARTOTO, MES TURIME.

OLDSMOBILE 1938 6 Sodan naujutėlis Atimtas 
iš Bankrutavusio Dylerio, Galit nupirkti už 50% 
Mažįau, taipgi 2 1936 Oldsmobile Sėdau Kaip Nau
jutėliai, už tiktai ..................  $395
CHEVROLET 1937 DeLuxe Sedan Naujutėlis visais 
atžvilgiais, Radio šildytuvas, Tiktai $425- Taipgi 
2 1936 Sedans. Pamatę Sakytumėt, kad tai Naujute- 
lįai, už piktai ...................  $295
DODGE 1938 DeLuxe Sedan Tobulas kaip kad lik 
ką iš Dirbtuvės Išėjęs, Tiktai $595- Taipgi 3 1937 
Sedans ir 2 1936 Sedans už tiktai ......... $295
PONTIAC 1938 DeLuxe Atimtas iš Bankrutavusio 
Dylęrio Naujutėlis, tiktai $595' Taipgi 4 1936 Se
dans Praktiškai Nauji, Tiktai .........   $375
FORD 1938 DeLuxe Sedan Naujutėlis, Tiktai ....... $425
TAIPGI 1937 Sodan už Tiktai ............ $345
PACKARD 1937 Sodan menkai vartotas. Buvo 3 
mėnesius padėtas, tiktai ...........  $49$
STUDI£BAKJ£R 1936 Sodan važiuotas tik kelis tūks
tančius mylių, atrodo ir bėga kaip naujutėlis, tiktai 
$265 ir 2 1935 sedans puikiose sąlygose, tiktai......  $195
PLYMOUTH 1938 Sedan Naujutėlis 50 nuoš. nume
tama. Taipgi 3 1937 Sedans, tiktai ..................... $425
CHRYSLER 1938 kaip naujutėlis, tiktai .....   $595
DE SOTO 1938 Sedan, vartotas tiktai 2 mėnesius, 
gražus ir ekonomiškas karas, liktai ..... ..................$52$
BUICK 1937 Sodan kaip tik ką iš dirbtuvės išėjęs, 
radio, šiįdytuvas, tiktai ............................................ $575
2 1936 Sedans naujutėlėse sąlygose, tiktai.............. $425
CADILLAC 1937 Sodan, čia tai puikiausias karas 
kokį pinigai gali nupirkti, kainuoja virš $3,000, 
Musų kaina tiktai ....................................................... $695
WILLYS 1938, 4 durų Sedan, padarys virš 30 mylių 
su galionu gaso, yra kaip naujutėlis, tiktai ..........  $395
Turime virš 300 karų iš ko pasirinkti. Viela neleidžia vi
sus išvardyti. Turime virš 50 trokų iš kiekvienos išdirbys- 
tės ir body stiliaus už pigiai kaip $95- Ir virš 60 karų 
kaip po $45-
Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleiskite progos į šį DIDI IŠPAR
DAVIMĄ užeiti. Kiekvienąs karas turi musų 90 dienų garantiją ir 
10 dienų važinėjimo bandymą. Priimsype jūsų sepą karą kaip |mo- 

kėjimą, o likusią galite moketis iki dviejų metų. 
Atdarą kasdien iki 10 P. M. Ir visą dieną sekmadienį.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis

J

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS P1RMESNIUOSE
KUPONUOSE

SU 
liko.

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk- 
paauksuotus indus, tik PASISKUBINK1T, nes mažai jų be-

Indai yra aukščiausios rųšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponų. Išsikirpkit kupdną šiandien |r 
oradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmeninis setus.

Reumatizmo Priešas
Skausmas rankose, ko
jose, kryžiuje, o po j 
odos, tartum skruzdės: 
landė. “MIZER” bu-, 
telis kainuoja $4.25. 
Užsakymą pasiųskite1 
arba patys atvykite 
pas A. J. Sorko, 9Q0 

- ---- -N. Taylor Avė., Oak 
Pąrk. <11. Telefonas Village 5591

TRYS 
TORIELKAITĘS 

KOMPOTUI

TORIELKĄĮTE
PADUOTI

Norėdami Geriausios ANGLIES
VISUOMET KREIPKITĖS Į

WESTERN COAL & SUPPLY CO.
4916 SOUTH WESTERN AVENUE
TEL. PROSPECT 3400

J. MOŠCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DĖKAI

INDAMS KUPONAS
IKI RUGPIUCIO 13 D,

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėki! ką norite.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas
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Diena Iš Dienos
Flaš! Vėliausios 
Žinios iš SLA 226 kp. 
Išvažiavimo Fronto

NORTH SIDE. — SLA 22&- 
tos kuopos susirinkime, trečia
dienio vakare, valdyba išdavė 
raportą apie rengiamą išvažia
vimą Jefferson giriose, sekma
dienį, rugpiučio 7-tą dieną. Iš 
raporto paaiškėjo, kad jau vis
kas yra sutvarkyta.

Viskas ką mes, chicagiečiai, 
turim daryti šį sekmadienį, tai 
pamiegoti iki vėlai ryto, o už
sikėlę nevalgyti daug, todėl mu
sų apetitas bus aštresnis ata
kuoti išvažiavime skanius val
gius ir gėrimus. Ten mes “ger
sim broliai, uliavosim, rytoj 
šventa...” Ne, rytojaus dieną 
nebus šventa, tačiau mes vis- 
tiek išmiegosim. Prie to, ten 
bus įvairių žaismių ir kitokių 
pasilinksminimų. Koresp.

Suris, Piknikas ir 
Sukaktuvės

Liepos 31 d., buvo labai lai
minga p-ai Gene Bulauskienei. 
Tai buvo jos 12-tų vedybinių 
sukaktuvių diena, kartu ir Chi
cagos Lietuvių Draugijos pik
niko diena. Tame piknike ji 
sukaktuves šventė. Kartu su 
vyru p. Vincentu Bulausku nu
vyko ir laimėjo didžiulį sūrį, 
kuris buvo paleistas laimėji
mui.

Taigi, rugp. 1 d., draugai 
nusprendė, kad, čia didelis su
ris, Čia sukaktuvės, tad reikia 
rengti “selebreišiną”. Nutarta 
— padaryta.

Svečiai susirinko pp. Bulau- 
skų rezidencijoj, 3300 S. Union 
Avė. Dalyvavo p. John Schultz, 
942 W. 34th St, kuris pikni
ke laimėjo pypkės rūkymo kon
kursą; pats V. Bulauskas, ku
ris pasirodė geriausiu bėgiku 
ir laimėjo Čempionatą alaus gė 
rimo konkurse; p. Elena Zelia- 
nas, 3304 S. Emerald; p-a T. 
Stalionis, 754 W. 33rd St., p. 
Lucas iš Harrisburg, III.; p. 
Pauline Kairys, 3258 S. Ui£on 
Avė., ir keletas kitų.

Chicagos Lietuvių Draugijai 
turėtų būti įdomu žinoti, kad 
svečiai valgė sūrį, bet jo pa
baigti neįveikė. Turbut todėl, 
kad prie sūrio buvo ir visokių 
skanių priedų.

Gal gerai, kad sūrio paliko. 
Dabar vėl galėsim surasti nau
ją priežastį susirinkti, iš nau
jo švęsti sukaktuves ir vėl pp. 
Bulauskams palinkėti laimės ir 
geros sveikatos.

Bernice švedas.
» -

Nelaiminga Kelionė 
Pittsburghan

Prieš keletą dienų Chicagon 
grįžo chicagiečiai Rokas ir Al
bertas Petrauskas, 5801 South 
Bishop Street. Grįžo sužeisti, iš 
nelaimingai pasibaigusios kelio
nės Pittsburghan.

P-os A. Brasiškienės, 8127 S. 
Hermitage, žiniomis, Petraus
kams bevažiuojant per Van 
Wirt, Ohio, kilo didelė audra ir 
ant sušlapusio vieškelio pasly
dusi mašina įvažiavo į medį. 
P-ai Veronikai Petrauskienei, 
nulaužė koją, sunui Albertui 
nulaužė sprandą, o vyrui Rokui 
ir sunui Edwardui skaudžiai su
kapojo veidus.

Visi keturi buvo paguldyti 
Van Wirt apskričio ligoninėj, 
kur p. Petrauskienė ir vienas 
sūnūs dabar tebeguli.

Linkime visiems pp. Petraus
kams kuo greičiausiai pasveik
ti. B.

Townoflakietfs 
Šaudymo Turnyre

TO\VN OF LAKE — Stanley 
J. Vondrak, generalis vedėjas 
Master Window Shade Works 
ir Cook apskr. Amerikos Legio
no šaudymo komandų vadas, 
išvažiuoja dalyvauti Naciona- 
liam šaudymo turnyre, kuris 
vyks Camp Perry, Ohio valsti
joj, nuo rugp. 21 d., iki rugsė
jo 10 d.

Vondrak vadovaus rinktinei 
25 Cook apskričio karabinierių 
komandai. Dabar visi lavinasi 
kariuomenės stovykloj, Fort 
Sheridan. Lieb.

Atostogauja 
W?sconsine

Eagle River, Wisconsine da
bar vasara džiaugiasi, anksti 
keliasi, muskulus stiprina, po 
laukus bėgioja, maudosi ir sau
lėj kepinasi trys naujieniečiai, 
pp. J. Lapaičiai su dukrele ir 
p-le Suzana Viliutė. Pp. Lapai
čiai atostogaus visą mėnesį, o 
p-lė Viliutė, grįš už nepilnai 
dviejų savaičių. J.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

|=Batno=l
3 s

Budriko Radio 
Programas

Budriko radio programas is 
stoties WCFL — 970 k. bus ry
toj nuo 6:30 iki 7 vai. vakare. 
Jame dalyvaus orkestrą, daini
ninkai ir akordeonistai. Be to, 
bus įvairus ‘ pranešimai. Pro
gramas bus įdomus - ir gražus. 
Nepamirškite atsisukti savo ra
dijas ir pasiklausyti.

Pirmadieniais ir penktadie
niais nuo 4 iki 4:30 P. M. Bu
driko radio programai yra duo
dami iš stoties WAAF — 920 
k. Duodama gražios, parink ti
nęs Lietuvos liaudies dainos ir 
šokiai.

Ketvirtadieniais Budriko pro
gramas būva nuo 7 iki 8 P. M. 
iš stoties WHFC — 1420 k. 
Programe dalyvauja populia
rus dainininkai ir duodama į- 
vairios kompozicijos ir mėgia
mosios lietuvių dainos.

Budriko krautuvėje dabar ei
na didelis rugpiučio mėnesio 
išpardavimas rakandų, radijų, 
elektrikinių .šaldytuvų, skalbia
mų mašinų ir kitų reikmenų, 
didelėmis nuolaidomis. Tikrai, 
nematyta proga sutaupinti pi
nigų ant visokių daiktų reika
lingų namuose. An.

Progress Sekmadienio 
Radio Programas

Rytoj, sekmadienį, 11-tą va
landą prieš piet, iš Stoties W. 
G.E.S. skambės reguliaris sek
madienio programas, kurių lei
dimu rūpinas Progress Bendro
ves Krautuvė, 3224 Soutl? Hals
ted Street.

Kaip ir visuomet, taip ir ryt 
programo išpildyme dalyvaus 
žymus dainininkai ir muzikai, 
p-le S. Rinkaitė, J. Romanas ir 
kiti. Jie išpildys rinktinių kom
pozicijų ir gražių liaudies dai
nelių ir muzikos.

Pro to, kalbės patarėjas adv. 
K. Gugis, bus svarbių ir įdomių 
pranešimų, ypač apie Progress 
Krautuvės liepos mėnesio už
baigimo didį išpardavimą, ka
me yra nepaprastai gerų pro
gų pirkti namų reikmenis ga
lutinai sumažintomis kainomis. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. J.

Šiandien J. J. Žukas 
Lošia Už Chicagos 
Teniso Čempionatą
Lošimas įvyks Garfield Parke, 

apie 2-rą po pietų t
Jeigu viskas gerai pasiseks, 

tai Juozas J. Žukas šiandien pa
liks Chicagos teniso mėgėjų 
čempionu ir važiuos nemoka
mai į Los Angeles, Californiją.

šiandien įvyksta Chicagos 
Parkų Distrikto suruošto teni
so turnyro finalai, kurie nu
spręs kam čempionatas priklau
so, musų jaunam tautiečiui Žu
kui ar jo oponentui, Johnny 
Clark’ui, iš Hamilton Parko dis
trikto. Lukas atstovauja Ogden 
Parką.

Finalo lošimas įvyks Garfield 
Parke apie 2-trą valandą po 
pietų, tuojau1 po merginų teni- 
sisčių finalų, kurie prasidės a- 
pic pirmą.

Kadangi publika bus įleidžia
ma nemokamai, tai raginame 
lietuvius kuo skaitlingiausiai 
susirinkti ir Žuką paremti sun
kioj kovoj už, visos Chicagos 
pirmenybę. Teniso aikštės ran
dasi vakarinėj Garfield Parko 
daly j, prie Lake gatvės.

Žukas turi gerą progą laimė
ti, nes kartą jis oponentą John
ny Clark’ą jau sumušė dienraš
čio “Herald and Examiner” tur
nyre. Mes tikim, kad jis ir vėl 
jam “kailį išpils”. California, 
visgi, yra gražus ir įdomus 
kraštas... žukučio Drg.

Kviečiam Atsilanky 
ti Šiam Piknike!

Dadėjo dar Vieną 
Taverną prie Savo 
Biznio

šeštadienį ir sekmadienį, 
rugp. 6 ir 7 d. įvyks atidary
mas dar vienos naujos ta v et 
nos, kurią atidarė p. Nellie Me- 
dalinskienė. Naujas tavernas 
bus atidarytas antrašu 41618 
W. 69th. Place. Vietos biznio 
vedėju yra p. Wm. C. Reddel.

Antrą vietą p. Mėdalinskienė 
užlaiko antrašu, 5617 W. 63rd 
Place. Nauja taverna yra už
vardinta “The Pines Tavern”. 
Skelbimas telpa Naujienose.

— VBA.

Naujas Biznierius 
Turės Tavernos 
Įkurtuves

BRIDGEPORT. — Jaunuolis 
p. Juozas Lapinskas, kuris nau
jai atidarė taverną Bridgepor- 
te, užvardintą “Friendly Ta
vern”, antrašu 3210 So. Halsted 
St., turės vadinamą “GranS 
Opening” šį šeštadienį ir sek
madienį. Jam daug prigelbsti 
jo teta p. Magdelena Bekežienė 
iš Indiana Harbor, Ind.

J. Lapinskas atvyko iš Lie
tuvos prieš porą metų, bet jau 
jaučiasi kaip tikras chicagietis. 
Iškilmių proga jie tikisi pasi
matyti su savo draugais ir pa
žįstamais. Bus muzika ir už
kandžiai svečiams. Skelbimas 
telpa Naujienose. — VBA.

Pavogė $8,000 Nuo 
Link Beit B-vės ELEKTRINES

Naujai Atidaryta
LIETUVIŠKA 

PUIKI VALGYKLA

AL & PATSY
2115 So. Halsted St.

Kas ieško gerą valgį— 
NEAPSIRIKS ATSILANKYS

Julian McBarron, 34, su Mary 
Nagle, 26

Albert Stupar, 22, su Helen 
Daubar, 21

Raymond Lee, 21, su Harri- 
et Shilkaitis, 22

Mirė Didž. Karo 
Veteranas 
Walter Diržis
Bus Palaidotas USA Kapinėse 

Rock Islande

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

SUSIRINKIMAI
I- - -------------- ------------------------------------------------------------ ---- ■ - - ---------------- —.................................— ' — ■ -...............................

Simono 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 rugpjū
čio 7-tą Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd St., 12 vai. die
nos. Malonėkite atsilankytu — Helen Chapas, rašt.

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

Piknikauti ir maudytis kviečia kenoshiečiai rytoj. Rengia Ke- 
nosha Lietuvių Kultūros Draugija, Alfred’s Parke, ant eže
ro kranto, tuoj į šiaurę už miesto, prie Route 42. Ypač yra 
kviečiami chicagiečiai į šį parengimą, čia ant aukšto kalne
lio pasisvečiuoti ir .sykiu su kenoshiečiais Mchigan ežere 
panardyti. — Kenošietis.

Gegužinė — išvažiavimas Jefferson Giriose. Rengia riorthsaidie 
čių SLA 226 kuopa rytoj, sekmadienį, rugpiučio 7 d. Pra
džia nuo pat ryto, įžangos nėra. Bus seimo delegatų rapor
tai, žaismės, šposai, dainos, vaišės ir t.t. Visi nariai ir ge
ros valios lietuviai yra kviečiami atvykti. — Reng. Komisija

NORTHSIDE — Rugp. 3 
10:25 ryto, Hines veteranų 
goninėj mirė Didžiojo Karo ve
teranas Walter Diržis.

Veteranų Administracija man 
apie tai davė žinią telegrama ir 
prašė atvykti rugp. 4 d., laido
tuvių reikalais.

Negalėdamas susižinoti su gi
minėmis ir nesurasdamas kas 
rūpintus privatiškomis laidotu
vėmis, nuvykau ligoninėn.

Velionis Diržis man buvo sa
kęs, kad nori būti palaidotas 
ten, kur kiti kareiviai ilsis. Tad, 
kai manęs Veteranų Adminis
tracija paklausė ar c?’tinku, kad 
W. Diržis butų palaidotas na- 
cionalėse kapinėse, prie Rock 
Island, III., su tuo sutikau ir 
pasirašiau reikalingus doku
mentus, kad autorizuoju fede- 
ralę valdžią rūpintis visa laido
tuvių tvarka.

Vakar velionis buvo pašarvo
tas koplyčioj ties 201 Lake 
Street, Maywood, kur draugai 
gali jį aplankyti paskutinį kar
tą.

Velionis buvo rimtas žmogus, 
nevedęs. Ar turėjo giminių, ir 
kiek, nebuvo galima sužinoti.

Tariu paskutinį sudiev Wal- 
teriui. Lai jis ilsis amžinoj pa
garboj Amerikos tautinėse ka
pinėse. A. Lungevicz

d., 
Ii-

Keturi ginkluoti ir maskuoti 
piktadariai pavogė $8,000 pini
gais ir bonais iš Link Beit fu* 
mos raštinės, 2410 W. 18th St.. 
kur apiplėšimo metu buvo ap*e 
40 darbininkų. Kadangi pikta 
dariai buvo ginkluoti revolve 
riais, tin nei vienas nedrįso 
jiems pasipriešinti.

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.

Smagčldtės Prabanga 
Tikrame Gėrime 

Švelni musų alų ypatybė pride
da smagumo ir prabangos jūsų 
išvažiavimams, jūsų pokiliams 
arba ir pasiliuosavimo momentui. 
Smagėkitės alum kai dabar yra 
žema jo kaina.

Visos gerai žinomos rųšys, jų 
tarpe garsusis Maister Brau.

Šaukite LAFAYETTE 0151. 
Pristatymas Dykai.

CONSUMERS WINE 
and LIQUOR STORE 

2022 WEST 35-TH STREET 
North Side Krautuvė.

3757 WEST CHICAGO AVĖ. 
Kedzie 1289.

LEDAUNES

General Electric, Norgc 
Westinghouse, Crosley, 

Hotpoint, padarytos 
parduoti $150.00 
už $99.50

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

JOS.F.BUDBIK
INC.

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

Budriko Radio Programai:
WCFL — 970 k. nedėliomis kaip 

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

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

kaip 7 P. M.

Drg. J. V. Stilsono sąskaitą 
reikia likviduoti. Tai ne priva
tinis, bet visos pažangios visuo
menės reikalas (Reikėtų dalyką 
plačiau — smulkiau aprašyti, 
bet vieta to neleidžia.).

Mes atsišaukiam į visuome
nę šį reikalą paremti. Atsilan- 
kykit į pikniką, kuris yra ren
giamas rytoj, rugpiučio 7 d.,! 
Daniels Darže, pr-ie 87th Street, | 
į vakarus nuo jrKean avenue. 
Kuo daugiau žmonių atsilan 
kys, tuo greičiau Stilsono są
skaita bus likviduota.

Darbo pasekmingas užbaigi
mas priklauso nuo visų pažan
gių lietuvių. Mes kviečiam vi
sus atsilankyti.

Komitetas:
Frank Stanilionis, Napoleo- 

nas Vilimavičius, Marcelė Ja- į 
sinskas, Eva Kuchinskas, Jonas i 
Thomas, Jonas Jasinskas, Jokū
bas Kuchinskas ir J. J. Pranc- 
kus.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Garsinkitės “N-nose”

JUS IR JUSU DRAUGAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI 
ATVYKTI J 

GRAND OPENING 
FRIENDLY TAVERN 

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

Muzika ir Geri Užkandžiai. Laukdamas Jūsų 
JOSEPH LAPINSKAS.

S. L. A. 226 KUOPA RENGIA

PIKNIKĄ
JEFFERSON MIŠKUOSE 

Nedėlioj, Rugpiučio 7 d. 1938 
ŽAIDYMAI, UŽKANDŽIAI, DOVANOS, GĖRIMAI. 

PRADŽIA— 12 VALANDĄ.

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų9
Sidabrinį Setą

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

Gaus šį puikų sidabrinį setą
TIKTAI Už $4.00

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

FOTOGRAFAS
C0NRAD

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

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

• LIGONINES—
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2>50
GYDYMAS........ ............... SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLCS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje ... $15-oo
RAUMATIZMAS 59.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $4 Aft 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lavmdale 5727.

RESTAURANTAI

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS
26 Šmotų Setas........................ .........
“Naujienos” Metams ir Setas ...........

$8.00
$4.00

$12.00

Kitur, Suv. Valst ir Kanadoj 
NAUJIENOS Metams............................. $5 00
26 Šmotų Setas su persiuntimu .. 54.50
“Naujienos” Metams ir Setas ......  ^9.50

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

Vardas ...... ...........................................................

Adresas

Miestas
ijiAi ni~< i ■■ i ii

UniversaI restaurant
GERESNIU VALGIU VALGYKLA 

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

Tel. VTOTORY 9670.

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

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

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

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
4405 SO. FAtltFTKLD AVI.

$7.00
$7.75 
$5.60 
$7.50
$8.75 
$9.00 

$13.00
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Tai Bent šmotas 
Golfo Vienai 
Dienai!

štai kaip partneriai ginčus 
likviduoja

J. Fftmk Ferebee yra LaSalle 
gatves brokeris.

Bet vakar jo nebuvo ofise. Jis 
lošė golfo. Labai daug golfo.

Net 144-ias skylutes. Ir jis 
laimėjo.

Dalykas prasidėjo porą me
lų atgal, kai Ferebee su kitu 
brokeriu, Fred Turek’u, nusi
pirko dvarą už $30,000 Virgini
jos valstijoj. Kaip dažnai būna 
su partneriais, jie nesutiko. 
Ginčijosi, bet į teisiną nenorė
jo eiti. Sudarė lažybas. Jeigu 
Ferebee sulos 144 “skylutes” 
golfo į vieną dieną, nepadary
damas daugiau 95 kirčių kiek
vienam golfo “ratui” (18-kai 
skylučių), tai jis pasiims visą 
dvarą. Jeigu pralaimės, tai vi
sas dvaras teks Turek’ui ir Fe
rebee primokės jam dar $2,500.

Lošimas įvyko Olympia 
Fields kliubo laukuose, čia ver
ta pastebėti, kad, 144 skylutes 
su lošdamas, Ferebee turėjo iš
vaikščioti 35 mylias, arba tiek, 
kiek nuo Chicagos iki Wauke- 
gano. į

Ateinančią savaitę ne vienas 
iš musų čiaudės ir kas minutę 
nosį brauks. Chicagoj jau pa
sirodė pavojingosios kai kurių 
piktžolių dulkės, kurios tūkstan
čius žmonių susargina šienlige 
—“hay fever”.

Jaunavedžiai Sylvia 
ir Jonas Bronzai 
Šiandien Chicafoi

Grįžta Po “Medaus Mėnesio” 
iš Banffj Alberta, Canados

šiandien Čhicagon sugrįž pp. 
Sylvia ir Jonas Ęrenzai, po ke
lių savaičių <;thedaus mėnesio” 
puošniam Kanados kurorte* 
Banff, Alberta provincijoje.

Jaunoji, p. Sylvia, yra duktė 
plačiai žinomos chicagiečiams 
šeimynos pp. M. J. Kirų, 6648 
South Parnell aventie. Jos mo
tina, p. Ona kirienė, yra Ghica- 
gos Lietuvių Moterų Kliubo pir
mininkė ir narė kelių kitų or
ganizacijų. Jos tėvas, p. Myko
las J. Kiras yra senas ir pagar
sėjęs real-estatininkas, kurio 
raštinė dabar randasi adresu 
3251 South Halsted Street.

Jaunasis, p. Jonas Brenza, 
yra narys turtingos Chicagos 
lietuvių šeimynos pp. Brenžų, 
ir viršininkas Westsidės Banko, 
Metropolitan State.

Jų vestuvės įvyko sekmadienį, 
liepos 3 d., gražiam Chicagos 
priemiestyje, West Lake Forest, 
III.

Jaunieji pp. Brenzai žada pa
stoviai pasilikti Chicagoj ir ap
sigyvens Olympia Fields Coun- 
try Kliube,« prie' 211 ir Western 
Avenue. R.

1,412 Baigė Mokslus 
Vasarinėse 
Mokyklose

Cook Apskričio 
Užsidariusių 
Bankų Stovis

-H1

VIII
(žiūrėk liepos 27, 29, 30; rug

piučio 2, 3, 4, 5, “N.”)
Vakar Valstijos auditorius 

Edward Ji Barrett paskelbė 
žemiau paduotų Užsidariusių 
bankų antro bėrtainio rapor
tus.

Pasiremdamas raportų skait 
linėmis, tų bankų receiveris 
Chas. H. Albers daro seka
mus spėjimus apie dividendus 
ateityj:

• Melrose Bark State Bank 
—Netrukus, o gal tik prieš me
tų pabaigą, išmokės 5% divi
dendą. Praeityj grąžino depo- 
zitoriams 40%.

O Montrose Trust and Sav- 
ings Bank — Praeityj išmokėjo 
depozitoriams 5% ir prieš mietų 
pabaigą išmokės antrą tokį di
videndą.

Receiveris Chas. H. Albers 
priduria, kad nėra daug vilties 
depozitoriaus greitu laiku gau
ti dividendų iš sekamu bankų:

Maywo&d Statė Bank
Midiė-Wėsi Statė Bank
Millard State Bank
Morgan Park Trust and Sa- 

vings Bank
Morton Grove Trust and Sa- 

vings Bahk

Automobilių 
Nelaimes
t Septyni žmonės buvo slin

kiui sužeisti, kai automobilis, 
kuriam jie vhziavo, apvirto prie 
211 ir Westem Avenue. Visi 
yi*a thf Pauto j ai Olympia Fields 
Country Club, kurio, žemėse ne
laimė {Vyko.

O Rosėland Community Ligo
ninėje mirė Mrš. Helen Gubrich, 
34 metų moteriškė, kuri buvo 
sužeistu automobilio prie 113tH 
ir Doty avenue. Jos vyras ir 
penki kiti žmones buvo sunko
kai sužeisti.

• Pakliuvęs tarp einančio 
troko ir traktoriaus mirė 37 
metų VVilliam Randall, nuo 6017 
S. Muy Street. Nelaimė įvyko 
Stearns Lime and Stone Co., 
žemėse, ties 827 West 27th St.

Užpuolė ir Skaudžiai 
Sumušė Du Bridge- 
portiečius
Vieham Aštuonis Kartus Suva

rė Peilį Ntigaron

CLASSIFIED ADVT.
. . r. i" ■ ■ i m • n ....... .

PERBONAL
_________ Asmenų Ieško_________

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

ii UlNiM ir........ i ■ i ■»
HELP WANTED—FEMALE

< _ ________
REIKALINGOS DVI MOTERYS 

skudurams sortuoti. Turi būti pa
tyrusios. Pastovus darbas.

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

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

1441 East 63rd Street.

REIKALINGOS PATYRUSIOS po
pierių šortuotojos. Gera alga tinka
moms moterims.

THOMAS PAPER STOCK CO. 
860 W. Evergreen

1 blokas į Šiaurę nuo Halsted ir 
Division.

KAZIMIERAS RAMONAS
mirė rugp. 3 d., 1938 m., 
12:03 vai. popiet, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Kilo iš Kaunp apskr., Ve-*"' 
lipnėsį parąp.K Klaųgjų kaįrpo.

Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Kotryną, po tėvais Jo- 
varauskaitę; tris dukteris: 
Mortą, Ludviką ir'Stanislavą; 
pusseserę Barborą Lutinskie- 
nę ir jos šeimyną; švogerius: 
Mike Jovarauską, Antaną Jo- 
varauską, Albert Reynolds, 
Antaną Raškauską ir jų šei
mynas; švogerką Antaniną- 
Krivikienę ir jos šeimyną ir 
kitas gimines, ir draugus. Lie
tuvoje paliko tris seseris: An- 
tosę Yuškienę, Marcelę Urp- 
šaitienę, Benediktą Žilaitienę 
ir jų šeimynas; brolį Alek
sandrą Ramoną ir jo šeimyną 
ir kitas gimines. j

Priklausė prie Chicagos 
Lietuvių ir Lietuvių Brolių 
ir Seserų Draugijų.

Kūnas pašarvotas 1328 Šo. 
49th Court, Ciceroje, Tel. Ci
cero 3890R.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, rugp. 8 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus-ges ir 
pažystamus-as dalyvauti šio
se laidotuvėse. r

Nubudę: Moteris, Dukterys, 
švogeriai, Brolis, Seserys ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius An
tanas Petkus. Tel. Cic. 2109.

Chicagos apšvietos taryba 
skelbia-, kad 1*442 mokinių baigė 
high school ir pradinius, moks
lus lankydami vasarines moky
klas Chicagoj. Jiems netrukus 
bus išdalinti diplomai.

Mount Greenwood Trust and 
Savings Bank

Noel State Bank ir <
Nirth Avenue State Bahk*
(Kitų bankų raportai bus 

skelbiami, kaip greitai audito
rius išduos juos spaudai.)

—R;

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
______Gy veniiniuiKambariai

RENDON fornišiuotas kambarys 
motetei ar merginai prie našlės mo
ters. Visi patogumai.

•2257 N. Magnolia Avė.
Antros lubos užpakaly

Tel. Diversey 9251 
Šaukite po 5 vai. vakare.

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

RENDON KAMBARYS pavie
niams; garažas, maudynės; karštu 
vandeniu šildomas. Mrs. Ėdna Gri
gaitis. 7034 So. Artesian Avenue.

RENDON KAMBARIAI — $1.50 
ir $2.00 į savaitę; Šiltas vanduo; ge
ras aptarnavimas. Apšildomi. 

2100 West 59th St.
f I III Į.Į. ,!-■■■■>* I i i I I-

FOR RENT—IN GENERAL
________ Rendąj—Bendrai________

RENDON 6 KAMBARIŲ FLA- 
TAS karštu vandeniu apšildomas. 
$40.00. 3028 W. 53rd Place.

FARMS FOR SALE , 
Ūkiai Pardavimui

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

Metinės Mirties Sukaktuvės 
A. + A.

ZOFIJA TETRULIENė
(po tėvais Meizėraitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 7-tą, 1937 m.* cu- 
laukus 37 metų amžiaus, gi
mus Raseinių apskr., Tytavė- 
nų parap.

Paliko dideliame nubudi
me vyrą Vladislovą Petrulį, 
2 seseris ir kitas gimines 
Amerikoje. Lietuvoj brolį ir 
seserį.

Kada sukako septyni mėne
siai po palaidojimo, įvyko 
perkėlimas kūno į nuosavą 
lotą ir norėjau pamatyti, ma
nydamas, kad man bus leng
viau pergyventi, bet dar sun
kiau pasidarė.

Jau prabėgo metai, kaip tu 
mano mieloji Sofija palikai 
manė ašarose, aš tebejaučiu 
tavo meilę, ir laukiu taVe pa
reinant, bet tikrai žinau, kad 
nepareisi, bet aš kasdieną ar
tinuos pas tave.

Tavo malonus veidas tebe
stovi prie? mahe kasdieną ir 
kas valandą tavo brangus žo
džiai skamba mano ausyse.

Liūdnai atminčiai mano 
brangios žmonos bus laiko
mos trejos šv. Mišios šv. 
Jurgio parap. bažnyčioje 
rugpiučio 8-tą d., 6:30* 7-tą 
ir 8-tą vai. ryto.
Kviečiu visus gimines, drau

gus ir pažystamus atsilankyti 
i pamaldas. O tu, mano my
limoji Zofija, ilsėkis ramiai.

Nubudęs vyras
Vladislovas Petrulis.

■MMM■

A. f A.
JUOZAPAS LAUGALIS 

Ojglešby, 111.
Persiskyrė sli šiuo pasauliu 

rugpiučio 5 d., 1:00 vai. po 
pietų, 1938 m., sulaukęs 49 
metų amžiaus, gimęs Taura
gės apskr., Batakių parap., 
Mihkštpaučių kaime.

Paliko dideliame nuliUdįme 
moterį Oną, 2 dukteris: Ber-' 
nice Laugalienę ir Heleh, 
antiką _Walter, Chicdgo, 2 se
seris: Anną Lakovičh Young- 
stown, Ohię, Mfs. Mike Kūd- 
zun, Cleveland, Ohio ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas, 243 Se- 
cond St.* Oglesby, III.

Laidotuvės įyyks sekmadie
nį, rugpiučio 7 d., 2:00 vai. 
popiet iš namų į Št. Anne’s 
parap. bažnyčią, Spring Val- 
ley, III., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Spring Valley, III. kapi
nes. Pamaldas laikys Rev. Al
bert Rupšis.

Visi a. a. Juozapo Laugalio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

BRIDGEPORT — St. Paul Ii- 
gohihėn prieš porą dienų buvo 
atgabentas 54 metų Bridgepor • 
to lietuvis Frank Yonkus, nuo 
3206 South Halsted Street. Jo 
galva buvo sukruvinta, dešinio
sios rhnkos pirštai—sutrinti.

Už Yonkaus sumušimą ir su
žeidimą polilija areštavo Joną 
Prohoski, kuris gyvenęs tuo pa
čiu adresu, kaip ir Yonkus.

Apskričio ligoninėj šiandien 
guli kritiškai«sužeistas 17 me
tų berniukas Petras Kuda, nuo 
3212 South WaHace Street. Prie 
32-tros ir Lqwc jį užpuolė as
tuoni jaunuoliai zir labai skau
džiai sumušČ?*Vienas Kudui pei
liu dūrė aštuopis kartus, palik
damas tokį pat skaičių gilių 
žaizdų.jo nugąįoj,. .. ,

Kas kaltinįųkąi, nežinia, bet

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina prie lengvo namų darbo — 
gyvenimas ir mokestis. 6637 South 
Ashland Avė.
■ ■■I I l'lhl. — I ’ I ■utll

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
parbininkų-DarĮbininkių Reikia
REIKALINGAS bartenderis, paty

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

3416 S. Wallace

RENDON GRAŽUS OĖISAS ant 
antrų lubų, kampas 63-čios ir 
Campbell Avė. Tinkamas dakta
rui, advokatui, chiropraktui, beau- 
ty shop arba bile kokiam bizniui. 
Gražus vvaiting room. Patogi vieta. 

CHAS. URNICH.
4708 So. Western Avenue.

t—im.i«■ i ..................... .............. ..
BUSINESS CHANCES 

Pardavimui Bizniai

................ lipi* i.H

REIKALINGI PINIGAI?

Moteris, Dukterys, Seserys, 
Anūkas ir Giminės.

JUOZAPAS PALEVIČltJS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 5 d., 5:00 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Panevėžio apskr., Puša
loto parap., Vinsėažių kaime, 
netoli Ažagų.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 seseris Agotą Skrickienę ir 
Joanhą Ivanauskienę ir jų 
šeimynas ir daUg kitų gimi
nių. i ,
I Priklausė prie Liet. Uki- 
hihkiį Draugijos.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiauš koplyčios, 2314 W. 23rd 
Pla'ce. Laidotuvės įvyks pir
madienį, rugpiučio 8 d., 8:30 
vai. ryto iš namų į Auš*ros 
Vartų parap. bažnyčią, ku- H 
rioje atsibus gedulingos pa- ■ 
maldos už velionio sielą, o iš ■ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Patėvi- I 
čiaus giminės, draugai ir pa- I 
žįstkmi esat nuoširdžiai kvie- ■ 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir H 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. I

Nuliūdę liekame,
Seserys ir Giminės.

Laid. Dir. LačhaWicz ir Su- H 
’nai, Tel. CANAL 2515. N

įMMMMMMOiWi'nii-r ii r: i>

SS $
*

Pirma ir viena tokia tarpe Lietuvių finansinė 
korporacija Chicagoje, kur galima gauti paskolą 
iki $300 ant parašo, algos, baldų ir automobilio 
be koitiiso.

Mes padalome paskolai į 32 valandas.
Šios paskolos yra po valstijos priežiūra.
Ši korporacija taupymui pinigų nepriima ir sūrų 

neparduoda, bet kurie norėtų, tai gali investuoti 
pinigus ant 5 nuošimčio ant notų vienų metų Af il
giau.

Taipgi parduodam ir išmainom namus, lotus, 
ukius. Perkam morgičius ir “Judgement Notas.”

Namon Finance Corp.
JULIUS NAMON. President.

6755 SO. WESTERN A VE. CHICAGO
Phone Grovehill 1038.

M

petrAš j. arminauskas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
tugpiUčio 4 d., 1938 m., gimęs 
Tauragė? apskr., Švėkšnos 
parap., VilkUkampo kaime.

Paliko dideliame nuliūdi
me 2 suhus: Povilą ir Ed- 
wardą ir kitas gimines. Lie
tuvėj—brolį Joną, seserį Bar
borą ir gimines.

Kubas pašarvotas rąndaši 
Mažeikos koplyčioj, 3819 Li- 
tuanica Av. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, rugpiučio 8 die
ną, 10:00 vai. ryto. Iš koply
čios bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro J. Armi- 
nausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyVauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sunai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Dir. 
S. P. Mažeika. Tel. Yards 1138

Bronislav & Jakėnta
Esu Lietuvos Teisingumo Minis

terijos žinioje, turiu ir Amerikos 
laishes, No. 3028. Kai turėsi reikalų 
Lietuvoje, kas link Fdrmų, Namų 
ar smulkesnių dalykų, kreipkis — 
padėsiu. Jei nori inšuryt auzą, karą 
ar savo šeimynos žmogų, kreipkis 
—padėsiu sąžiningai.
Bronislav G. Jakenta

2123 TASTIN STREET 
Pittsburgh, Pa. Phone E. V. 1259 

Iloveikis ss:
1 Dali*.

KVIETKININKAS
g Relės Vestuvėms, Banldetama 
| Jr Pagrabamš.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

F i im i ' i

R

■MMMMMM
11 6*1 A Gėlės Mylintiems
S I įl jį Vestuvėms, Ban- 
Q I sH BĮĮą kietams, taido- 
V1 B W tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone, LAFAYETTĖ 5800

policija ieško 18-kos metų jau
nuolio- Harry Neumann, nuo 
3216 S. Wallace St., kuris bu
vęs astuonių užpuolikų tarpe.

—R.

Senas Petras 
Prašomas 
Atsišaukti!

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

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 
laisnįąi, Kiti biznio ryšiai verčia 
mus parduoti.

Kreipkitės,
8228 So. Kean Avė.

PARDAVIMUI DELICATESSEN 
ir Grosernė. Priežastis — turiu du 
biznius. 4451 So. Halsted St. Boule- 
vard 2950.

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

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

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

CALumet 5269.
grrrff ....... -i. sžaai,

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—

COOK 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
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

Niekšas Vagis
Pavogė 300 Mergaičių 

“Atostogas”

Policija ieško niekšiško va
gies, kuris apipiešė Chicago 
Boys Club rumus, 6405 S. Her- 
mitage. Jis pavogė $318 ir apie 
$1.300 vertes visokio turto.

Pinigai buvo surinkti specia
liam fondui apmokėti 300 ne
turtingų mergaičių atostogoms 
prie Winona ežero.

Artinasi Didysis 
Rudens Piknikas 
“Field Day” ____
Tai žaismių, Dainų, Laimėjimų 

Diena

.Field Day,—bus vienas di
džiausių paskutinių šios vasaros 
piknikų. Bus įvairių žaismių, 
kaip bolių gėmių, ir dainų, o jų 
šią vasarą nebuvo girdėti. Šiam 
Field Day piknike pilnai pasi
rodys chorai su linksmomis dai 
nelėmis.

Po žaismių ir muzikalio pro- 
gramo eis išlaimėjimas. Laimė
tojai bus 5. Kas laimės? Daug 
kas norės būti “Rūkingais”, 
gauti $25.00, taipgi $10.00 ir 

‘3 po $5.00. Išlaimėjimų tikietus 
galima įsigyti iš anksto ar ant 
vietos piknike, Dambrausko u- 
kyj, rugpiučio—aiigust 21 d.

Damblausko ukyj labai pa
ranku nuvažiuoti. Nuvažiavus 
iki Willow Springs belieka tik 
keli blokai iki vietos.

Bezervuokite rugp. 21 d. ir 
išmėginkite savo giliuką.

Vienas iš Busiančiųjų
--- ---- - • 1— • — ■ ■ - - ■ " •

Naujienų Piknikas
p SEKMADIENĮ

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

BUSINESS CHANCES—WANTED 
__________ Ieško Biznių , L *

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

DAUGYBĖ VARTOTŲ KABŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wešt 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žeme Pardavimui

PARSIDUODA 1936 Plymouth 
Coupe. Priklausė privačiam žmogui. 
Mažai vartotas. Visai Pigiai.

Tel. Hemlock 8716.

DABARTINIU LAIKU.
Mes siūlome 6 apartm. namus, 

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

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 Mihvaukee 

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.

DVIEJŲ PAGYVENIMŲ 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.

J .
PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 

muro bungalow ant 37 pėdų loto. 
$500 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., 
Maywood; telefonas Maywood 5615.

YRA PATARTINA PIRKTI sau 
namą per Charite Urniką, 4708 S. 
Western Avė., kadangi nusipirksit 
pigiau ir gausit teisingą patarna
vimą:

4-rių flatų namas, kampas, pla
tus lotas, prie Marųuette Parkių ir 
Kedzie. ............................... $6500.00

2 flatis, 5 ir 6 kambariai, apšil
domas ............................... $5000.00

6 flatų muro, po 5 kambarius
...................................... $8,500.00

4-flatis, muro .............  $4,000.00
3 storai ir 18 flatų ......  $25,000.00
Willow Springs 6 kambarių ka- 

tedžius, akras žemės. $3500. Galima 
paukščiai ir karvės laikyti.

Turime pigesnių ir brangesnių.

DVIEJŲ AUKŠTŲ—keturių fla
tų mūras. Išmokėjimai. 3738 Union 

Avė. Savininkas 2-me flate.
IĮ U I——I K lt II i liliMte

FARMS FOR SALE 
Ūkiai pardavimui

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

STANKOVICH ahd CO. 
6912 So. Westem Avė.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnaviinas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavj- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius h 

stogu dengėtas, 
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOUlEVARD 0250.

COAL—W00D—OIL

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ...........................  $6.00
NUT ................................. $6.00
BIG LUMP ...................  $6.00
MINE RUN .........  $5.75
SCREENINGS .............  $5.00

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
' ~ ♦ .11..

FINANCIAL 
Finansai-Paskoles

... JEIGU REIKIA PINIGŲ^.
Kreipkitės į Naujienų spul- 

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuaniah Building Loan ahd 

Savings Assodation
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apięlinkėsė nuo 6 Iki 15 metm 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN^SPCIAnON 

B202 w. CERMAK BU CmuI 8881
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“PIRMYN” CHORAS JAU GRĮŽTA 
AMERIKON

Šiandien Laivu “Scythia” Išplaukia Ameri
kon; Chicagoj Bus Apie Rugpiučio 18

Kaip greitai laikas bėga. gramoje “Pirmyn” dainavimo
Rodos, tik vakar chicagiečiai nebuvo numatyta,' tačiau pra-

šant žiūrovams ir musų daini
ninkams, “Pirmyn” choras ma
loniai sutiko įlipti į estradą ir 
sudainuoti keletą dainų. Jie už 
traukė J. Žilevičiaus “šviesi 
naktis”, K. Steponavičiaus “Tu
ri katinas katukę”. Dainoms 
akordeonu pritarė Andrius 
Narbutas. Padainuotos dainos 
buvo tokios gražios, linksmos 
ir gyvos, kad publika ir musų 
dainininkai svečių nuo estrados 
nenuleido tol, kol jie dar nepa
dainavo K. Steponavičiaus “Re
peticijos”. Gal būt svečiai ir 
butų buvę priversti dar ilgiau 
dainuoti, bet lietus taip visus 
įveikė, kad ilgiau aikštėje pa
silikti nebuvo įmanoma. Sve
čiai, sugiedoję savo choro him
ną “Lietuviais esame mes gi
mę”, nulipo nuo estrados. UH 
grąžų atvykimą į musų dainų 
šventę ir gražų padainavimą,! 
Lietuvos Muzikų Draugijos pir-1 
mininkas N. Martinonis ir Klai 
pėdos Muzikos Mokyklos di-' 
rėkt. J. Karosas dirigentui K.' 
Steponavičiui atminimui įteikė 
dovaną: paveikslą ir medžio 
statulėlę.”

“Pirmyn Choro Koncertas”
“Sekmadienio vakare (liepos 

10) Vytauto D. Gimnazijoje 
įvyko Dainų šventės pabaiga.1 
Salė buvo taip prikimšta, kad 
nebeliko vietos statiems. Pir- I 
miausia Centr. šaulių Sąjun-! 
gos choras, pritariant Valsty-1 
bės Radiofono orkestrui ir da
lyvaujant Valstybės Operos so
listams : Augaitytei Kučingiui 
ir Bacevičiui, išpildė Betchove- 
no oratoriją “Kristus i alyvų 
darže”. Dirigavo N. Martinonis. 
Oratorija buvo išpildyta įspū
dingai.

“Po oratorijos liūdnai nusi
teikusią publiką pralinksmino 
ir gerai nuteikė linksmieji ame
rikiečiai. Jau pats jų įėjimas 
į sceną buvo originalus, žiūro
vams žadėjo ko tai nepaprasto. 
Choristų gražus rūbai ir link
smi veidai sudarė jaukią ir gy
vą nuotaiką klausytojams. Vy
rai buvo apsirengę juodomis 
kelnėmis ir baltais švarkais, o 
moterys rausvomis, žaliomis ir 
geltonomis suknelėmis.

“Pradžioje buvo sugiedotas 
choro “Pirmyn” himnas, kuris 
pasirodė yra tas pats, kaip fr 
Mažosios Lietuvos himnas — 
“Lietuviais esame mes gimę”. 
Toliau padainavo J. Žilevičiaus 
“Šviesi naktis” ir K. Stepona
vičiaus “Tykiai tykiai”. Soliste 
Aldona Grigonytė padainavo 
solo S. Sarpaliaus “Dukružėlė”, 
o publikai prašant dar ir gruo
džio “Aguonėlės”. Solistės bal
sas švelnus ir malonus, skam
bėjo žavingai ir gražiai. Toliau 
J. Karnavičiaus lietuvišką rap
sodiją K. Steponavičiaus tran
skripcijoje buvo sudainuota du

išlydėjo Pirmyn Chorą Lietu
von, o, štai, jis jau grįžta at
gali ’

Bet tai buvo ne vakar. Jau 
praėjo beveik du mėnesiai nuo 
Pirmyn dainininkų atsisveikini
mo su Chicago. Jie išvažiavo 
į Lietuvą birželio 10 d. Chica- 
gon grįš nepilnai už dviejų sa
vaičių, tai yra, rugpiučio 18 d., 
o gal dieną ankščiau arba die
ną vėliau.

šiandien, apie dvyliktą va
landą dieną (apie šeštą ryto 
Chicagos laiku), choras sėdo į 
laivą “Scythia” Liverpool uo
ste, Anglijoj, ir jau pamaži 
iriasi Amerikos link. Rytoj su
stos Glasgowo mieste, Škotijoj, 
ir Belfaste, Airijoj, tad gaus 
progą šiek tiek ir tuos miestus 
pamatyti.

Iš Glasgowo laivas “Scythia” 
plauks tiesiai New Yorkan, kur 
bus apie rugpiučio 16 d. Dai
nininkai tyčia pasirinko lėtą, 
ekskursinį laivą, kad galėtų pa
sidžiaugti ilga kelione jura, nes 
daugeliui iš jų negreit tepasi
taikys nauja proga Europon 
keliauti.

Lietuvą “Pirmyn” Choras ap
leido sekmadienį, liepos 31 d., 
po privatiško koncerto Vyta u-, 
to Didžiojo Gimnazijoj, Vilniuj. 
(Lenkai neleido viešo koncerto 
rengti.) Per Vokietiją Choras 
nuvyko Danijon, iš ten paėmė 
laivą ir atplaukė Londonan, 
kur jį priėmė buvusi chicagie- 
tė p. Cherienė, dabar Lietuvos 
atstovybės Londone sekretore. 
Ji žadėjo . Londone surengti 
Chorui koncertą. Londone įąį- 
nininkai praleido apie dvi die
ni, ir tada važiavo Liverpoolin 
paimti laivą.

Kaip skaitytojams jau teko 
patirti iš pranešimų ir kores
pondencijų “Naujienose”, Pir
myn Choras turėjo didelį pasi
sekimą Lietuvoj. Kur nuvažia
vo, ten buvo karališkai priim
tas; kur rengė koncertus, ten 
žmonės negalėjo salėn sutilpti. 
Labai prielankiai apie Chorą 
atsiliepė ir visa Lietuvos spau
da. '

Labai įdomi recenzija apie 
Pirmyn tilpo laikraštyj “Vaka
rai” leidžiamam Klaipėdoj, ku£ 
Pirmyn dalyvavo Dainų Šven
tėj. Choras trumpai pasirodė 
Dainų Šventėj programoj, o 
vėliau išpildė ilgą programą 
šventės Užbaigimo koncerte.

Laikraštis “Vakarai” sako:
“Dainų šventėj”

“Bevykdant Dainų šventės 
programos dalį ir belyjant 
smarkiam lietui, atvyko sušla
pę Amerikos lietuvių choro 
“Pirmyn” dainininkai su dirig. 
K. Steponavičium priešakyje. 
Jų atvykimas buvo sutiktas 
didelėmis ovacijomis. Nors pro- 

kartu. Solistas baritonas Kazys 
Požerskis ekspresingai padai - 
navo valsą iš Kornevilijaus var
pų, o klausytojams reikalau
jant dar pridėjo jumoristinę 
dainelę “Apie litą”.

“Amerikiečiai padainavo ir 
angliškai dvi daineles. Smith 
“Aš nebučiuosiu Kotrynos” ir 
“Kaimietis ir jo jaučiai”. Dai
nelės linksmos, ekspresingos. 
Publikos buvo taip pat karštai 
priimtos. Solistė Ona Skeveriu- 
tė solo padainavo “Mano gim
tinė” ir “Myliu tave”. Po du 
kartu turėjo dainuoti K. Ste
ponavičiaus “Repeticiją” ir 
“Turi katinas katukę”. Pasta
rojoj dainoj solo dainavo Jonas 
Rukštala. “Mamytė” padainavo 
tenoras solistas Viktoras Ben

NAUJIENOS, Chicago, m.
derius. Taip pat padainavo ir 
ariją iš operos ‘Cavaleria Rus- 
tifeana”, pritariant chorui. Link
smas šposaujantis Andrius 
Norbutas akordeonu pagrojo 

[porą maršų, o klausytojams ne
nustojus ploti dar pridėjo 
“Pirmyn” polkutę. Solistė Ane
lė Steponavičienė padainavo ju
moristinę “Švedų polkutę”. Pa
baigoje Anelė Steponavičienė 
choru pritariant dar padainavo 
“Amerikonišką trio”.

“Bendrai choras “Pirmyn” 
pasirodė gražiai ir įspūdingai. 
Dainininkai ne tiktai gražiai 
dainavo, bet ir vaidino. Daug 
choro pasisekimui padėjo ir 
tinkamai parinktas dainų reper
tuaras. Pasirodo, kad amerikie
čiai moka ir sugeba ne tik gra

žiai ir meniškai padainuoti, bet 
ir savo jumoru bei gyvu link
smumu gerai nuteikti klaiTSy- 
tojus. čia musų chorų dirigen
tai turėtų labai daug iš ame
rikiečių pasimokinti ir nors 
kartą baigti klausytojus var-, 
ginę liūdnomis ir melancholinė- 
mis dainomis apie baudžiavos 
laikų vargelius, apie rūteles, 
bernelius ir mergeles. Ir Dainų 
šventės repertuaro linksmesnės 
ir gyvesnės dainelės, o ypatin
gai choro “Pirmyn” dainos pa
rodė, kad klausytojai nori nau
jų, gyvų ir jausmingų dainų.

“Apie 23 vai. ilgai lauktoji 
Klaipėdos Dainų šventė pasi
baigė linksmoje amerikiečių 
lietuvių sukeltoje nuotaikoje.”

V.

Šiandien Laidojamas 
Benediktas
Nausiedas

Šįryt įvyksta laidotuvės neti
kėtai mirusio bridgeportiečio 
Benedikto P. F. Nausiedo, 
“Naujienų” Moterų Skyriaus 
bendradarbės, p. Adelės Nau- 
siedienės, vyro.

Apie devintą valandą ryto šv. 
Jurgio bažnyčioj įvyks pamal
dos, o po pamaldų kūnas bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. Laidotuvės prasidės iš S. 
P. Mažeikos koplyčios, 3319 S. 
Lituanica avenue. B.

* šeštadienis, Rngp; 6, 1938

Senas Petras 
Naujienoms 
Nebeagentauja

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

NAUJIENŲ ADM.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

ĮŽANGOS KUPONAS I
Naujienų Pikniką

i

RUGPIUČIO 14, 1938
SUNSET PARK DARŽE

135th ir Archer Avė.

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI 
Pasisvečiavimas — Užkandžiai 
ISSIKIRPKIT >— SU JUO (EISIT DARŽAN.




