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HITLERIS PASIŽADA NELIESTI 
VENGRIJOS

REGENTAS HORTHY BUS BERLYNO-ROMOS 
AŠIES TALKININKAS

BERLYNAS, rugpiučio 25. 
— Bankiete, kuris buvo sureng
tas Vengrijos regentui Horthy 
pagerbti, . Hitleris iškilmingai 
pareiškė, kad Vokietija palai
kys su Vengrija draugiškus 
santykius. Jis džiaugėsi tuo, 
kad pagaliau Vokietija ir Ven
grija kaip kaimynai surado is
torines sienas.

Prisimindamas Italiją, Hitle

ris tarsi pabrėžė tą faktą, jog 
nuo dabar Vengrija įeis į Ber 
lyno-Romos ašį. Vadinasi, tos 
trys valstybės kooperuos savo 
veikimą.

Atsakydamas į Hitlerio kąjl- 
bą, regentas Horthy irgi užak
centavo, kad nuo dabar Ven
grija palaikysianti labai glau
džius ir draugiškus ryšius su 
Vokietija ir Italija.

EBRO FRONTE DIDELI MŪŠIAI ORE
LOJALISTAI NUŠOVĖ 10 ITALŲ KARO LĖKTUVŲ

HENDAYE, Prancūzija, rug
piučio 25. — Lojalistai' ir su
kilėliai visame Ebro fronte su
sirėmė dėl oro kontrolės. Tai 
buvo desperatiškos sukilėlių pa
stangos kaip nors pralaukti 
frontą. Jie sukoncentravo dide
lę karo lėktuvų armadą ir puo
lė lojalistus. Tačiau pastarųjų 
lėktuvai buvo pasirengę sutik
ti priešą. Ore tad įvyko smar
kus susirėmimas. Lojalistai nu
šovė dešimt lėktuvų, kurie pri

klausė italams ir buvo italų 
vairuojami. Du italai lakūnai 
nusileido parašiutais ir buvo lo- 
jalistų paimti į nelaisvę. Loja
listai neteko keturių lėktuvų 
(sukilėlių pranešimais, keturio
likos).

šiaip visame Ebro fronte ne
įmanomai smarkios sukilėlių 
atakos pradeda silpnėti. Kai ku
riose vietose lojalistai ima atsi
griebti ir stumti atgal gen. 
Franco pulkus.
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PATYS KONSERVATORIAI NEPATENKINTI CHAM- 
BERLAINO PATAIKAVIMU FAŠISTAMS IR NA
CIAMS

LONDONAS,* rugp. 25. —‘torių vadus susirinkti Carlton 
Premjeras Neville Chamberlain klube, kad ten galėtų pasitar- 
atsidurč labai keblioje padėty- ti busimo premjero klausimu, 
j e dėlei gen. Franco atsakymo Vadinasi, išspręsti klausimą, 
ryšium su kitataučių laisvano- kas turės premjero vietą užim- 
rių ištraukimu iš Ispanijos. Pa- ti, kai Chamberlain pasitrauks, 
tys konservatoriai pradeda jo Sakoma, kad tai vietai esąs nu- 
vadovybe nusivilti. Juo labiau,! matomas Sir John Simon.
kad visas pataikavimas Musso-| Chamberlaino svyruojanti fa 
liniui nuėjo niekais. Dabar vi-(be nugarkaulio politika baugi- 
siems aišku, jog visus susita- nanti konservatorius dar ir dėl 
rimus fašistai juokais paverčia, to, kad šalyje pasireiškia vis 
Lepšiška Chamberlaino politika didesnė ir didesnė opozicija, 
privedė prie to, kad Anglijos Jie bijosi, kad jų įtaka gali tiek 
prestižas pradeda smarkiai krt- sumažėti, jog netolimoje atei- 
sti. jtyje ir valdžios vairas gali iš

Visa tai ir privedė konservą- jų rankų išsprūsti.

ČEKOSLOVAKŲ IR SUDĖTU VOKIEČIŲ 
DERYBOS UŽSIKIRTO

Radikalai remia 
Prancūzijos 
premjerą

PARYŽIUS, rugp. 25. — Ra
dikalų socialistų partija, kuriai 
priklauso ir pats premjeras, 1 
sutiko su pasiūlytu sumanymu, 
kad butų darbo savaitė pailgin
ta.

Premjeras Daladier tą suma
nymą paskelbė per radijo. Sa
vo kalboje jis pabrėžė, jog aki
vaizdoje to, kas dedasi totą- 
lėse valstybėse, Prancūzijai bū
tinai teksią 40 valandų darbo 
savaitės atsižadėti.

Socialistai įspėjo premjerą, 
kad jis neliestų sociali© įstaty
mo, kuris nustato darbininkams 
darbo savaitę. Tokį pat įspė
jimą padarė ir unijų vadovy
bė. Pastaroji net prigrūmojo 
generaliniu streiku. Tačiau rim
tesnių susikirtimų kol kas iš
vengta.

Galės pakeisti žydiš
kus vardus

BERLYNAS, rugpiučio 25. 
— Oficialus nacių laikraštis at
spausdino 185 vyrų vardus ir 
91 moters vardą, kurie yra vi
sai žydiški. Tik tuos vardus 
Vokietijos žydai turės ateityje 
pasirinkti savo vaikams. O ka
dangi iki šiol žydiškus vardus 
galėdavo pasiriiikti ir “tyro 
kraujo ari jonai”, tai daug yra 
ir vokiečių su žydiškais var
dais. Tie vokiečiai yra ragina
mi kaip galima greičiau saVb 
vardus pakeisti, kad jiems ne
reikėtų turėti nemalonumų.

Policininkas sužeidė 
Italijos pasiuntinio 

žmoną
LONDONAS, rugp. 25. -=-■ 

Reuters žinių agentūra prane
ša, kad San Sebastian, Ispani
jos sukilėlių kontroliuojamame 
mieste, policininkas sužeidęs 
Italijos ambasadoriaus žmoną. 
Tatai atsitikę taip: italų am
basadorius važiavęs naktį savo 
automobiliu. Nepažinęs “diplo
matinio” automobilio, policinin
kas paliepęs sustoti. O kadan
gi ambasadorius nepaklausęs, 
tai policininkas paleidęs šūvį, 
kuris sužeidęs ambasadoriaus 
žmoną.

Nori kanuolėms dau
giau maisto

BERLYNAS, rugpiučio 25. 
— Vokietijos naciai yra labai 
susirūpinę gyventojų prieaug
liu. Jie visokiais budais ragina 
gyventojus daugiau vaikų tu
rėti. Gausingoms šeimoms yra 
duodamos visokios lengvatos ir 
dagi skiriami prizai.

Ir vis dėlto ta propaganda 
nelabai teveikia. Tad dabar Dr. 
Paul Danzer sugalvojo naują 
planą. Jis sako, jog jauni vy
rai mažiau teturėtų varžytis ir 
visokių ceremonijų prisilaikyti. 
Tuo budu susipažinimas tarp 
jaunų žmonių pasidarytų daug 
lengvesnis, o dėlei to padidėtų 
ir susituokimas.

Naciai pašalino 
vyskupą

PARYŽIUS, rugpiučio 25. — 
Prancūzai yra pasirengę viso
kioms staigmenoms. Tad jeigu 
Hitleris apie kito mėnesio vi
durį ir pradėtų pulti Čekoslo
vakiją, tai prancūzai butų vi
siškai pasirengę savo talkinin
kei stoti į pagalbą.

Dalykas tokš'3 kad "'Europoje 
yra leidžiami gandai^/jbg Hit
leris yra pasirengęs pulti Čeko
slovakiją tarp rugsėjo 15 ir 18

d. Prie tų gandų leidimo dau
giausia prisideda patys naciai, 
kurie nori patirti, kaip į tai 
reaguoja kitos valstybės. Tai 
savo rųšies juodrankiška poM- 
tika: gąsdinimais ir grūmoji
mais bandoma savo tikslo pa^ 
siekti.

Ar Hitleriui pasiseks šį kar
tą savo juodrankiška politiką 
ką laimėti, tai netolima ateitis 
parodys.

--------------------------- ---------------------------------- -—

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR

• SVVANTON, Vt. — George 
Bruyette sugalvojo originalų 
būdą nuo recesijos apsiginti. 
Jis pradėjo verstis varlių pre
kyba. Praeitą rudenį jis supir
ko 50,000 varlių, mokėdamas 
už kiekvieną nuo vieno iki pus
trečio cento.

Supirktas varles jis pardavė 
įvairiems viešbučiams ir ręsto-

Mokesčiai už nikie-
tavimo iškabas

LORDAS RUNCIMAN VARGAIS NEGALAIS SULAI
KĖ DERYBAS NUO VISIŠKO PAKRIKIMO

PRAHA, rugp. 25. — Čeko- 
slovakų ir sudėtų vokiečių de
rybos beveik visiškai užsikir
to. Vienu tarpu jos beveik vi
sai nepakriko. Situacija išgel
bėjo tik energingas lordo Run- 
ciman įsikišimas.

Premjero Hodza kontroliuo
jamas laikraštis į derybas žiu
ri labai pesimistiškai. Jisai sa
ko, jog vargu bus galima su 
sudėtų vokiečiais susiprasti, 
jeigu jie nebus linkę jokio kom- 
propiiso daryti.

Troškinama katė 
pasveiko

40,097,446 aplikantų 
senatvės pensijai

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

Debesuotumas; galima tikė
tis lietaus. Temperatūra pakils. 
Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:36 
valandą.

STUTTGART, Vokietija, rug
piučio 25. — Johann Sproll, Ro- 
tenburgo katalikų vyskupas, li
ko pašalintas iš vyskupijos, ka
da jis atsisakė tai padaryti lais
vu noru.

Vyskupo Sproii nusikaltimas 
yra tas, kad balandžio 10 d. 
jis atsisakė balsuoti dėl Aus
trijos prijungimo. Naciai suse
kė, kad jis tik vienas .visoję 
•tyskupijoje drįso tai padarys 
tt

RIDGEVVOOD, N. J., rugp. 
25. — Rugsėjo 13 d. miesto ta
ryba svarstys majoro Frank D. 
Livermore rekomenduojamą pa
tvarkymą, kad butų imama 
už pikietavimo iškabas,
sikaltimą tam patvarkymui nu
matoma $200 pabaudos.

Majoras Livermore yra tos 
nuomonės, jog. žmonės gali lais 
vai šaligatviais vaikščioti. Jie 
gali susitikę šaligatviuose kal
bėtis. Tačiau niekur įstatymuo
se nesą numatyta, kad šaligat
viais butų galima visokios iš
kabos nešioti.

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
'25. — Du kauntės kalėjimo 
sargybos nariai liko areštuoti. 

'Jie yra kaltinami nužudymu kė-
$50 tūrių kalinių, kurie vadovavo 

Už nu- bado streikui. Koronerio tyri
nėjimas rodo, kad tie kaliniai 
mirė dėl to, kad į juos buvo

Žuvo Olaf Swenson
SEATTLE, Wash., rugp. 25. 

— Savo raštinėje buvo suras
tas negyvas Olaf Swenson, ku
ris vertėsi kailių prekyba. Kai
lius jis daugiausia supirkinėda
vo šiauriuose, su kuriais jis bu
vo labai gerai susipažinęs.

Swenson išgarsėjo 1914 m., 
kai jis išgelbėjo vienuolika Ste- 
fanssono ekspedicijos narių, ku
riems grūmojo neišvengiahia 
mirtis.

Swensonas gulėjo savo raš
tinėje peršautas, šalia jo buvo 
ir šautuvas. Spėjama, kad be
valant šautuvas išsišovė ir to
kiu budu įvyko nelaimė.

Swenson buvo 55 metų am
žiaus.

Japonai pagerbė 
Mussolinį

ROMA, rugp. 25. — Japonai 
suteikė Mussolinio aukščiausį

paleistas karštas garas.
Suimtiesiems sargybos na

riams kaip tik ir yra prikiša
mas tas niekingas darbas.

Raketieriai rinkda
vosi “bažnyčioje”
NEW YORKAS, rugp. 25. — 

Čia dabar eina labai įdomi by
la, kurioje figūruoja James J. 
Hines, įžymus politikierius. Jis 
yra kaltinamas tuo, kad iš 
“Dutch” Schultz suorganizuotų 
raketierių imdavęs apie penkis 
šimtus dolerių per savaitę už 
protekciją. O tie raketieriai per 
metus iš newyorkiečių išvilio
davę apie $20,000,000.

Teisme dabar paaiškėjo, jog 
Schultz gengsteriai ir raketie
riai susirinkdavo adresu 351 
Lenox Avė. O prie namo, kuris 
turėjo tą adresą, matėsi iškaba 
“First Church of Christ”.

Rengiasi Dėdei Ša
mui laišką rašyti

WASHINGTON, D. C., rugp. 
25. — Vidurinių valstijų pilie
tis parašė prezidentui Roosevel- 
tui laišką socialės apsaugos rei
kalu. Savo laiške jisai sako:

ranams, kur iš varlių kojų yra 
gaminamas maistas.

• ' PARYŽIUS. — Prancūzi
joje liko nustatyta kaina kvie
čiams. Kviečių bušelis parsi- 
duos po pusantro dolerio.

Šveicarai raginami 
maistą slėpti

ŽENEVA, rugp. 25. — Fede- 
ralio parlamento narys iškėtė 
sumanymą, kad šveicarai jau 
dabar pradėtų maistą, gazoliną 
ir kitus dalykus slėpti. Jis sa
ko, jog tie dalykai butų paran
kiausiai paslėpti ežeruose.

21,587 studijuoja 
mediciną

Amerikos daktarų žurnalas 
skelbia, jog 1937 m. mediciną 
Amerikoje studijavo 21,587 as
menys. Iš jų 5,194 baigė mok
slus.

Dabar medicinai studijuoti 
mokyklų priskaitoma 77, o 1905 
m. jų buvo 160.

Dar septyni susirgo 
vaikų paralyžium
SPRINGFIELD, III., rugp. 25.

— Valstijos sveikatingumo de
partamente liko užrekorduoti 
septyni nauji susirgimai vaik* 
paralyžium. ■ '

Du susirgimai užrekorduoti 
iš Cook kauntės.

Naujieji Fordai
DETROIT, Mich., rugp. 24.

— Kiek numatoma, tai naujo-

NEW YORKAS, rugp. 25. — 
Moteris turėjo katę, kuri su
sirgo plaučių uždegimu. Pagai
lo jai gyvūno, tad nusprendė 
katę smalkėmis nutroškinti. 
Įsinešė į garažą ir paleido dvie
jų automobilių motorus, kad 
pasidarytų pakankamai smal
kių katei nutroškinti. Bet koks 
moters buvo nusistebėjimas, kai 
ji pamatė, jog įtraukusi į plau
čius smalkių katė visai sustip
rėjo ir išbėgo iš garažo.

Traukinys užmušė 
farmeri

HUDSON, Mich., rugp. 25. 
— New York Central geležin
kelio bėgiuose buvo surastas 
sumaigytas Herman Vinaske 
lavonas. Manoma, kad Vinaske, 
kuris netoli farmeriavo, per ne
apsižiūrėjimą pateko po trau
kinio.

Vienoje areštavo du 
Amerikos daktarus

VIENA, rugpiučio 25. — l’n 
Amerikos daktarai liko areš
tuoti prieš savaitę laiko ir vis 
dar tebelaikomi kalėjime.

Jiems yra prikišamas sulau
žymas įstatymo, kuris yra tai-, 
komas kitų valstybių piliečiams 
ryšium su įvežimu ir išvežimu 
pinigų.

ordiną, kokis tik yra skiriamas • “Aš jau rašiau majorui ir jo modelio Fordo automobiliai
kitataučiams. Tai buvo lyg ir 
patvirtinimas to draugiškumo, 
kuris prieš kiek laiko užsimez 
gė tarp Italijos ir Japonijos.

gubernatoriui, bet jokios^ para- turės hidrolinius stabdžius vie- 
mos nesusilaukiau. Jeigu ir jųš toje mechaniškųjų.
negalėsite pagelbėti, tai aš ra-1 Naujas Fordo modelis netru- 
šysiū pačiam Dėdei Šamui”. kus jau žada pasirodyti. *

WASHINGTON, D. C., rugp. 
25. — Socialės apsaugos tary
ba paskelbė, jog senatvės pen
sijai gauti aplikantų skaičius 
jau pasiekė 40,097,446.

Aplikantais, žinoma, yra lai
komi visi tie, kurie moka spe
cialius mokesčius į senatvės 
pensijų fondą.

Trokas sugriovė 
statomą namą

WILKES-BARRE, Pa., rugp. 
25. — Theodore Rathman jau 
buvo bebaigiąs savo namą sta
tyti, tačiau dabar ir vėl iš nau
jo jis turės tą darbą pradai. 
O tai dėl to, kad “pasibaidęs” 
ir netekęs kontrolės trokas to
kiu smarkumu atsimušė į sta
tomą namą, kad jį sugriovė iš 
pat pagrindų.

“Draugiškas patari
mas” žydams

CREMONA, Italija, rugp. 25. 
— Vietos II Regime Fascita

1 laikraštis teikėsi “draugiškai” 
patarti žydams, kurie eina vif- 
šininkų pareigas, kad jie tuoj 
rezignuotų.. Kadangi vienas 
stambus valdininkas, Mario Jo
ną, jau pasitraukė iš savo pa
reigų laisvu noru, tai laikraš
tis pataria ir kitiems jo pavyz
džiu sekti.

Kaltinamas žmonos 
nužudymu

McLEANSBORO, III., rugp.' 
25. — James R. Gossage, 60 
metų amžiaus Hamilton kaun-' 
tės farmerys, yra kaltinamas: 
savo žmonos nužudymu.

Rugp. 6 d. jo žmona buvo 
rasta negyva. Ji buvo baisiai 
sumušta ir peršauta. '

RUGPIUČIO MEN.
Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

8ESTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM. 
==========.
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VESTUVIŲ ŠVENČIU IŠKILMIŲ ĮVAIRU
MAI ŽEMES RUTULYJEI

įvairus pasaulis, įvairus ik mių vyresnysis paragina žir-
žmonių papročiai. Užsienio 
spauda rašo apie įvairių: ginti* 
nių ir rasių vedybinius papro
čius. Kai kuriuose kraštuose 
jie yra labai įdomus ir verti 
dėmesio. Antai, Kanados indė
nų Chichų gentis, gyvenanti 
britų Kolombijos ir Albertos 
pietuose yra dideli žifrgų mė
gėjai. žirgas šiems indėnams 
brangenybė, kurių jie nė už 
niekų nesutiktų pakeisti, šie 
indėnai daugiausia jau nuo se
no priėmę krikšuionybę, tačiau 
visuose jų papročiuose, kuriuo
se figūravo žirgas, paliktas, jis 
ir dabar figūruoja. Antai, se
novėje vedybas indėnai švęs
davo sėdėdami ant žirgų. Abu 
jaunavedžiai sėsdavo ant šir
mo žirgo ir vienai pairai skrie- 
te skriedavo j prerijas ar gi
rias. Pats išjojimas buvo daro
mas akivaizdoje visų vietos 
žmonių, senų ir jaunų. Iškil-

PĘRDIRBKIT Dabar
SUTAUPYKI! 30% 

Ne Pinigais—5% Palūkanų 
1-2-5 Metams Išmokėti 

DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERDIRBIMAS
Namo iškėlimas 
Beismentai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porčiai 
Viškų flatai 
Garažai
Stogų Dengimas

Asbesto 
apmušimas 

Plumbingai 
Šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių 

frontai
Nauji namai

gą, o kiti dainuoja vestuvių 
daipas. Toks sutuoktuvinis iš
jojimas tebėra Kanados indė
nuose ir dabar. Po pirmųjų 
iškilmių jaunieji joja į preri
jas. širmas žirgas simbolizuo
ja jaunųjų tvirtų dabartį ir 

į silpnėjančių, baltą ateitį. Šis 
išjojimas slepia savyje senovi
nę indėnų vedybųt būdą—mer
ginos vogimą. Būdavo vagiama 
mergaite ne tik iš savo gen
ties, bet ir kitų, šiandien indė
nai merginų nebevagia. Pas 
juos panašus į musų vedimo 
būdas. Sėdę ant žirgo jaunave
džiai išjoja. Visos sutemus vi
so indėnų sodžiaus jauni, dar 
nevedę vyrai, sėda ant savo 
žirgų ir joja pabėgėlių ieškoji. 
Surasti bėglius nėra lengva. 
Kanada miškingas kraštas, in
dėnai moka slėptis. Tačiau į 
visas puses išsibarstę ieškoto
jai sugeba slapukus surasti. 
Pirmasis užtikęs slapukus, tam 
pa vyriausiuoju vestuvių šei
mininku. Vestuvių vaišėse jis 
užima prie jaunųjų šalies vie
tą. Visa gentis ar sodžius skai
to jį turintį didėl nujautimą ir 
sumanumą. Toliau tęsiasi ves
tuvių puota ir gyvenimas vėl 
grįžta į kasdienines natūralias 
vėžes.

Budingos ir domios esti ves- 
• tuvių iškilmės pas kai kuriuos 
Didžiojo vandenyno salelių gy-

[ACME-NAUJIENŲ Eot0l

mokytojams bus blo
gai — Mokytojai, kuriems 
teks mokinti šią 4 metų 
mergaitę, turės vargo. Ji 
yra Gail Henderson, St. 
Louis, |Miissouri gyventojų 
duktė. Ji nepaprastai grei
tai mokinasi. Jau skaito, 
rašo, žino aritmetiką ir mo
ka atmintinai ilgiausius ei
lėraščius.

savo giminaitės. Tik tėvai sa
vo sūnūs dar berniukais, varo 
mokytis nerti. \

Keistų yra ir pas Afrikos 
negrus vedybinių papročių. 
Pavyzdžiui, vaikas, kuomet jis 
priimamas į vytus, turi pada
ryti daug darbų. Daugelis to
kių darbų tuščia beprasmybe 
ir savęs žalojimas. Tačiau to 
nepaisoma. Tik vyru tapęs ne
gras gali vesti ir todėl daug 
kenčia. Bhongų gentis, gyve
nanti į vakarus nuo garsiojo 
Tanganjikos ežero jaunavedį 
baisiai vargina ir kankina. An
tai, kai jaunasis pareiškia no
rą vesti, burtininkas jam už
duoda darbą; Ir tai ne bet ko
kį. Jaunasis turi su dideliu 
peiliu ar mažo kalibro kirvu
ku nukirsti ir sukapoti medį. 
Medį išrenka staltą, didelį, ša
kotą. Vargšas jaunuolis vargs
ta, prakaituoja per dienas ir 
naktis. Greitesnis nukirtimas 
surištas sU garbe, ries visą dar
bą seka jaunoji ir genties žmo
nės. Iš nukirsto ir sukapota 
medžio parengiamas laužas, 
prie kurio atliekamos ir pačios 
vestuvinės iškilmės.

iventojus. Antai, kai kuriuose
Paumotu arba Tuamotu salo
se, esančiuose prancūzų valdžio
je, svarbiausią ireikšmę vestu

Mieste tiktai
NAUJAS STOGAS .... $55.00 
90 sv. rolis stogo dengimas. 
Pilna kainai vidutiniam na
mui. Porčiai ir stoglangiai ek
stra. 10 dienų tiktai.

MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS 
Telefonas BOULEVARD 2440
Atlas Builders -€W į 

LaisniuotaS ir apdraustas kont- 
raktorius. Statytojas nuo 1918 m. 

5040 S. RACINE AVENUE. 
■........... . .... . . ................. .

vėse turi lazda ir svogūnai, 
čiabuviai mano, kad svogūnai 

tyra dievų valgis. Jie svogūnus 
labai mėgsta, tad didžiausi 
laukai čia žaliuoja apsodinti 
svogūnais. Kilties dvasininkas 

j iš tikybinių daržų priskina di- 
I džiausį glėbį svogūnų laiškų ir 
Šventykloje valgydina abu jau

gtuosius*. Jaimasis' ,t’ufi: Suvalgy
ti 2/3, o jaunoji 1/3 visų skir
tų vestuvėms svogūnų. Supran
tama, Svogūnų daug nesuval-

gysi, o ypatingai vienų, be jo
kių priemaišų ar priedų. Toks 
svogūnų valgymas neretai tę
siasi net keletą dienų. Visas šis 
valgymas stebimas giminės 
žmonių. Jei svogūnų valgymas 
užsitęsia ilgiau, tai jaunieji 
pašiepiami. Baigiant svogūnus 
valgyti dvasininkas trenkia a- 
biems jaunavedžiams lazda 
per galvas. Tuo laikoma baig
tos visos vestuvių iškilmės.

įdomus vestuviniai reikala
vimai, ku|rie statomi jauną j am, 
yra vienoje Tatiulos saloje, ši 
graži pusiaujo sala yra Didžio
sios Britanijos valdžioje. Čia 
gyvena iki 800 australų pader
mės tamsiaodžių. Rytinėje sa
los dalyje yra vadinamoji “ves
tuvių Įlanka.” Šios įlankos 
vandens gilumą turi išmatuoti 
kiekvienas jaunas vyras. Tiesą 
sakant, visi šių salų gyventojai 
geros juros žiurkęę^§įęjau ves
tuvių įlanka yra; ;i.-labai gili. 
Vestuvių dieną į tą vietą atei
na visa vestuvių svita. Ant 
įlankos iškyšulio kranto stoja 
vyriausias (iš jaunosios pu
sės) šeimos narys ir taria žodį. 
Čia tame žodyje jis nupasako
ja abiejų besituokiančiųjų par
eigas ir paklausia kiekvieno 
atskirai, ar sutinka jas priim
ti. Gavęs, žinoma, teigiamą at
sakymą, vyresnysis skardžiu 
balsu šaukia jaunojo vardą, 
kviesdamas ateiti ir panėrus į 
gelmę įrodyti savo narsą, ga
bumus ir vyriškumą. Jaunasis 
turi neyti į dugną. Turi ir įro
dyti, kad buvo panėręs iki pat 
dugno. Tam tikslui vyras turi 
iškelti į paviršių abi saujas jtP 
ros dugno smėlio bei akmenu
kų. Tuomet vestuvių vyresny
sis paskelbia, kad jaunasis 
vertas jo giminaitės, esąs pui
kus vyras, smarkus narūnas. 
Jis įteikia merginą vyrui ir 
tuo baigiamos visos vestuvių 
iškilmės. Reikia pažymėti, kad 
neriant į dugną iškeltos smil
tys ar akmenukai yra laikomi 
didelėje pagarboje. Juos abu 
jaunavedžiai supilsto i tąm 
tikrus indelius ir nešiojasi prie 
savęs kaip gerąjį talismaną.

įdomu, rašo užsienio spau
da, ką simbolizuoja ir kokios 
vertės turi toks panėrimas. Nei 
patys tutuiliečiai to nepaaiški
na, Klausiami sako; esą taip 
nuo amžių jau jų tėvai darę, 
ir tik tas vertas merginos, ku
ris turi iš juros dugno išgrie
bęs talismaną. Spėjama, kad 
nėrimas vestuvėse į juros dug
ną siejamas su vietos gyveni
mo reikalavimais. Mata šių sa
lų gyventojai gyvena beveik 
išimtinai iš žvejybos. Geras 
žvejas okeane tėra tik tas, ku
ris pats vandenyje jaučiasi 
laisvas, kaip žuvis. Reikia pa
stebėti, kad vestuvių įlankoje 
nuolat matyti, besilavinančių 
nerti jaunų vyrų būriai. Ma% 
vestuvių dieną nesugebėti iš 
pirmo panėrimo iškelti smėlio, 
yra didžiausia gėda, pažemini
mas. Vyresnysis, jei nori, už 
tokio vyro gali neleisti tekėti

Čia ir pas kai kurias kitas 
negrų gimines praktikuojamas 
akmenų smulkinimas. Jauna
jam išrenkamas didelis ak
muo ,kurį jis turi susmulkin
ti, sudaužyti j. mažiausius ga
balėlius, net į miltus. Iš tų mil
tų primaišius įvairių dalių ke
pami akmeniniai, kepaliukai, 
kurie vestuvių dienos meta a- 
tiduodami dievams.

Mocambiko negrai, gyveną 
prie Njasalos ežero, vestuvių
dieną jauną jam perduria au
sis ir tam tikrais odiniais dir-

želiais muša ., akis. Tą darbą 
atlieka vyriausias dvasinin
kas. Šie veiksmai, tų negrų 
galva, turi priminti jauną j am 
ausų ir akių budrumą saugo- 
jant savo žmoną. Kadangi čia 
negrai veda po keletą žmonų, 
tai nerasi pagyvenusio amžiaus 
vyro, kurio ausys nebūtų vie
nos skylės. Dažno ausys nuo 
subadymo ne!j žemyn nukarę. 
Kas ypatinga, kad šie žmonės’ 
tuo labai ir labai didžiuojasi. 
Kurio ausys labiau subadytos, 
tas laikomas turtingesnis. Ka
dangi čia tik žmonos dirba vi
sus darbus, tai, suprantama, 
turįs daugiau žmonų, gali tu
rėti progos daugiau uždirbti, 
pelnyti. '

Kinuose vedybos netari jo
kių pompas'tinių iškilmingu
mų. Tėvai sutaria suvesdinti 
savo vaikus. Dabar ir Kinijoje 
daugiausia jauni žmonės sten
giasi apseiti be tėvų ar arti
mųjų pagelbos. {Sutarus vestis 
ir pasirengus vestuvių šventei, 
jaunasis nueina į busimos 
žmonos namus. Čia nusilanks- 
tęs visiems namų dievams bei 
šeimos vyresniesiems, pasiima 
merginą ir parsiveda namo. 
Čia artimieji puotauja, o kar-

tu su puotą, baigiamos ir ves
tuvių iškilmės.

Vestuvės, paprastai iškil
mingai švenčiamos ne tik tuo
se kraštuose, kur moteris labai 
gerbiama ir vertinama, bet net 
ir teri, kur ji yra niekinama, ir 
laikoma tik vyro verge.

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107

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

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLCYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ' -'-K.

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

- - KmBUEANGE..
, DIENĄ IR NAKTJ

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

; Tel. LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
JL—Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

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 Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western A ve. Phone Virginia 0883

Nyksta Arkliai 
Pašto Pristatyme

Pasak Chicago Motor Club, 
arkliai beveik išnyko iš pašto 
pristatymo kaimuose.

Iš 33,144 kaimo laiškanešių, 
lik 2 nuoš. naudoja arklius ir 
vežimus. Vidutiniškas rauto 
ilgis yra nuo 35 mylių iki 56 
m. ilgio, arba 50 nuoš. ilges
nis, negu buvo 10 metų atgal, 
kada mažiau naudotasi auto 
mobiliais.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
Tel. Michigan Ci

ty 2799-3X

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Ros. 6515 So. RockweII St
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Ofiso TeL Virginia 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 AVB.
Valandos —9—10 A M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. F. 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 
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

I)R. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.'J.'
‘ arti 47th Street

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartu

_____Kiu Lietuviai Daktarai_____

Dr. W. J. Kirstuk
PHISICIAN and SURGEON 

4309 W. Fullerton Avė. 
(Residence & Office) 
TEL. CAPITOL 2828

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki 8 P.M. 
Sekmadieniais Susitarus

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos , 
Nuo 10 iki 12 dieną,' 1’ikf 3 po 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone FLAZA 2400
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VILA “SVAJONE
šešiasdešimt nuogų raitelių 

prajojo pro senę juros linkui. 
Senė nusigrįžo. Gusarų kepurės 
buvo užsmauktos ant pakaušio. 
Pipna jojo nuogas karininkas, 
paskui sekė nuogas trimitinin
kas, trimitų prisispaudęs prie 
juosmens. Senė praėjo pro tuš
čią, apleistą viešbutį. Septynias
dešimt durų trenkėsi, kalbėjo 
įvairiausiais balsais. Viduje šei
mininkavo vėjas.

Nuo juros kilo garsus pušų 
šnerėjimas, aukštų, tiesių pušų, 
kokios auga Estijos pakraščiuo
se. Į šilą šnerėjimą įsiklausius, 
čia artėdavo, čia vėl nutoldavo 
kažkoks trenksmas. Tai buvo 
girdėti artilerijos dvikova, kaž 
kur netoli Šloko.

Senė vis ėjo. Iš visų sodų nu
stebę žiurėjo į ją arkliai, tar
tum kokią netvarką išvydę. Tai
gi, šičia, visame kurorte gyve
no kavaleristai.

—Aš ne mamytė, — atsakė 
senė susiraukus, o jos jau už
gesusios, bespalvės akys blyks
telėjo. — Aš madam Gojer.

Ji išėmė iš juodo rankinin
ko keturis kartus perlenktą po
pierėlį. Pantelejevas ilgai jį 
skaitė.

Raštelyje buvo parašyta, kad 
fronto štabas leido madam Go
jer atvažiuoti į šį kurortą, e- 
santį 20 kilometrų nuo pirmo
sios fronto linijos, kad ji galė
tų apžiūrėti jai priklausomą vi
lą “Svajonę”.

—Kągi, einame, -— tarė Pan
telejevas ir, atmetęs į šalį kir
vį, nuėjo namų linkui.

Senė atidarė salės duris ir at
šoko. Debesys melsvų machor
kos durnų šovė jai į akis. Salė
je iš visokiausių baldų stiliaus, 
iš stalų, kėdžių, kušečių liekanų 
buvo padaryti savotiški guoliai. 
Ant tų lovų gulėjo laisvi nuo 
bet kokių rūbų gusarai. Jie vi
si rūkė. Senė stovėjo dusdama

Naujienų-Acine Telephoto
ŠEIMYNINĖ TRAGEDIJA — Rudolph Sikora, 31 

metų chicagieiiis, buvo toks geras savo 21 metų žmo
nai Margaret, kad ji pradėjo jį neapkęsti ir pamilo 
kitą, 35 metų pažįstamą Edward Solomon. Sikora su
žinojo. Prašymais negalėdamas priversti Solomoną 
neardyti jo namų, Sikora užklupo ji gatvėj ir nušovė. 
Margaret Sikorienė verkė ne kalėjiman pakliuvusio 
vyro, bet nužudyto meilužio.

uprastį... Pagaliau ji suprato. 
Zisaš namo kampas buvo nu- 
■riautas. Stipri ranka nugriovė 
į ir pavertė šiukšlėmis.

Prieš dvi dienas kurorte ap- 
istojo artilerijos gurguolė. Vo
kiečiai netrukus tai sužinojo iki 
mulkmenų, tačiau vis dėlto pa- 
ėlavo. Gurguolė naktį pasitrau

kė, paryčiu vokiečiai atlėkė ir 
veide bombas visomis krypti
nis. Viena šių bombų nunešė 
žilos kampą ir sunkiai sužeidė 
uieganlį gustirą Kudriną. Gy
dytojas nužiūrėjo jį ir įsakė jo 
.eliesti.

Išgirdus kriokiant senė atsi
grįžo. Kitam kampe ant kru
šos maišų ir pinklių galvą nu
virinęs merdėjo Kudrinas.

Miline dengė jį iki juosmens. 
Arnikos grabinėjo aplink, tarsi 
ieškodamos ar vietoje balno 
Kilpos. Iš burnos sunkėsi putos. 
Akys buvo įsmeigtos į praeitį. 
Senė žiurėjo nejudančiom a- 
kim ir sunkiai alsavo.

—Skųstis, kągi... — tyliai ta
rė Pantelejevas, — bet kam 
.nes pasiskųsime...

Senė atsisėdo ant prielang'o 
užburta mirtinos kovos. Kudri-

4
Pirkit ir Taupykit

PAS MIDWEST STORES!
PILNAS PASIRINKIMAS PIRKINIŲ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTAD., RUGP. 26 IR 27

sv. 2 7
1 SV. KENAS 25c

8 UNCIJŲ PAKELIAI 
JUODOS

16 UNCIJŲ DŽIARAS

2 „z 13*

21*
2u? 19*

11 CENTŲ SU

Sviestas "ar" 
“MIDWEST” 
DE LUXE KAVA
“MILLER’S”
CORN FLAKES
“SHURFINE” BESĖKLES
AVIEČIŲ KOŠE
“COMET” BALTI
HEADRICE f 1 sv. pakai
PASIDARYKIT KVORTĄ AISKRYMO UŽ TIKTAI 
“MIDWEST” GERIAUSIO KOKYBES EVAPORUOTU 
MILKŲ AUKŠTAS KENAS .................................
IR PAK. VANILLOS AR CHOKOLADO 
UH-MTY” ICE CREAM MIX1V11A PAKELIS ........................................................
“MIDWEST” GINGER ALE, LIME RICKEY, VISOS SODES

3 did. buteliai 25*

6*

Senė atsidarė aplaužytus, su
gėdytus vartelius į kiemą ir ė- 
mė kraipyti galvą. Platus kie
mas apaugo nedidele, minkštu
te žole. Po sodo klombas cim- 
pinėjo du arkliai. Ryšių koman
dos gusaras Pantelejevas ne
skubėdamas kapojo raudono 
medžio kučetes malkom. Senę 
pamatęs, jis pertraukė savo tin
gų darbą ir paklausė:

—Ko mamytei reikia?

nuo durnų ir baisiom akim lak
stė po salę.

Nuo tokio netikėtumo gusa
rai susėdo ant savo pragariškų 
lovų. Tartum vaiduoklis, į juo
dą šilką įsisupęs,*stovėjo išdidi 
ir perširdusi senė. Tik truko 
grafienės lazdos ir ji nu tu la 
stuktelėjus į grindis. Taip, tei
sybė. Iš gražiųjų vilos “Svajo
nė” baldų ne kažin kas beliko.

Dešimt savotiškai išsirengu-

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

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

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

$7-25

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

K L AUSY K I T E S 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— „T „ _ „ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENĮ— W. H. F. C. • —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

APSIDRAUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

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

rytojų.
APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Vardas ....................
Numeris ir gatvė _______________________________
Miestas ir valstija--------------------------- T__ _____ _ _

' ---------- --- .............r1 į sss
' ■■ ■ ' ? < ■ ■ •'*> • ' '"L.

šių vyriškiij sukvatojo, kaip 
vienas. Drebėdama pykčiu, se
nė trenkė durimis ir pakilo į 
biblioteką.

Krūva drėgmės aptrauktų 
knygų viršelių sumirgėjo, vidu
ry kambario. Lentynos dingo. 
Žiurkės graužė knygas. Jos iš
bėgiojo nenorom, be baimės. 
Senė energingai pasilenkė ir 
rankom, aptrauktam plonute o- 
dine pirštine, ėmė vartyti kny
gas. Rausėsi ji ilgai, bet nera
do to, ko ieškojo.

—Kur dingo knygos? — pa
klausė ji ir pradėjo kosėti.

Pantelejevas mirktelėjo jai, 
tartum šokti kviesdamas.

—Ponai karininkai, — tarė 
jis, — ateidavo čia. šį bei tą pa
skaityt sau rinkdavos... atmini
mui... Žinoma, tas, kurios įdo
mesnės... *W,

Ji pamatė, kad daugelis kny
gų epdegusios; rodos, iš jų bu
tų norėję laužą sukurti.

Pantelejevas suprato jos 
žvilgsnį.

—Piktas musų brolis, — ta
rė. — Jis vis nekaltas. Skaityt 
jis išmokęs, tačiau... čiuptelės 
knygą, o čia viskas vokiška, 
angliška, prancūziška. Vis po
niški skaitymai. Na, dėl to, ir 
drikstelėdavo vieną kitą...

Didžiulė žiurkė išlindo iš ker
tės. Senė nuėjo prie durų. Vir
tuvėj sėdėjo rudasis Tytavas, 
skuto bulves ir ilgus, siaurus, 
tamsiai rusvus žievių kaspinus 
per petį metė prie jos kojų. Se
nė iš pykčio pamėlynavo. Ji 
čiuptelėjo rankom už tų kam
bario durų, kur gyveno Kur
melis. Pantelejevas tyliai tarė:

—Nereikia' jo trukdyti. 
“Ponia” jis jos nepavadino.
—Šis mano mėgiamiausias 

kambarys, — tarė senė.
Durys atsivėrė. Saulės spin

duliai apšvietė tris didžiulius 
veidrodžius, žaidė peršviesdami 
keistas kiniečiij piešiniais pa
puoštas vazas...

Kurmelis susinešė į kambarį 
visą šitą grožybę, tačiau ir pats 
buvo puikus... Jis degė karščiu. 
Jo veidai, tartum spanguolių 
sunkos pripilti, blaškėsi nuo 
vienos pagalvės ant kitos. Jis 
tyliai aičiojo, urzgė. Rumunų 
fronte jį sunkiai sužeidė. Kul
ka perkirto ranką. Visi nutarė, 
kad žaizda lengva, tačiau jo 
ranka laikas nuo laiko pajuody
davo. Dažnai jis raitydavęs, šo
kinėdavo po lovą, lyg sąmonės 
netekęs.

Prie veidrodžio senė pama
tė keletą saujų visokių nieknie
kių: farforinių šunyčių, dram
blių, puodelių ir munštukų. Ji 
puolė prie jų taip godžiai, kad 
Pantelejevas net nustebo z

Ir šitai išvydęs, Kurmelis, su 
perplėštais baltiniais, mėlynuo
se gusarų raituzuose

—Lauk! — sušuko artėda
mas prie senės. .>

Pantelejevas nespėjo sučiup- 
ti jį į glėbį.

—Aš savo namuos. Čia vis
kas' mano! Ir niekas neturi tei
ses man kliudyti. Nutilk! — 
šuktelėjo ji pajuodijusi, žiūrė
dama į jį iš aukšto.

Rodos, ji išseko. Prakaitas iš
mušė jos kaktą, neaukštą ir pa
geltusią.

Sekundę Kurmelis žiurėjo 
apsiblaususiom akim. Neapsa
komo pykčio audra tartum pa
kele jo jausmų suėstą kūną 
nuo grindų. afh

—Tylėt? — sušuko jis. — 
Kodėl? Ar tu žinai, — vis šau
kė jis ant senės^iįębesivaldyda
mas, — kad aš keturis kartus 
stojau į komisiją .įr manęs ne
atleido. Mano ranka gyvam be
sant kirmy ją, o Jįi čia... Aš tris 
metus...

-Jis užduso. Paskui šoko į lo
vą, ištraukė kardą ir trenkė 
juo į veidrodį. Lietus blizgan
čių stiklų pasipylė ant lovos. 
Jis šoko prie kito veidrodžio. 
Senė stovėjo prisiglaudusi, išsi
gandusi. KurniėliiT svirdinėjo 
tarp lovos ir lango ir viską' ka
pojo, naikino, štai jau vazos 
sudaužytos, štai iš dievukų liko 
tik trys aštrios šukės, štai jau 
dramblius ir šunis pavertė jis į 
dulkes! Nebūtų pasibailčjęs nė 
langų, bet skausmas apėmė jį 
kaip liepsna. Jis suvaitojo, iš
metė kardą ir virto stačia gal
va ant kareiviškos milinės. Kar- r
das gulėjo šalia senės kojų.

Pantelejevas tyliai pakėlė 
kardą ir ranka paglostė ranke
ną. Rankena buvo sviestuota. 
Kardą jis įdėjo į makštis, atsi
grįžo į moteriškę ir paėmė ją 
už rankos. Senė ranką ištraukė 
ir išėjo iš kambario.

—Tėvynės gynėjai, — pasakė 
ji piktai pamėlynavusiom lu
pom, — vagys, girtuokliai, lau
kiniai! Tai šitaip jus ginate 
mus?... Gera kariuomenė... 
Jums be bausmės nepraeis, ba
landėli... Aš pasiskųsiu dar 
šiandien, aš pasiskųsiu... Jūsų 
pavardės visos bus mano atmin
ty... Aš pasiskųsiu.

Pantelejevas nieko neatsakė. 
Jis ėjo pirmas. Senė vos spėjo 
paskui jį.

—Skųstis, — kartojo ji, kaip 
prakeikimą, — skųstis...

Rodos, tiktai dabar Pantele
jevas suprato jos žodžius. Jis 
paėmė už siaurų durų ranke
nos ir sustojo.

—Skųstis, — liūdnai pasakė 
jis, — kągi, galima ir skųstis. 
Jus dar čia nepažiūrėjo tpo
nia... — Pirmą kartą jis pava
dino ją “ponia.”

Jis atidarė duris. Jie įėjo. Iš 
karto nesuprato, kas čia. Prieš

nas pradėjo tiestis. Jam truko 
oro alsuoti. Urnai jis ištraukė 
rankas, atsirėmė ir baisus keik-' 
smai drauge su kraujais išsi
veržė iš jo burnos. Prie jo pri
puolė Pantelejevas.

Senė bego iš namų peršokda
ma po du laiptus ir išbėgo į so
dą. Ji nebežinojo, kur bėgti. Pa
suko į kitą pusę, kur buvo vi
sai išgriauta tvora, kur įsikūrė 
veterinarijos ligonines aikštelė. 
Ji vos nenuinušė nuo kojų 
vachmistrą Gladkich. Jis valė 
savo batus ligi nepakenčiamo 
blizgėjimo, kada batai jau, ro
dosi, balti. Mat, ruošėsi pasi
matyti su Marta, vienintele 
mergaite, pasilikusia kurorte, 
už kurią kovojo visi dragūnai 
ir gusarai. Šiandien jojo eilė!

Pamatęs senę, jis sukvatojo 
nuoširdžiai, sveiko vyriškio 
juoku., c i -

■—Eė, nuskriaudė ją gusarai, 
— sušuko jis balsiai. — Ką reiš
kia seniai mėsos nemątyti...

Klaikiai žvilgterėjus aplinkui, 
senė bėgo pro arklių užtvarą, 
apraizgytą juodais musių api
varais...

—Tai vokietė, — tarė vach
mistras vėl čiuptelėjęs už šepe
čio.

Vertė J. Marcinkevičius

3 sv. io*
5 sv. 9*

Tuzinas 17*
5 sv. 23*
4 sv. 23*

Su Depozitu . 
FANCY MICHIGAN PINTINE 
TOMEITĖS ....’............
FANCY GELTONI SAUSI
SVAGUNAI ..............
CALIFORNIA 288 DYDIS
GRANDŽIAI..............
FANCY WEALTHY U. S. No. 1
OBUOLIAI ..... .......
CALIFORNTA BARTLETT
KRIAUŠĖS.................
FANCY BOX
BANANAS ..........................................  sv. M
ORANDŽIU SUNKA “Ha-Ra” Natūrai Florida 2 12 unc. Pk- 15e 
PIAUSTYTAS PINEAPPLE “Dole’s” 2 15 unc- Kenai 250 
AFRIKATAI “Blue Winner” No. 2Vž Kenas ....
ŽIRNIAI Early June “Elmdale” No. 1 Kenai 
ŠPINAKAI “TASTEWELL” No. 2 Kenai . 
“PRESTO” 
MASON JARS Kvortoms 

PAINTEMS Tuz. 59 r 
™--_ — —J 12 Pakelyje

1 sv. Pakas

i7e
2 už 150
2 už 190

Tuz. 69*
“MTDWF*T” JAR RTTRBERS 
“PAROWAX” Dėl Užlipinimo 
“CERTO” Dėl Prezervavimo 
“OCTAGON” 
“OCTAGON” 
“OCTAGON” 
“OCTAGON” 
“SWEETHEART 
AMERICAN FAMILY Muilas 
Didelis Indams Abrusas NABAR su KIEKVIENU Dideliu Paku 
SILVER DUST Viskas už ...................................................... 220

Soap Čiups .............................
Soap Powder ........................
Prausiamasis muilas .........
MUILAS ...................... ...........

Prausiamasis Muilas

400

2 Pakeliai .... 9c
100

......  Džiaras 
Did. Pakas 
........ 3 už 
.......  3 už

190
140

2 už se
3 už įse
5 už 240

[ES PIGlXu

JUOKAI
Plikiutė labai mieguista mo

kinė. Jau nuo pirmos pamokos 
pradeda snausti, negirdi pamo
kų. Mokytojas iškviečia Plikie- 
nę, ši teiraujasi apie dukrelę.

— Tamsta savo dukrelei tur 
būt neduodate pakankamai Iš
simiegoti, kad ji nuolat snau- 
džia ir...

— Snaudžia, — džiugiai per
traukia Plikienė, — snaudžia 
ne ji, o talentas, kuris joje sle
piasi... \

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
z UGNIES.
• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

se gusarų raituzuose, basas, šo
ko iš lovos. Jis buvo žemo u- 
gio, juodplaukis, klaidžiojančiu 
žvilgsniu.

ją spindėjo dangus ir gamtos 
žaluma, lyg ji butų lauke, bet 
ne kambaryje. Ji matė arklį, 
šliaužiojantį sode; matė išspar
dytas lįsves,

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

ir negalėjo

Statyk arba Taisyk 
namas skolindamas iš

NAUJIENŲ SPULKOS
• Lietuvio tokia jau prigimtis, kad pirmai galimybei pa
sitaikius įsigyti nuosavybę—namus. Deja, kartais ir go
riausiems norams esant, savomis pajėgomis nedaug gali
ma atsiekti,—reikia pašalinės pagelbos—lėšų. Dabar, ypač 
prieš šį rudenį susidaro visiems puikios sąlygos tokioms 
svajonėms įkūnyti, t. y. galima gauti pasiskolinti, atnau
jinti morgičius labai lengvomis sąlygomis. Tad, nepraleis
kite šios progos... statykite, arba taisykite namus, o kurie 
turite atliekamų pinigų, galite ir pasidėti.

Užeikite ir smulkmeniškai išdėstykite sava- sumanymus, 
mes maloniai jums padėsime.

Užsitikrink savo in
dėliams tikrą apsau
gą ir pelną.

Čią visų INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

*5,000.00

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS'N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SOUTH HALSTED STREET TeL CANAL 8500 

Atdara nuo 8 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

£
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.... $8.00
__ 4.00
__ 2.00
__  1.50
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NAUHEIHOS
The Lfthlnmtan Daily Nthvs

Publisbed Daily Excepf Sunday by
The Lithuanian Nev/g Pub. Co., Ine

17*9 Sotrtb Ūalsted Street
Trfephonė- CANal 8500

4. J

’i 

į

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.0tf per yeaf fn Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Ma#dh 7tb 1914 at the Post Office 
of* Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.
.. .... .į——------ ——,—.

-v

Naujienos' eind kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. Telefonas Ganau 8500.

Matyt, su Stalino “tautų ytA! tėrff/ pat, kaip 
ir su jo r<dėrnokratija”: koęstitūčija sūkū viėnaipv 6 dik
tatūra daro kitaip. š v --------------- SLll- .'..t ' .

Milžiniškas Hitlerin Šantažas
’ .

Akyplošiškas Hitlerio kišiih’ūsi į ČekorioVūkijos rei
kalus laiko visos Europos nervus |fempt(M 
kraščiai ir žmonės kasdien svAfsto,- ūi pWėrs ši VAšara 
be karo? Dabar jau minimas iT t# 
džios laikas, būtent, tarp rugsėjo1 if 1# čt.ck

Hitleris yra sumobilizavęs milirtią:
reivių neva rnanievramš, bet kiėkvtėU^ j&#i ši-

Lietuvoje Ir fcUūr užšieniuoBė tą karo jėgą gali pasiųsti čekų žėmėU Vokiečių ^Wfei’ 
(Atpiginta) vaduoti”. ?

Pmei metų___ _ __ i___ -.. 4.oo Ar jisai tai padarys? NieW A-ėžiifė.- Bėt tuo Urįitt
Trims menesiams--------------2.50 Europa yra nusigandusi ir susirupifitlsi.'
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Ū&Akymo kalnai
Chicagoje — paštus

MėtanUt
Pusei metų_____ ______
TMmrf mfiAeSianis _____
Dviem mėnesiams ..........
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj' per išnešiotojus:
Viena kopija 8c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagbj,
paštu: i

• Savaitei  _____ ____ _______  18c
Mėnesiui    ___ ________  75c

Metams __________ .........—.t.. $5.00
Pusei metu ____ ... 2.75
Trims mėnesiams . 1.50
Dviem mėnesiams _______  1.00
Vienam mėnesiui 75

Ne-amerikinių veikimų tyrinėjimas
_ ■ ■ •-»

Pirmoji Lietuvos tautine nlimfi’iiadal1* Lietuvos 
ir dar kaip kas Ue^Trių

mena stebina, ir kartu didžiuo-

(Musų špėcialattis korespondento Lietuvoje)
' — n-. .——

, Jėi ir daug laiko Skirtūm pir- mato Lietuvoje, visai nesama, 
inosioš ĖiėtuVOš' tatŪiū’ės Olim-ĮTad juos čia kiekviena smulk- 
pijados aprAŠyrriŪi, Vis dėlto
dien^AŠČiO' skfKyse lai butų sun- jasi visa tai matydami.
kū AtJikfi. Tiek įvairi ir savo Amerikiečiai lietuviai sporti- 
tUViniū toarga Ši pirma veik vi-lninkai energingi, linksmi, drau
go pAsaūliO lietuvių tautinė O- giŠki ir su visais kalbasi kaip 
Jį lijūdū. SarkūU, Vėifc Viso pa- lygus šu lygiais, šiuo atsitiki

te Iiėfū*vią, riėš ne Visos lie- mū jie nedaro jokios1 išimties, 
hūVių kdlėfŪjM ŠŪVO’ sportiniu- viisViena su kuo jiems netektų 

į ją Atsiųsi? galėjo; štai iš susidurti. Tai visai nenuostabu, 
To Hitleris, be abejonės, i/geidŽfev M fe

j kiši, kad karo baime Jisai pnvėrš čekcslova IjOs valdžią sayO sportininkų lieluviai nega- timais iš visų kitų išskiriami 
išpildyti sudėtų vokiečių autonomijos reikalavimus, taip 1€j0 atsiųsti. O iš Vokietijos ir Vilniečiai lietuviai.
kad jam dėl tę nė kariauti nebereikės. ‘

Į Tai šantažo (blackmail) politika.
■rnil u, h Irt ir 

... .  ■ i—r.M.

'Ši

Lietuvos savanorių

Lietuvos nepriklausomybės 
dvidešimtmečio sukaktuvėms 

I paminėti, nepriklausomybes ka
ltų dalyviai, savanoriai kūrėjai 
ruošia Kaune’ rugsėjo mėn. 7 
ir 8 dtertomiš savo didelį kon- 

Įgresą — suvažiavimą.
Savanorių sąjunga dabar tu

ri 36 skyrius su keliais tūkstan
čiais narių. Iš viso savanorių 
buvo apie 11,000. Dalis jų jau 

į yra atsiskyrę su Šiuo pasauliu, 
kiti išvažiavo į užsienius. Tiki
masi, kad į kongresą suvažiuos 
apie 5,000 savanorių, taigi apie 
pūšė visų Lietuvoje dabar gy
venančių savanorių. Kongresą 
globoti sutiko krašto apsaugos 
ministeris generolas St. Rašti
kis. Suvažiavę savanoriai bus 
kariuomenės svečiai. Jie gaus 
susipažinti su dabartiniu Lietu
vės kariuomenės gyvenimu, jos 
padaliniais, įvairiomis ginklų 
rųšimis ir kita, kongreso tiks
las: Susitikt su nepriklausomy
bės kovų dalyviais, atnaujintpa 
žintis, pagerbti žuvusius drau
gus ir Nežinomojo Kareivio ka
pą, prisiminti kovas dėl laisvės, 
pasidalinti įspūdžiais.

Visuomenė kongresui skiria 
daug dėmesio. Nes čia teks pa
matyti ir pagerbti tuos žmones, 
kurie Lietuvai sunkiausiu laiku 
gera valia nešė ant Tėvynės au
kuro savo jėgas, sveikatą ir sta
tė gyvybę į mirtiną pavojų.

Tsb.

Į SSSR jau politiniais sumeti- Amerikiečiai lietuviai sporti- 
maiš hetūviai negalėjo šioje ninkai> proporcionaliai imant, 
pirmoje ictuvių tautos sporto Maginusia, laimi pirmenybių ir 

—šventėje dalyvauti. daugiausia jie išsiveža aukso
f Atvykę lietuviai sportininkai medalių.
[iš USA savo augalotumu, kimo Štai bokse, išskyrus tik viė- 
sudetimi ir miklumu, aišku, ną, visiems jiems tenka aukso 
pfaiYašešni už visus kitus lietu- medaliai. Stebėtis visai neten- 

Jišai ištfėipia visą padėtį, ku-1 SUpranfataa, jiė atfgę žy- ta, tiek Lietuvojejr veik išsky-
rioje įvyko tas nelaimingas ski- y1*®' {įeresnese ekonominėse są- 
'tinas, Užslėpdamas patį svaf- y«ose ir « v,soš karo Mselftly- 
biausią faktą, privedusį prie su- b6s ve,k »ėra Palietę. Juk toje 
sikiftiino OTfie. sP°rto šventgJe dalyvauja dau-

giausia jaunimas gimęs karo 
Kodėl korpunistai per ketu- metu, arba jau karui besibai- 

ria’8 seimo sesijas staugė, ne- giant. Juk tai daugiausiai jau
davo nimas sulaukęs dvidešimties, af- 

ba su virš dvidešimts metų.
Bet kartu tenka pastebėti
X -z V . ĮZICIUOlų 11 O YVllViailOll^ OĮ^VFl 1 lį”

kad USA lietuvių jaunimas ši miklinančių kūną, 
masčiausiai kalba lietuviškai. šios rąšies sporto visos pir- 

yg ir keistoka, kad tasai dau" ,nlewybėš teko Lietuvos sporti- 
£iausia aka^emiškgs jaunimas, ninįan)s, taigi visi aukso ir si- 
cuns taip puikiai sporte lanks-1 (jaj3ro meįaijaį lieka Lietuvoje, 
tas ir žinąs visas jo gudrybes’ Lygiai vandens sportė Lielu. 
ir savo iŠsilavimmu našus, taip4 ūetuvjai dallgulHoje prane-

Čia yra “pakastas šuniukas”,- prastai lietuviškai kalba. Nors |^- kjtus lietuvius. Užtai dvira- 
apie kurį nei to skilirtio inžinie- toli gražu ne visi, i 
iriai,' nei dabhrti'nis jų “arklinės sklandžiai kalba, kad sunku at- 
taktikos” teisinfojaš nėpasako skirti jį nuo Lietuvos jaunimo, 
tiesos. ■ l , Gražiai atrodo atvykę ir iš,

Dalykai JShvb fas, kad,' rehg- piet>Į Amerikos, berods, visi iš 
damiesi į Gbicagos seimą, kO- Brazilijos, tai jau pokarinės e- 
ftitniisfai Sufabrikavo' melSgin- migracijos vyrai. Viso jų tik! 
gdS skiindus prieš daugybę prie- irVs *r vis* darbininkai. Jų vie- 
širigąrjiėltts delegatų. Tij skuti- nas> Jei n°rįl, tai savos rūšies 
dų apie Šešiasdešimt! Bet rekordsmeiras, lies sveria 130 
bttv6 aišku,; kad sltuftdai buvo’ kilogramų! Vyras, kaip ąžuolas, 
AuFABRIRUOTI komviftištą iy- :tai žičkus.
(įerią, o' nė padaryti Jiuopoše, . Latvijos lietuvių jaunimas to- 

’h'es jų milžiniška datfgū'ma bti- Je sporto šventėje save reprC- 
Vo, kaip du lašu vandens, pa- zentuoja žymiai menkesne ku- 
fiašųs vien' į kitą, ir daug'ėlis n6 sudėtimi už amerikiečius ir 
buvo net parašyti ta' pačia tari- 8a^ daugumoje už Lietuvos jau- 
ka ninią.

Šito hutabtigė' tikslas buvo Jlė visi kalba lietuviškai vi- 
iaiŠkUs: kdrtmrtistaf Perėjo še- sai taisyklinga kalba, nors tarp' 
šioniš dešimtims tie jų pU'sės savęs greičiau linkę kalbėtis lat- 
'dėlegatą aftihti balsą ir Šitokiu viskai- Gal silpniausias kūno iš
bildu Užvaldyti seimą. Jienis iki v®i2fda atr6do ViInii0S l^tuvių 
daugumos fcuk6' daigiau, kaip jaunimas bet kuris stipriausias 
trijų dešimčiį ba'ISft b'ėt Su pa'- kalboje. Jie atrodo
galba tų ajygavingą “skundų“ k«kliausi> ne tokie energingi ir 
jie tikėjosi savo mažumą pa- rišame Spartus kaip visi kiti, 
versti “daūgumA” Jiemš LiėtŪVA, tai jėf norite, sa-

štai dėl ko jiė' taip baisiai r08 r^es Ametiha, neš pas sa- 
veržėsi į Mandatą «oWisijųl w viso to gerbūvio, koki Jie Čia 
kuri patikriiieja man'dūfus ir , • ... 1 . 11 ~
svarsto skundus! tus be skirtumo dalyvauti sei-

Jie bijojo, kad Mandatų Kodine su sprendžiamu balsu. Bet 
misija tuos jų “feikiškus skun- komunistų frakcija nepasirodė, 
,dus” atmes —r- ir visas jų SLA nes Bimba ir kiti “tautos va- 
“užkariavimo” planas ŪūėišIdai”, sušaukę saviškius į kitą 
velniop. Todėl jie rėkė, trypė ir svetainę, skubinosi “Latti, kol 
grūmojo kumščionlis, reikalai!- geležis karšta” ir vykino Anga- 
dami, kad butų įleistas jų žmO- riečio sumanymą suskaldyti Sū- 
gus į Mandatų Komisiją, kuris sivietojitną (kai paaiškėjo, kad 
galėtų tuos apgavingus “skūn- negalima jo užvaldyti), 
dus” apginti, neduodant1 balso Jiems tai- pasisekė, nes įkai- 
apskųstiems delegatams. fę po smailių “mūšių” Chica- 

čia tai ir buvo tikroji gos Lietuvių Auditorijoje, ko- 
kari ja. Bet komunistų vadai to munistų puses delegatai PATI- 
publikai nepasako. Jie apgalūli- |ĖĖJO SAVO VaDaMS, kad* S. 
nėja i t saviški ūs, pasakodami L.A. Viršininkai paniekinę jų 
jiems, kad Chicagos Seime ėjų- teisės, neduodami “atstovybės” 
.si kova dėl komunistų “teisėš komisijoje. Tie žihonės buvo 
turėti atstovą” komisijoj ė, kūod apgauti, nes jie nežinojo, kad 
met tikrumoje patys; kofmmisd seimo dauguma priešinosi nė 
lai buvo sudarę biaurų “skyirią” komunistų delegatų teisėms, bet 
atimti teises daugybei teisėtai koriūinišfų lyderių “skymui” aL 
išrinktų delegatų. imti teises kitiems delegatams.

Mandatų KėmisijA, išžiūrint Ir tą apgaudinėjimo politiką 
komunistų riksmo ir obstfukci- dabar bando lęsti “škurnikas” 
jos/ išdavė taportą, rėkomėi*!- Pruseika, meluodamas apie pra- 
duodama atmesti ne tik kortu- ritį, kurią pirmiau? j M pats vi- 
jnistų sdcūndus priėš dtfUgUrtOsĮsai kitaip aiškindavo; 
^delegatus*, bet ir daugurtdš . “Tokie žm'onėš”, deja, dar ir 
■skuflduš prieš koiŪUūištų dele* Šiandien kortuništams vadovam

Bet Pruseįka ne tik meluųja.ir
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APIE “TOKIUS ŽMONES”

J. V. kongreso komitetas su atstovu Dies (iš Texas) 
priešakyje tyrinėja “ne-amerikinius veikimus”. Pradžio
je jisai šaukė liudininkus, kurie pasakojo apie Vokietijos 
načių pritarėjus, kaip jie Čia Amerikoje organizuojasi ir 
skleidžia hitlerišką propagandą. Paskui tas komitetas 
klausinėjo įvairius asmenis, kurie pasisiūlė nušviesti ko
munistų veikimą šioje šalyje. Dabar to komiteto skyrius
New Yorke teiraujasi apie Italijos fašistų propagandą I -Keisčiausi tipai tarpe komu- 
Amerikoje. nistų yra tie, kurie mėgsta kal-

Nors iš paviršiaus atrodo, kad atstovas Dies ir jo keti apie praeitį. Jie yra darę ir 
bendradarbiai elgiasi bešališkai, nes jie renka: žinias apie sk^ę praeityje tiek visokių 
visas anti-demokratihes sroves be skirtumo - nacius ko- tai atsiža(|a ir net pyksta> kUo. 
mumstūs ir fašistus, bet jiems, matyt, labiausia rupi “nu- met kas nors viešai jiems tuds 
maskuoti” komunistus. Komunistų priešų parodymų jie dalykus primena, kad jiems bu- 
yra išklausę daugiau, negu kitų. Komunistų nelaimei rei- tų sveikiausia praeities šešėlių 
kia pasakyti, kad juos klampina daugiausia buvusieji jų nejudinti. O betgi kai kurie jų 
pačių dtaugai. Kongreso komiteto klausinėjimūosė ypAč neiškenčia, apie tuos senus lai- 
ūplus liudininkas buvo vienas ’profesoriust ir rašytojas, J.t ku^.nve^a^alk^^.Ir ^stabj^ia’ 
B. MattheWs, kuris seniaus velke su komunistais, steig- pasižymi «garsusis»» kaįn0 map 
damas visokias “nekaltas” organizacijas, per kurias ko- nytojas Pruseika: ' 1 1
munistai stengiasi “prieiti prie minių”, prisidengdami be- 
partyviškomis kaukėmis. Tas profėsorius buvo atkarto- 
tinai kviečiamas ir į Maskvą.

O dabar jisai tuos Maskvos ir Amerikos komunistų 
sekretus išduoda!

Bet Dies’o koęnitętąg taiko toliaus. Jam ne tik ruįri 
iškelti aikštėn “ne-aniėrikinį” komunistų veikimą Ame
rikoje (nežiūrint to, kad jie dabar jau’ ėmė garbinti ir | 
patriotines Amerikos tradicijas), bet ir parodyti, kad 
tas komunistų veikimas “veda iš kelio” Roosevelto admi
nistraciją. Tam tikrų liudininkų parodymais komitetas 
bando surišti organizacijas, esančias komunistų įtakoje, 
su J. V. prezidentu arba jo šeima, su įvairiais valdžios 
žmonėmis ir su pažangesniais elementais demokratų par
tijoje.

Tokiu budu tas tyrinėjimas yra iš tiesų propaganda 
— konservatorių demokratų ir jų talkininkų republiko- 
nų propaganda prieš Rooseveltą.

Prie sienos
Telegrama iš Maskvos praneša, kad sovietų teismais 

pasmerkė sušaudymui dešimtį sąmokslininkų autonomi
nėje Ažerbeidžano respublikoje, norėjusių tą kraštą at
skirti nuo Sovietų Sąjungos. Jie buvę Ažerbeidžano žė- 
mės ūkio komisariato valdininkai — vadinasi, komunis
tai, nes kitokių partijų žmonių bolševikai į valdžios įstai
gas neįsileidžia.

Komunistai komunistus iŽdaVinėja ir kdmuriistai ko
munistus šaudo: tokia dabar yra įsigyvenusi “mada” va
dinamųjų sovietų krašte. Jeigu Rusija butų patekusi nėt 
po “baltagvardiečių” arba fašistų valdžia, tai ir tuomet 
tenai nebūtų buvę tiek išžudyta komunistų, kiek jų išžu
do “draugas” Stalinas ir jo žvalgybos viršininkas Ježo- 
vas.

Bet skaitant žinią apie tų Ažerbeidžano sąmokslinin
kų pasmerkimą mirčiai, ateina į galvą dar ir kita min
tis. Kodėl jie yra baudžiami? Juk naujoji SSRS konsti
tucija, kuri, kaip žinote, yra “milioną kartų demokratiš
kesnė” už visas buržuazines konstitucijas, garantuoja vi
soms tautoms, gyvenančioms Sovietų Sąjungos ribosė, 
“pilną laisvę” net str teise nuo Sovietų Sąjungos atsiskif-

Ažerbeidžano gyventojai yra totorių kilmės tauta. 
Jie buvo įsteigę savo nepriklausomą valstybę pa pasaulio 
karo — taip, kaip ir kitos dvi Užukaukazyje gyvenan
čios tautos: gruzinai ir armėnai. Bolševikai šitas tris ne- 
priklausomas respublikas, kurios turėjo demokratinės 
valdžias, užkariavb ir smurtu prijungė prie Maskvos.

Nėra nieko nuostabaus, kad Azerbeidžane dar fr 
šiandien yra didelis skaičius žmonių (gal buf, nėt milži
niška dauguma), kurie tebesvajoja apie nepriklausomy
bės a t steigimą. Sovietų konstitucija jiems šitą teisę pri* 
pažįsta. Tai kėdei tie žmotiėš yi*a šaudomi už “separatiž- 
tno Bįmokslj”l ... ? :........

L

leisdami seimui pradėti 
darbą? Ar tik dėl atstovybės 
Mandatų Komisijoje, kurios pa
skyrimą konstitucija paveda 
prezidentui?, Butų buvę per
daug vaikiška triukšmu ir 
skąndalijimu bandyti preziden- 
tą PRIVERSTI,,kad jisai dary-' 
tų malonę tiems, kurtė skanda-

rus Angliję tiek Europoje bok
sas nėra labai kultivuojamas. 
Tai brutali sporto rųšis, kurios 
idAug kas visai nemėgsta žiūrė
ti. Štai jau eūropėjiškas futbo
las taip pat praranda madą ir 
jį krepšinis pradeda nugalėti.

Tenisas Europoje giliai yra į- 
| leidęs šaknis, kaipo viena it ge- 
I riaušių ir sveikiausių sporto rų-

Jisai pataria saviškiams “nie
kad neužmiršti istorijos,” ir pa
sakoja:

“Susivienijimo Lietuvių A- 
merikojė seime Chicago j ė 
(1930 m.)> komunistei, bųvoi 
niekinami if Arešt tfo j ami, 
kuomet jie reik Alavo trečda
lio balsų komisijose (tai yra 
melas. Komtmistai' bŪVOj areš
tuojami ne už -balso reikala
vimą komisijėše, bet ūžtai, 
kad jie rėkė, trypė ir pė? dvi 
su viršum dienas ardė tvai
ką, nėiėisdami seimui svars
tyti savo reikalus, ir kai ku
rie jų bandė Pasipriešin
ti JĖGA POLICIJAI, kai Ši 
buvo pašaukta daryti tvarką. 
—“N.” Red. J.

“Scrantono seime tauto- 
sandariečiai gavo' trečdalį 
vietų visose komisijose. Tau1- 

e I
tininkai gavo tą atstovybę vi
sai be kovos.

“Dubeltavos politinės1 doros 
stand&rdas. Tokie žmonės 
kaip Grigaitis ir komp. Suti
ko net išprovėktioti ( !—“N.’’ 
Red.) SLA skilimą, bile tik 
palikt musų žmonės be jo
kios atsakomybės SLA.”
Čia kas sakinys tai melas. A- 

pie komunistų atstovybę ŠLA 
komisijose bendrai tame seimė 
iš viso nebuvo nė kalbos, n’ės 
nuo tos minutės, kai seimas at
sidavė, iki tos Valančfės, kada 
komunistai pasišalino iš seimo, 
nebuvo gėlimą Svarstyti. Gin
čas ėjo viso tiktai dėl viends 
Mandatų Komisijos.

Šeinio Skilimą išptovokavo 
komunistą vadAi, kuriems, kĄip 
seniai yra žinoma, buvo davęs 
įsakymą Aū^afietls “ėffra už- 
vATdyti SiišMeriijirtfą- arka jį 
suskaldyti”. Pats PfūSėika tu6- 
met privatiniuose pasikalbėji
muose su kai kūriaiš čikagiė- 
čiais tą provokatorišką komū- 
nistą lyderių taktiką sftiėfkė. O 
kada, neilgai trukūs po to, ji
sai sųočganizavo “skloką”, (Ai 
jisai ne kattą ir viešai pareiš*- 
kė, kad tas skilimas buvo Bim
bos “arklinės taktikos” vaisius.

Tačiau šiandien tas pats Pru- 
seika’ nesisarfoatija falšifikiuyti 
faktus ir prikarčioti provokad- 
ją Grigaičiui ? It j’isAI drįsta ple
pėti apie “dofoVės standardus”!

Bus statomas Dr. t). 
Bukantui paminkslas

kiti taip tininkai paširo(le geriausi spor- 
cnnbn nl_ J ___ *tininkai Latvijos ir Anglijos lie

tuviai.
Anglijos lietuviai sportinin

kai veik visi atvykę buvo dvi
ratininkai, / tai jauni, gyti vy
rukai, ne augaloti, liėsi, liet 
stiprių raumenų.

Žaidimuose liuosiausiai jau
čiasi amerikiečiai lietuviai spor
tininkai. Jie sporto mankšta vi
sai ne iŠ pareigų atlieka, bet at
ėję į žaidimo aikštę tikrai tik 
pažaisti, pasidžiaugti, pasilinks
minti, jei norite ir pajuokauti.

Keista, bet visi amerikiečiai 
lietuviai sportininkai prieš pra
dedant žaisli persižegnoja ir net 
maldelę sukalba!

Amerika, kuri nežino kas 
prievartos keliu yra mokyklose 
tikybos dėstymas, kuri nežino, 
kas yra varu varyti mokinius į 
bažnyčią pamaldų klausyti, štai 
kaip sporte pasirodo!

Tarp Lietuvos sportininkų 
taip pat yra nėmaža praktikuo
jančių katalikų, bėt jiems net į 
galvą nėatėiha mintis sporto 
metu žegnotis!

Štai ką daro varu brukimas 
tikybos j mokyklas, ką daro 
prievartos.keliu varymas į baž
nyčią ir kunigams mokyklų ka
pelionams algų mokėjimas ir 
valstybės iždo. Jie nemoka ir 
nesugeba taip jaunimą paveikti, 
kad jisai drįstų viešai kalbėti 
maldelę! Antraip, jisai, tasai 
Lietuvos jaunimas, net šaiposi 
pamatęs, kaip amerikietis einąs 
boksuotis žegnojasi.

Tikrai keista, čia persižegno
jo ir paskui visa jėga, viSu sa
vo gudrumu partneriui skaldo 
žandus ir jį sttkfuvinuš, su- 
gniugždžius, nugalėjus, paskui 
bud’žto, negtt tik^biško“.

(Bus daugiau)

ZARASAI. — Prieš Didįjį ka
rą Zarasuose gyveno žymus lie
tuvių veikėjas dr. D. Bukantas, 
kuris čia labai pasižymėjo ko
vose dėl lietuvybės. Dr. D. Bu
kantui pariiinklui pastatyti yra 
sudarytas komitetas, į kurį įei
na apskr. virš. Šlepetys, būrin. 
J. Valikonis, dr. Buzelis, not. 
Binkevičiuš, adv. Žagrakalis. 
Jau pradedamas aukų rinkinio 
vajus. Ruošiama apie dr. D. Bu
kantą ir jo nuopelnus Lietuvai 
bei Zarasų kraštui brošiūrėlė.

Paminklas kaštuosiąs apie 
17,000 Lt. Jis bus pastatytas, 
vietoje buvusios Muravjovo 
cerkves, skvere. Paminklui su
daryti projektą yra pakviestas 
skulpt. V. Grybas, kuris liepos 
23 d. atvyko į Zarasus susipa
žinti su darbo sąlygomis. 
Skulpt. V. Grybas jau pradėjo 
rengti projektą. Paminklą no
rima pastatyti iš granito, ku
rio Zarasų krašte yra labai 
daug.

Septyni sveikatos 
pUtiktai.

Nauja Kanalizacijos 
Sistema Hammondui

Federalė Viešų Darbų Admi
nistracija (P.W.A.) paskyrė 
$1,500,000 įrengimui naujos ka
nalizacijos sistemos Hammonde, 
Ind.

ZARASAI. — Vidaus reikalų 
ministerija leido Zarasų apskr. 
įsteigti šiltos sveikatos punktus: 
Antalieptėje, Antazavėje, Degu
čiuose. Dusetose, Inlbradė it Sa
lake, kuriuos bus gydytojas ir 
akušerė, ir Zarasuose tik aku
šerė. Apskrities valdyba susita
rė su gydytojais ir akušerėmis 
ir sudarė* sutartis šiems punk
tams vesti. Antalieptės punkte 
gyd. Pranas Vaičiulis, Degučių 
akušerijos punkte akušerė Se
rafiną Rybokiehė, Dusetų aku
šerijos punkte akušere Agota 
šaltienė, Salako punkte gyd. 
Ovsiejūs Velkinas, Dusetų svei
katos punkte gyd. Dovydas Ep- 
šteinūs, Zarasų akušerijos punk
te Veronika Butkienė. Zarasų a- 
kušerijos punktas aptarnaus vi
są Zarasų to. fa Smalvų valsčių, 
išskyrus Tabaro seniūniją, kuri 
yra priskirta prie Imbrado pun
kto.

• Kaune dar labai jaučiama 
butų stoka, nors Šiemet nauju 
namų statyba’ dtfr yra padidė
jusi.

Pirkite savo apielinkės
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Detroito Lietuviu Žinios
Nepatartina Detroitan 
Važiuoti Darbų 
Ieškoti

Nepatartina šiuo tarpu va
žiuoti j Detroitą darbų ieškoti. 
Man bevažinėjant po rytines* 
valstijas teko matyti laikraščiu- 
še didžiausius antgalvius, kad 
Detroito automobilių industri
ja šaukia atgal tūkstančius dar
bininkų. Tas netiesa.

Daf tūkstančiai darbininkų 
sėdi namuose ir nežino, kada 
juos šauks atgal dirbti. Iš ki
tur atvažiavusiems čia labai 
sunku, nes pragyvenimas labai 
brangus, o darbų atgijimo kol

.veikėjus kviečiam kuo skaitlin
giausiai susirinkti.

—Valdyba!.

: Netikėtas 
Susitikimas

» Pereito penktadienio vakare 
į J. Besaspario namus vaikas 
atneša telegramą. Sestio nese
niai fufėjo operaciją, pagalvo
jo drg. BesaspaHs, tad* gal nu
mirė. Atplėšia telegramą ir 
skaito. Telegrama ne apie sese
rį, bet nuo sesers, kviečia tuo
jau atskubėti į Michigan Cent
ral geležinkelio stotį.

J. Besasparis ten nuskuba ir

fdžia keleivius prie šaligatvių ir 
gyventojus prie gatvekarių lini
jų nevargina geležinių gatveka
rių ratų tarškėjimas.

—Kor.

Nori Sumažinti 
“Fčrą”

Tafn tikra1 DefroitO piliečių 
Lyga surinko daug parašų ii* 
ant bamtų' rudens1 linkimams 
Uždėjo pasipTynią Detroito 
Street Raihvays ferą' numažin
ti* iki' S'-kių' e'ėntiį'.- A. F. of L. 
unija sako, kad tas pasiUlyniUS 
tai tik trini tikrų žmonių noras5 
Sunaikinti miesto valdomą gaf-

kas dar nesimato.
—M. Kemešienė.

Mis» Lithuania 
Rinkima;i

“Miss Lithuania of Detroit” 
rinkimai jau čia pat. Detroito 
Lietuvių Dailės Choro visi na‘- 
riai ir rėmėjai smarkiai dar
buojasi platindami apgarsini
mus ir t.t.

Komisijos narys J. Kapeckas 
sako, kad komisija energingai 
ruošiasi tiems rinkimams, taip
gi ruošiasi ir tam didžiuliam 
piknikui, kuriame tie rinkimai 
įvyks. Piknikas šį sekmadienį, 
rugpiučio 28 d., Beeėhnnt Gto- 
ve darže, prie Middle Beit Rd. 
Jau daug panelių užsiregistra
vo konkursui, bet registracija 
vis dar tebeina. Rengimo komi
sija skundžiasi, kad visos lietu
vaitės gražios, tad ir rengėjams 
ir publikai bus keblumų pačią 
gražiausią išrinkti.

randa nevien sirgusią seserį,- 
bet dar dvi kitas. Sirgusioji jatf 
Sveiksta ir Važiuoja namo į 
Clevelandą iš Rrand Rapids, 
Mich., kur gydėsi. Pravažiuoda
ma sustojo Detroite, kur turė
jo išlaukti porą valandų trauki
nio namo.

Ligonė p. Brone Klierikai tiš 
įgyvena Clevelande, 6 abi ją ly- 
:dėjusios seserys Grand Rapids. 
Viena, E. LiUdzirivienė turi 
“Confectionary” krautuvę, ant
roji, drg. Skiparienė gyvena ri
kyje, netoli to miesto.

Bronė Kliorikaitis susirgo 
Clevelande. Daktarai ten rado, 
kad ji turi pasiduoti pavojingai 
goiterio operacijai. Su kitomis 
seserimis tarėsi’ kas daryti. Nu
sprendė eitr operacijai Grand 
Rapidse, kur, viena, yra goitė- 
irio specialistas, o antra, ramiau 
Į pas seseris ir mirti, jei taip bri
tų buvę lemta. Dabar porai sa
vaičių praėjus, ligonė jaučiasi 
(sveika.

vekarią liniją.
Dabartinis fėrds yra šešių1 

ečntų ir ceri tas už tranšferą. 
GatVekariiį liriijoš viršininkai 
jau taip skundžiasi, kad* riusto- 
liai‘ darosi vis didesni ir turės 
atleisti daug darbininkų, o čia 
dar siūloma fėrą mažinti.

Unija yra griežtai priešinga 
darbininkų skaičiaus mažini
mui, kadangi tas padidins be
darbių skaičių, taipgi padidins 
nelaimių skaičių. Gatvekarių’ 
viršininkai, mat, nori pastatyti’ 
po vieną darbininką kas gatve- 
kariui.

A. F. of L. prašo piliečių pa
siūlymą rėfą sumažinti atmes-- 
ti.

—Kor.

Ragina Kasti 
“Subway”

Detroito ir Wayne County 
Fėdera'tion if Labor išrinko ko-

[ACME-NAUJLENŲ fv(o)

IŠTRUKO NUO MIRTIES 
—5 metų Mary Schorr iš 
Baltimore, Md., šiandien 
butų laidojama, jeigu ne 
aludininkas, ir buvęs risti- 
ka’s John Sfejack, kuris gy
vena prie Schorrų namų. 
iR’rimritęs, kad mergaitė iš
krito iŠ trečio aukšto lango1, 
Siejack pripuolė prie namo 
ir krentančią mergaitę su
gavo, išgelbėdamas ją be
veik nuo tikros mirties.

4/ i
1 : • ....-

. Iš būrio kandidačių bus iš- 
1 rinktos trys, o iš trijų “Miss 

Lithuania of Detroit 1938.” Vi
sos trys, kartu su laimėtoja, 

(! pinjSMKfMloyafia.Sfc o,‘‘Miss 
Lithuania” prie to, turės teisę 
per metus laiko dalyvauti ne
mokamai visuose Dailės choro 
parengimuose.

Komisija darbuojasi kiek tik 
pajėgų turi, kad piknikas butų 
kuo pasekmingiausias. Rengė
jai kviečia visus Detroito ir apy 
linkės lietuvius kuo skaitlin
giausiai dalyvauti, heS bus gera 
orkestrą, kuri gros lietuviškus 
ir amerikoniškus Šokius, bus

—Koresp.

Areštavo 52 
“Džiunglių”, 
Gyventojus

Detroito Trumbull stoties po
licija* pereitą šeštadienį ir sek
madienį areštavo 52 “džiung
lių” gyventojus, prie Šeštos gat
vės, netoli Detroito upės, kur 
yra tuščių vietų. Policija aiš
kina, kad jų viršininkai rėika- 
jlauja paimti visų tų benamų 
pirštų atspaudas. '

užkandžių, gėrmlij ir bris gali
ma linksmai tyrame ore laiką 
praleisti.

Tolimesnės žinios apie pikni
ką bus praneštos šeštadienį, 5 
vai. vakarė iš radlo stoties 
WMBS.

Važiuojant į pikniką, reikia 
paimti Michigan avenue iki 
Middle Beit Road ir tada pa
sukti po1 kaitei.

—Koresp.

Kongreso Skyriaus 
Konferencija

Gatvekariai ir 
Autobusai

Detroito gatvekariai yra o- 
-peruojami paties miesto. Kai 
kurie piliečiai reikalauja, kad 
naktimis vietoj gatvekarių ope
ruotų autobusus. Dabartiniu 
laiku, sako generalis menadže- 
ris D. S. R. Nolari, gatVekatius 
pakeisti autobusais visose gat
vėse negalima, riės nėra tiek 
autobusų ir šoferių*.

Sekmadieniais ir naktimis 
daugelyje gatvių autobusai jau 
yra operuojami dabar, bet vi-AmerikOs Lietuvių Kongreso

Detroito skyriaus konferencija ’ sose gatvėse autobusai bris pa- 
įvyks rūgpiučio 27 d.y 8 valan- leisti apyvarton tik kada UOrs
dą vakare, Lietuvių svetainėje, ateity.

misiją, kuri kreipėsi pas Det
roito majorą Richard Readirig 
skatindama jį paskirti komisi
ją vykinimrii P. W. A. projek
to iškasti W60d^ard avenue

- i • ’ ' '• * ' 1 L •

Detroito piliečiai nubalsavo 
kasti “sribtyay” 1(J33 metais, 
bet sumanymo vykiriimas bu
vo atidėliojamas. Unijos reika
lauja dabar darbą pradėti, nes 
bedarbiams yra reikalingas už
siėmimas. “Subway” kainuos 
apie 50 miliėną* dolerių.

Auga Federacija 
bokalais

Detroito ir apylinkės Fedefa- 
tiori o f Labor unijos lokalai au
ga < Per visus lokalus dabar ei
na vajus įsigyti didelį namą 
raštinėms ir tam tikslui yra pa
skirta speciali komisija. Jis šri
fto, kad dabartiniu laiku yra 
gerų1 progų centrą įsigyti, ries 
nejudirinmaš turtas nebus pi
gesnis ateityje, negu jis yra da
bartiniu laiku.

; —Kor.

Streikas 
Barzdaskutykloj

Streikas WolVerihė Barbei1 
Sftop įstaigoj, 3415 Woodward

prie 25th ir W. Vėrnor High- Autobusai yra saugesni, negu Avenue, dar tebevyksta. Drirbi- 
way. Visus draugijų atstovus ir gatvėkafiai. Jie suima ir pafel- ‘riirikai žridri sfreitmoli toį kol

i ui < i« i—i i ■ nuirtltUiii i ■ i'

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininką^ rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerbusią kurinių rinktine knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” Žurrialas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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savininkai, Chas. Chimera Cd., 
nepasirašys sutarties su barbe
nu’ unija.

Policija ir kompanija visaip 
bfthd'ė Surrisfi priekabių* ir pa
skelbti pikiėtas nelegališkomis, 
bet nepasisekė. Negalėdami' pi- 
kietų nu'sikrrifytr, SriViriirikai 
nusisamdę sfreiftiaUŽių.

, Unijos viršininkus telėtoiiu 
šaukė koftiė tai riėžinomi agen
tai siūlydami $3,000 už pikietų 
afšritikimą, bet ir tas jiems be
pasisekė. Už kelių diėnų apie 
10* vai. naktį trys mtršėikos at
ėjo barzd'askritykTob ir sudaužo 
visus veidrodžius, padarydami 
ripiė $2,000 ritrOStolių, bet darbi
ninkų nekliudė. Kaltė buvo pir
miausiai verčiama ant pikietų, 
bet vėliau policija surado, kad 
mušeikos briVo trys nežinomi 
juodveidžiai.

Margumynai
Aštuoniolika Milijo
nų Darbininkų Dir
ba Ginklus

Karo pramonė dabar plačiau
siai išsišakojusi pasaulyje, ne
jaučia jokio krizio ir eina nepa
prastu tempu. Iš viso pasauly 
įvairius giriklų fabrikus pusiau 
oficialiriėrriis žiniomis aptarnau
ja net 18 milijonų žmonių. Iš 
šito' milžinišku darbo pragyve
nimą gauna'^apre 65 milijonai 
darbininkų, apie 3 mil. 500 tuks, 
įvairių biznierių ir apie 2 mil. 
750 tukst. inžinierių, chemikų 
ir kt., skaitant su šeimomis. 
Ir jei ųrie.ši'to milžiniško žmo
nių Skaičiaus pridėti dar trariš^- 
porto darbinįnkris ir-jų šeimas, 
tai gausjmęįrkad; šiuo metu ka
ro pramoiiė ir ginklų realizavi
mas duoda pragyvenimą nė ma
žiau, kaip 80 mil. Žmonių visa
me plačiame .pasaulyje.

šis milžiniškas darbas labiau
siai paplitęs Japonijoj, kur yra 
danginu lb mil. 700 tukst. 
darbininkų, dirbančių prie gin
klų gaminimo. Antra vieta ten
ka Vokietijai, trečia—Anglijai, 
ketvirta—Italijai, penkta— J!. 
Amerikos Valstybėmis, šešta— 
Prancūzijai. Iki šiol dar nežino
ma, kurioje vietoje turi atsira
sti SSSR. Vienais duomenimis 
Sovietai piiririfruja karo prameri 
nėj visoms kitoms valstybėms; 
kitais—ji nustumiama kėtvir- 
ton, pCnkton vieton . . . Tik 
viena aišku, kad šiuo metu vi
sose septyniose valstybėse ka
ro pramonėje dirba kiek dau
giau, kaip 11 mil. žmonių. Toli
mesnes vietas dalinasi kitos 
valstybės, kaip čekoslovakija> 
Lenkija, Belgija; 1 Rurnunija. 
Meksika, Kinija, Ispanija ir t. 
f. Kasdien per Šitų milijonų 
darbininkų rankas pereina šim
tai trinkų, lėkt’uvų, milijardai 
šovinių, šimtai tukštančių šau
tuvų, kulkosvaidžių ir kt. gin
klų ir pabūklų, apie kuriuos pa
sauly plačiosios mases neturi 
mažiausio supratimo.

Čia darbas nepaprastai spar
tus ir įtemptas. Moderniškiau
sios mašinos reikalingos stropios 
priežiūros. Fabrikai dirba 2-3-4 
pariiainom kas parą ir streikai 
—nepaprastai retas reiškinys. 
Darbininkai už savo darbą prie 
ginklų gamiųimo gauna žymiai 
geresnį atlyginimą, negu kiti 
to krašto darbininkai. Darbams 
kurie nepaprastai slepiami, yra 
speciali darbininkų rūšis, kurie

žino; kiek kaštuoja paslapties 
' išdaviihas ir yra gerai pažįs
tami darbdaviams. Dažnai to
kie darbininkai ištisiems mė
nesiams atskiriami nuo kitiį 
žmonių', kad paslaptys jokiu 
budri neišeitų aikštėn. Ir vis 
dėlto labai reta atsitikimų, kad 
tatai pavyktų nuslėpti.

Darbininkų* gyvenimo sąly
gos nevienodos, kaip nevienodai 
išspręsti socialiniai klausimai 
kraštuose, kuriuos jie ginkluo
ja. Karališkus atlyginimus gau
na tik USA ginklų pramones 
darbininkai, ypač tie, kurie dir
ba prie pavojingų darbų. An
glijos darbininkų, dirbančių 
ginklų pramonėj, atlyginimas 
jiems leidžia po 3-5 darbo metų 
Įsigyti nuosavybę ir nerūpestin
gai leisti likusias gyvenimo die
nas. Belgų, prancūzų ir čeko- 
slovakų darbininkai, dirbą prie 
ginklų gaminimo gauna nevie
nodą atlyginimą. Vokietijoj pa
didinti darbininkams atlygini
mai tik nuodingų dujų ir sprog
stamųjų medžiagų fabrikuose. 
Japonijoj vidutiniškai ginklų 
pramonėj dirbama po 12 valan
dų vienoj pamainoj (dirbama 
dviem pamaldom) ir Už šitą 
darbą mokama darbininkui 3 
Lt-5 Lt, kas veik dvigubai vir
šija atlyginimą už darbą kitose 
darbo srityse.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Surado griaučius 

keisto gyvūno :
t CAMBRIDGE, Anglija, rugp. 
24. — čia vykstančioje moRs— 
lininkų konvencijoje Dr. Robert 
Broom padarė pranešimą, ku
ris yra susijęs su nauju radi-j 
miu Pietų Afrikoje. Dalykas 
toks, kad Dr. Broom surado' 
griaučius jau seniai išnykusio 
beždžionžmogio. Bendrai taS, 
keistas padaras buvęs labai pa
našus į gorilą ir šimpanzę, bet' 
jo dantys buvę beveik tokie, 
kaip ir žmogaus.

Tai pirmas toks radinys, ku
ris mokslui gali turėti labai 
daug reikšmės.

Surado pavogtą paš
to siuntinį

PERU, Ind., rugp. 24. — čia 
viename prekybiniame vagone 
surado pašto maišą su laiškais 
ir kitokiais siuntiniais. Pašto 
inspektorius sako, jog prieš sa
vaitę laiko tas maišas buvo pa
vogtas Denver, Colo.

Gar sinkitės “N-nose”

SAU RUDENS BATELIŲ PIRKT EIKIT I

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

RUDENS ATIDARYMAS
Parinktais Naujais Stiliaife

• Naujos Suedes
• Naūji medžiaginiai
• Naujos spalvos
• Juodi
• Mėlyni
• Nauji Burgundy

, c , BpŠTON PRITAIKYKI BATELIAI PATIKS 
---------------- -----—--------- ------ '■----------1----------------

PAMATYKIT NAUDUS RED CROSS BATELIUS RUDENIUI

VYRAI!!! JUMS RUDENS BATAI

■UhiiiA

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

-Kur.

gfų žinių ir gerų pa
mokinimų.

fsigykit BOSTON’S
BATUS DABAR

Nauji stiliai

• JUODI
• RUDI
• PILKI

Odos padai arba Crepe padai. Jie dėvisi ilgiau.
■ ■ . ■ I iii   ' 1          II— ■■■■■ 1

NAUJI FLORSHElM BATAI VYRAMS

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

Nebrangus
Maistas

Antys, svaras...............   19c
Vištos virimui sv.......... 20c
Vištos kepimui, sv..........22c
Kiaušiniai, tuz...................22c
Kalakutai pigiau negu kur kitur
Didesniu^ orderius pristatom į vi
sas dalis Chicagos dar su didesne 

nuolaida

P. D. Poultry Farm
5519 S. Harlem Avė.

Prie pat Archer Avė.
. — ■■■■ —..................  'Į || tud

— ■■■■ ■    ■ <■■■■ Ui k i j mint-

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas’*
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina. 
- - ... - ------

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti ?

Net kunigai pasislėpę jį 
.studijuoja, nors savo parapi- 
joninis draudžia jį į rankas 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
__ ------------
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Diena Iš Dienos
Susirgo Anelė
Milerienė

NORTH SIDE. — Andai, štai- 
gu susirgo Anelė Milerienė, 
žmona Dominiko Milerio, kuris 
gyvena 2436 N. Marmora. Ligo
nė tapo nuvežta į šv. Onos li
goninę, kame tapo padaryta 
operacija. Po operacijos p. Mi
lerienė buvo labai kritiškame 
padėjime, bet dabar jaučiasi 
daug geriau. Reikia tikėti, kad 
ligonė netrukus pasveiks.

X. š.

Jokūbas Maskoliūnas 
Atostogauja Pas 
Kačerauską

BRIDGEPORT. — Gerai ii- 
nomas tavernos biznierius p. 
Jokūbas Maskoliūnas šįmet su
galvojo atostogauti Sand Du
mtose, pas p. Kačerauską. Pe
reitais metais p. Maskoliūnas 
lankėsi Wisconsin valstijoje, bet 
šįmet nusprendė pailsėti arčiau 
Chicagos. — VBA.

Pas Tiškevičius
La Porte, Indianoj

Skaitant “Naujienas” užtin
ki įvairių išvažiavimų. Vieni 
atostogoms, kiti taip sau die- 
nai-kitai. Tiesiog ima pavydas, 
kad aš negaliu išvažiuoti. Ne
turint savo kariuko, kitaip ir 
nėra kaip tik namie sėdėti.

Bet ilgai nereikėjo laukti, 
štai, pereitą šeštadieni sučirš 
ka telefonas. Atsiliepiu.

— Čia Florijonas Radavičius 
kalba. Ar nori išvažiuoti porai 
dienų? ;

— Su mielu noru, atsakau.
— Aš važiuoju į Tiškevičių 

ukj. Jeigu nori su manim va
žiuoti, buk “redi”, aš už pusės 
valandos paimsiu.

Ir nemelavo.
Pasiimam ponią Tiškevičienę, 

panelę Tiškevičiutę ir A. Bla
žienę ir visi susėdę F. Radavi- 
čiaus ševroletą pasileidome La 
Porte, Indiana, link.

Už porą valandų jau pasie
kėme Tiškevičiaus ūkį.

Ūkis gana didelis, prie ežero 
kranto, apsėtas kornais, avižom 
ir įvairiom daržovėm. Du dide
li sodai- pilni visokių vaisių. Yra 
ir gražus triobesys su dvylika 
kambarių, taip kad norintiems 
vasaroti yra užtektinai vietos. 
Patį Tiškevičių radome triusan- 
tį prie gyvulių. Kadangi jis jų 
daug turi, tai darbo užtenka. 
Turiu pripažinti, kad Tiškevi
čius yra gana vaišingas žmo
gus ir jis mumis vaišino, net 
per visą naktį, .kuom tik turė
jo.

Pasisvečiavę porą dienų grį
žome atgal į Chicagą su Flori
jonu Radavičiu ir panele Tiške- 
vičiute, o A. Bložienė su Tiške
vičiene pasiliko atostogauti to
liau.

— Rautas.

Draugų Sutiktuvės Pirmyn Dainininkams
Keiziutei, Braziui, Pažarskui

Rugp. 31 d. įvyks Fondo Bankietas 
Visam Pirmyn Chorui

matyt iš rengiamų jiems sutil^- 
tuvių parengimus.

Pereitą šeštadienį buvo ren
giami net keli tokie privatiški 
parengimai ir visi buvo nepa
prastai skaitlingi. Man teko da
lyvauti Algirdo Brazio -— jau-

ginusių melų. Gaspadinės p-ia 
Valerija Pučkorienė, p-ia Liut-

Dabar Eina.
Pamatykit Japonus vejamus iš 
Sovietų Sibirijos 1918-1921 m.

“VOLOČAJEVSKO 
APGYNIMAS”

“Čapajevo” kūrėjų diriguojama, 
originalus muzikalus sąstatas ve

damas Dmitri Šostakovičio.
SONOTONE 66 E. Van Buren. 

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

ir Sekmadienį.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Robert Hud, 26, su Violet 
Miloshius, 22

Frank Doeler, 26, su Petro
nėle Wabol, 21

Reikalauja
Perskirų

Cecilia Adas nuo Thomas 
Adas.

SUSIRINKIMAI
— ■ J

I ■ H— I" 1 1

Ivlarųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, rugpiučio 28 d., 1938, 2-rą 
vai. p.p. parapijos auditorijoje, 68-tos ir Washtenaw. Na
riai kviečiami atsilankyti ir atsivesti savo draugus ir kai
mynus. Bus pranešta apie 1931 taksus, taipgi bus apkalbė
ta ką toliaus darysime. John D. Simans, vice-pirm.

x.agariečių Kliubo susirinkimas įvyks sekmadienį, rugpiučio 28 
d., 1 vai. p. p. Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd St. Bus 
renkami darbininkai išvažiavimui, kuris yra rengiamas rug
sėjo 4 d. Spaičio darže. Visų narių pareiga dalyvauti susi
rinkime ir svarstyti klubo reikalus bendrai. J- B.

Pas p. Keiziutę
Pirmyn chorui sugrįžus iš 

savo sėkmingos kelionės su dii- 
nų maršrutu Lietuvoje, prasi
dėjo banga dalinimosi įgytais 
įspūdžiais: daugumai shoro na
rių rengiama sutiktuvės, priim
tuvės, lauktuvės ir t.t. kur susi
būrę draugai ir artimieji go
džiai klauso ir kamantinėja a- 
pie įvairius jų patyrimus.

Praėjusio penkiadienio vaka- 
karą, rugpiučio 19 d., panašus 
sąburys įvyko p. Keizių bute, 
7253 S. Western Avė., kad su
tikti, pagerbti ir žinių įgyti iš 
panelės Evelyn Keiziutės, kuri 
važiavo su choru.

Gimtadienis ir “Graduatlon”
Šiai panelei pripuolė ir pora 

kitų svarbių gyvenimo įvykių, 
būtent aukštesnės mokyklos už
baigimas ir gimtadienis. Su 
šiais apsilenkta laike kelionės, 
tad dabar suburta viskas į vie
ną. Susirinkęs didelis skaičius 
draugių (be draugų) per visą 
vakarą klausėsi, ką panelė Eve- 
lyna patyrė Lietuvoje: kiek ap
lankė skirtingų miestų, ką nau
jo matė, kokie ten papročiai, 
parėdalai, maistas, kultūra, 
transportacija, šokiai, muzika 
ir tt.

Apsikeista dovanėlėmis, pasi
vaišinta ir patirta labai labai 
daug naujų įspūdžių. Visos 
draugės stačiai pavydėjo pane
lei Evelynai ir apgailestavo, 
kad negalėjo jos būti tenai.

“Ginklai” ir “Ginkleliai”
Suprantama, daugiausiai pa

tirta pačiame Kaune, kur pir- 
myniečiams teko daug laiko 
praleisti ir labai daug, visokių 
keblumų turėti, ypač su lietu
vių kalbą — labiausiai kuomet 
prisiėjo reikalas ko nors pasi
pirkti: nei tiems kauniečiams 
išaiškinti galima ko nori, nei 
parodyti. Prašyk vieno dalyko, 
o jie tau siūlo visai ką kitą.

no dainininko sutiktuvių ban- 
kiete. Algirdas yra sūnūs Teles
foro Brazio, kuris turi Giceros 
Lietuvių Svetainės name rub- 
siuvyklą.

Bankietas įvyko Ciceros Lie
tuvių Liuosybės svetainėj. Nors 
bilietai parsidavinėjo po $2.50 
šeimynai, bet svečių prisirinko 
apie 400. Daugiausia Brazių 
artimi draugai ir pažįstami. 
Tarpe susirinkusių buvo tokia 
smagi nuotaika, kokia retai kur 
pasitaiko, kad suėjęs toks di
delis būrys žmonių — visokių 
pakraipų — taip gražiai links
mintųsi. O tai tur būt dėl to, 
kad, Petras Brazys, celebranto 
dėdė, mokėjo visus supažindin
ti ir suvesti į draugiškumą.

Laike vakarienės, kaip pa
prastai, įvyko prakalbos. Toast- 
masteriu paprašytas žinomas 
radio valandų vedėjas p. Šalti- 
mieras, kuris gana gyvai pro
gramą vedė.
Dėkingi chorui ir darbuotojams

Visi kalbėtojai išreiškė dė
kingumą Pirmyn chorui ir jo 
Kelionei Remti Komitetui už 
taip pasekmingą surengimą 
šios kelionės ir Steponavi
čiui už gerą vadovavimą, kad 
Pirmyn choras galėjo nuvažiuo
ti ir gražiai pasirodyti Lietuvo
je. Vienas kalbėtojas pasakė, 
kad Pirmyn choras atitaisė, kai 
kurių žmonių sugadintą ameri
kiečių lietuvių v^rdą.

Pats Algirdas pabrėžė, kad 
Lietuvoje juos priėmė tikrai 
karališkai ir stebėjosi Lietuvos 
žmonių nuoširdumu. Jis Lietu- 
vą rado daug gražesnę ir įdo
mesnę, negu jis buvo įsivaizda
vęs.

kevičienė, p-ia M. Gailevičienė; 
ir p-ia Krisčiunienė vaišino sve
čius yaptingai skaniai paruoš
tais valgiais ir šaĮtu alučiu.

Po vakarienės gerb. daininin
kas Kąz. Pažarskas daug papa
sakojo apie Lietuvoj įgytus įs
pūdžius, bet daug jų pasiliko ir 
kitam kartui. Pirmyn choro 
mokytojas Kaz. Steponavičius 
taipgi papasakojo daug naujie
nų iš Lietuvos, bet tai tik mažą 
dalį sakė. Kad viską dabar rei
kėtų pasakyti, tai užimtų per
daug laiko. Toliau iš eilės kal
bėjo Birutės choro pirmininkas 
p. Mileris. Jis savo kalboj gra
žiai pasveikino šio vakaro su
sirinkusius svečius ir meno my
lėtojus.

Ir taip svečiams leidžiant lai
ką žingeidžiuose pasikalbėji
muose tarpe savęs, greitai pra
bėgo visa naktis, šio linksmaus 
vakaro ir programo vedėju bu-! 
vo Scenos Mylėtojų Ratelio pir-Į 
mininkas J. Pučkorius.

—Juozas.

KRAŽIEČIŲ 
PIKNIKAS 

ateinantį - ■f 
Sekmad., Rugpiučio 
(August) 28. 1938 
BIG TREE INN DARŽE 

prie Archer Av., WIllow Springs
Visi Kražiečiai yra kviečiami 

atsilankyti ir susipažinti. Prie 
šaunios Kražiečių muzikos galė
sime gražiai pasišokti ir pasi
linksminti. Bus valgių, gėrimų 
ir mažas programėlis. Širdingai 
kviečiame Kražiečius su savo 
šeimynomis ir draugais—

Kražiečių Komitetas.

DUODAME PINIGUS

n>AmwjiirrriBi m.... i

GRAND 0PENING 
STANLEY’S TAVERN

2301 SO. LEAVITT ST.
SUKATOJ,

Rugpiučio 27, 1938
Bus muzika, užkandžiai DYKAI.

Kviečiu Visus!
STANLEY LAUDANSKAS, Sav.

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite ta.syti na
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės į Naujinu

Spulką. Gaurite ant len
gvų išsimokėjimy leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėldienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

PANELIS SIENAI

CROSS STITCH SAMPLER PATTERN 1219

No. 1219 — Gražus margais siūlais išsiuvinė'.as panelis 
sienai.

NAUJIENOS NI.EDLECRAFT DEPT.. No. 1219 (
1739 So. Haluted St.. Chicago, III. i

I I
I Čia jde-du 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. ------ - ----- |

| Vardas Ir oavard* ____ ________ ___ ___ ____ __ __________________ |

| Adresą* ..........     Į

I Miestas ir valstija _________ ___ _____________________—________ — |

Pavyzdžiui, vienai panelei pri
reikė krasaženklių. Jau ji buvo 
patyrusi, kad jie nesupranta 
ką reiškia “stamps.” Galvosū
kis, kaip čia jas lietuviškai va
dina. Aha, rodosi prisiminė. 
Nueina paštan ir prašo “gink
lų.” Patarnautojas klausia, ką 
muši? Negerai. Vėl sako: “gink- 
lelių.” Juokiasi. Susimaišiusi 
aiškina: žinai, ką prie groma- 
tos peistina. Suprato. Sako, 
“Panelė nori pašto ženklelių, 
ar ne?” “Šiur, šiur, tik duok 
greičiau.” Ir daugybes panašių 
nesmagumų teko pernešti.

“Gražus Sapnas”
Vienok bendrai visi patyri

mai ir pergyvenimai atrodė lyg 
“beautiful dream” (gražus sap
nas). Atsistojus ant savos že
melės nesinorėjo tikėti, kad tas 
viskas buvo tikrenybė. Kur ir 
tikėsi: tiek ten triukšmo, vaišių, 
gelių, muzikos, sveikinimų, do
vanų, komplimentų, naujany- 
bių . . .

Nors p. Evelyna buvo mamy
tės instruktuota aplankyti savo 
dėdę kaime, ,žymų karininką, 
bet pabijojus, kad netarė! i 
“trubelio” su lietuvių kalba - - 
neatsilankė Dabar gailisi.

P-lė E. Keiziutė yra artima 
giminaitė chicagiečių Sarpalių, 
turi muzikalių palinkimų ir po 
įspūdingo “vikeišino” mano tęs
ti mokslą muzikos srityje. Ji 
1ai)p jau yra V. Beliajaus šokė
jų trupės narė.

—Draugas.

Sutiktuvės Algirdui 
Braziui

Kaip chicagiečiai dėmisi Chi
cagos Lietuvių choro Pirmyn 
narių sugrįžimu iš Lietuvos,

Džiaugiasi choro pasisekimu
Daktaras Gussen savo kalbo

je nurodė, kad kai kurie, ar tai 
iš pavydo ar kitokiais sumeti
mais, visaip chorą niekino, su
galvodami nebūtus dalykus, už 
choro sumanymą važiuoti Lie
tuvon. Dabar daugelis iš jų sar- 
matinasi, o kiti net džiaugiasi, 
kad choras taip gražiai Lietu
voje užsirekomendavo.

Turbut už visus labiausiai 
džiaugiasi Algirdo tėveliai. Nes 
po visų rūpesčių sulaukė sūnų 
sveiką, linksmą ir pilną užsiga- 
nėdinimo savo kelione.

Smagiai jautėsi ir Petras 
Brazys, šios puotos rengėjas, 
matydamas tokį didelį savo bro
liui atjautimą.

Girdėjau, kad kituose paren
gimuose irgi buvo gana daug 
publikos ir tas pats entuziaz
mas pasireiškė pas visus' Pir
myn choro narius ir jų rėmė
jus.

—T. R.

Pagerbimo Vakarėlis 
Dainininkui Kazimierui 
Pažarskiui

Pereitą šeštadienį Roselando 
Scenos Mylėtojų Ratelis, kurio 
ir dainininkas yra nariu, suren
gė pagerbimo vakarėlį pargrį
žusiam iš Lietuvos su Pirmyn 
choru Kazimierui Pažarskiui, 
jo namuose, 31 E. lOlst Avė.. 
Roseland, III. Svečių buvo virš 
šimto. Jų tarpe buvo pp. Stepo
navičiai, pp. Mileriai, p. Tarnas 
ir keli iš Lietuvių Studentų 
Universiteto Kliubo narių.

Gražus ir žingeidus buvo šis 
vakarėlis. Pirmiausia, svečiai 
atsistojimu pagerbė mylimus 
dainininkus Kazimierą ir ponią 
Pažąrskus, linkėdami jiems il-

Pirmyn Sutikimo 
Bankietas Rugp. 31

Trečiadienį, rugpiučio 31 d., 
Syrena Salėj, 4270 Archer Avė. 
įvyks Pirmyn Kelionės Fondo 
rengiamas sutikimo bankietas 
visam Pirmyn chorui. Rilietai 
yra po $1.25.

Visus pinnyniečius nuošir
džiai kviečiam dalyvauti ir pra
šom bilietus užsisakyti iš anks
to kitoj šio numerio vietoj nu
rodytose vietose.

Rugsėjo 4 dieną Sunset Par
ke įvyks iškilmingas Pirmyn 
ilgą programą.

—Pirmyn Kelionės Fondas.

Dešimta Gengsterių 
Auka

Vakar padugnių gengsteriai 
vėl praliejo kraują Chicagos 
gatvėse, šį kar',ą jie nušovė: 
Paul Battaglia, bondsmeną,! 
bartenderį ir buvusi . 'kalinį. 
Policija atrado jo kūną ties 
5115 Monroe. Rattaglia yra de
šimta gengsterių auka kelių 
savaičių bėgyje.

EIKIT Į
BOSTON

SHOE STORE
3435 So. Halsted Street

SAU BATELIŲ

MoKyKlvi
Atidarymui

Tvirti ir Išvien Drūtos Odos 
Bateliai Ilgam Dėvėjimui

STAR BRAND

POLL PARROT
Išdirbystės

Berniukų ir
Mergaičių

BATELIAI

Sfl 99
SPECIAL JM ir

ESM aukščiau

Į Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG D1STANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

DYKAI
DOVANOS

BOSTON’S pritaikymas ir koky
bė yra užtikrinimas, kad 

ilgai devėsit

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Tusų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
i indais stalas sužavi nors ir pa- 
I prasčiausį asmen|. Todėl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą jsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 

I dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose." Iš- 
sikirpkit* juos ir tuo jaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų jsigyti.

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

Valandos: nuo

Pabaiki! Savo Kojų Vargus 
DYKAI EKZAMINACIJA

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

DR. W. A. CHAIKIN
189 N. La Salio St. arti Lake St. DEArborn9089

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

9:00 a.m. iki 6:00 p.m. kasdien. Antrad. nuo 9 a.m. iki 9 p.m.

Ateik Vienas, Ateikite Visi!
Į DIDĮ IŠKILMINGA ATIDARYMĄ 

GRICUS TAVERNO
2034 So. Union Avė., Chicago, III.

šeštadieni ir Sekmadieni, Rugpiučio 
27 d. ir 28 d., 1938

DYKAI UŽKANDA MUZIKA Tel. SEELEY 0846

PIRKITE SAU APŠILDYMĄ, PLUMBINGĄ IR MALEVĄ 
Kur visi lietuviai perka. Sutaupysite pinigų nusipirkę 

LINK-BELT STOKER

Suuth Dehier Plupbirg&Heating Supp!y Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

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

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

• LIGONINES 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-50
GYDYMAS SCfl'OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena ligoninėje $15-00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama .......  “
VISAS LIGAS GYDOMA AA
Ekzaminaciia iskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tek Lawndale 5727.

ANGLYS—COAL 
dainos nerkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia

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

75% Coarse -------------------- $7.75
Illinois Nut -----  $5.60
Rex Egg ......   $7.50
Black Band Lump _________  $8.75
Millers Creek Lump_____ _ $9.60
Chestnut Hard Coal ______ $13.00

ir kitokias anglis pristatom. 
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
MOS SO. FAIBnKLD AVR.
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Jaukus, Draugiškas 
ir Sėkmingas Buvo 
Šis Piknikas

“Field Day” Dambrausko 
Faunoj

Praėjus} sekmadienį gamta 
taip jau buvo gražiai nusiteiku
si, kad kiekvieną, stačiai, vilio
jo iš namų, kur į laukus ar 
miškus pasigerėjimui bei atsi
gaivinimui.

Tą dieną įvyko LDD 4 kp. ir 
LSS ceniralinės kuopos pikni
kas Dambrausko farmoje, Wil- 
low Springs, 111. Reikia pripa
žinti, kad ponų Dambrauskų 
farma yra tikrai šauniai įreng
ta piknikams. Vieta gana lygi, 
žolynai nupiauti, pauksniai me
deliai retokai išsimėtę teikia 
prieglaudą nuo karštos saulu
tės. Daugybės dailių, maliavo- 
tų stalų po medžiais pristatinė
ta pikninkautojų parankamai. 
Jaaki šokiams, atdarais šonais 
svetainė ir nauja baro pastogė. 
Visur švaru, žalia, jauku — nei 
dulkių, nei žvyrynų.

Labai daug žmonių
Žmonių prisirinko labai 

labai daug, dar toj vietoj pirmą 
kartą teko tiek matyti, ne vien 
iš Chicagos, bet ir iš aplinku
mos; ypač Rockf ordas labai 
skaitlingai atstovauta. Ir tai 
rinktinė, inteligentiška, vaišin
ga publika, daugybės jaunimo. 
Dainos, pašnekesiai, vaišės, mu
zika, šokiai . . .

Įvyko ir baseball rungtynės 
tarpe Pirmyniečių ir Naujaga- 
dyniečių jauktų, lošimas buvo 
intensyvis, trukšmingas, sutrau
kė daugybes abiejų pusių “bus- 
terių” ir žiūrovų. Laimėtojais 
išėjo Pirmyniečiai.

Kalbėjo V. Poška.
Pa vakarop išpildyta dainų 

programa svetainėje. Dainavo 
Naujos Gadynės choras, po va
dovyste Geo. Steponavičiaus, ir 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, 
vadovaujamas Chas. Steponavi
čiaus. Gana žingeidžią ir vaiz
džią kalbą pasakė V. Poška, 
“Naujienų” redakcijos narys, 
primindamas dvidešimties melų 
pragaištingą savitarpinę kovą, 
kuri atnešė tik nenaudą darbi
ninkiškame ir tautiniame judė
jime.

žodžiu, šis piknikas arba 
Field Day buvo pilnoje prasmė
je jaukus, draugiškas ir sėk
mingas.

—Svetys.

Šiandien Kazimiero 
Šilo (Salio) 
Laidotuves
Bus Palaidotas Lietuvių Tautiš

kose Kapinėse

MADOS

BRIDGEPORT. — šiandien 
bus palaidotas Kazimieras ši
las (šalis), kuris nusižudė pe
reito antradienio, rugp. 23 u., 
rytą.

Kūnas bus išlydėtas iš P. Ri
diko koplyčios, 3354 S. Halsted 
apie 1:30 vai. po pietų ir bus 
nuvežtas į Lietuvių Tautiškas 
Kapines. Prie grabo kalbą pa
sakys V. B. Ambrose.

Frank Šalis, velionio pusbro
lis, rūpinasi laidotuvėmis.

Velionis Kazimieras Šilas bu
vo kilęs iš Narvaišių kaimo, 
Plungės valšč., Telšių apskri
čio. Amerikoj išgyveno apie 26 
metus laiko. Paliko pusbrolį 
Frank šalį, Chicago Heights, ir 
brolienę Eva, jos dukterį Eva 
ir kitus gimines Lietuvoj.

(Sp)

No. 4862 — Žiurstas. Galit gauti 
mažos, vidutinės ir didelės mieros.

Sukapojo Dąr Jris 
“Bukius”

Prokuroro Courtney policija 
vakar užpuolė dar tris arklių 
lenktynių lažybų vietąs ir su
naikino jų įrengimus, šį kartą 
nukentėjo “bukiai” ties 733 W. 
63rd Street, 82 Illinois St., ChT- 
cago Heights, ir Montrose ir 
Broadway.

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

KAZIMIERAS SALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 23 d., 1938 m., su
laukęs 49 m. amž., gimęs 
Norvaičių kaime, Plungės pa-

i rap., Telšių apskrity.
Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

pusbrolį Praną Šalis ir jo 
moterį Evą ir šeimyną, kuris 
rūpinasi ir laidotuvėmis. O 
Lietuvoj — brolį Vladislovą/ 
seserį Marijoną ir gimines.

Kūnas paarvotas P. J. Ridi
ko koplyčioje, 3354 So. Hal
sted Št.

Laidotuvės įvyks Penkta
dienį, Rugpiučio 26 d., 1:30 
vai. po pietų. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Liet. Tautiš-

L kas kapines.
Visi a. a. Kazimiero Salio 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pusbrolis, Pusbrolienė ir 

Giminės.
Laid. Dir. P J. Ridikas, Tel. 
YARDS 1419.

Šį Sekmadienį 
Šaltimiero Radio 
Piknikas
Dambrausko Darže, prie Wil- 

loiv Springs Road.

Chicagos ir apylinkės lietu
viai yra kviečiami į Povilo 
Šallimiero rengiamą pįkniką 
sekmadienį, rugpiučio 28 d., 
Dambrausko gražiame, žalia
me darže, Willow Springs, 
Illinois.

Tos dienos programa bus la
bai įdomi, per visą dieną gir
dėsis lietuvių dainos ir lietu
viška muzika. Dalyvaus dau
gybės muzikantų, armonistų, 
kurie žengs nuo stalo į stalą, 
nuo vienos grupės prie kitos, 
grieždami lietuviškas meliodi- 
jas. Visi galėsime dainuoti ir 
šokti ant žolės, kaip kad šok
davote per gegužines Lietuvo
je.

Bus daug kitų įdomybių. 
Šakar Makar Moįerų Choras 
iš Rožių Žemės išpildys tik
ras lietuviškas Krikštynas “Ša
kar Makariuko”. Bus įdomu 
pamatyti ir vainikavimą Pol
kos Porutės, kuri bus išrink
ta Polkų konteste.

Išgirsime pasižymėjusius 
dainininkus-es ir chorus. Be 
to, piknikas bus kaip ir paro
da. Nes daugelis ištaigų tą 
dieną turės įtaisę pavilionu- 
kus. ir parodys dalyviams ką 
parduoda ir kaip savo produ
ktus gamina. Ar esate tai pir
miau matę lietuvių parengi
me pirmiau, Manome kad ne! 
Atvykite ir visą tai pamatysi
te savo akimis šal'imiero pik
nike ateinantį sekmadienį, 
rugpiučio 28 d.

Atsivežkite ir savo valgį, 
bukite prisirengę praleisti vi
są dieną. Bus daug stalų ir 
viskas bus kuo geriausiai įren
gta. Įžanga laisva.

-Mikas-Bronė.
J ; į < ■ Į,') i» ■'

Šįvakar Svarbi 
“Pirmyn” Choro 
Repeticija

Šįvakar, 7:30 P.M. W. Neffo 
salėje, 2435 So. Leavitt street 
įvyks Pirmyn Choro repeticija, 
kurioj visi Lietuvon važiavę ir 
nevažiavę nariai yra prašomi at
silankyti. Po pamokų, Lietuvoj 
buvę dainininkai parodys par
sivežtus paveikslus, dovanas ir 
papasakos apie patyrimus.

Rugpiučio 31 d., Pirmyn Ke
lionės Fondas rengia parvyku- 
siems dainininkams Sutikimo 
Bankietą, o rūgs. 4 d. — pik
niką Sunset Darže.

Pirmyn Valdyba.

Japonai Sibirijos 
Taigose
Iš Japonų kovų su Raudonąja 

Armija

Tolimos Argentinos 
Lietuviai lubinai ‘ 
Chicagoje

“Argentiniškos” Vaišės 
Marųuette Parke

MARŲUETTE PARK.—Pra
eitą sekmadienį, rugp. 21-mą 
dieną, turėjome netikėtai gra
žią sueigą pas Marąuette Par- 
kiečius pp. Tubinuš, adresu 
2451 W. 69-ta gatve, kurie dar 
neseniai atvyko iš tolimos Ar
gentinos čia apsigyventi.

. Pp. Tubihai labai malonaus 
budo, draugiški bei atvirus pa
sikalbėjime žmonės. Jie mums 
papasakojo daug įdomių dalykų 
apie Argentiną ir ten gyvenan 
čius musų lietuvius.

Argentinoj randasi nemažai 
lietuvių, jau gerokai prasisie
kusių. Turi daugelis neblogus 
nuolatinius darbus, taipgi turi 
daugelis savo nuosavus namus, 
auklėja gražias šeimynas. Be
darbės Argentiniečiai esą taip 
pat tiek daug - paliesti kaip mes, 
Šiaurės Amerikoje.

Gyvenimas Argentinoj
Bendrai, pragyvenimas Ar

gentinoj nepigus, žmogui su 
šeimyna, uždirbančiam penkis 
pezus į dieną (išeina apie do
leris 66 centai) nelengva pra
gyventi, o kurie uždirba dau
giau, tai tokie gali susitaupy
ti.

Iš laikraščių lietuviai dau 
gi ausiai mėgsta skaityti “Ar
gentinos Lietuvių Balsą”, įeiti- 
žiamą Buenos Airese.

Argentinoj vartojama ispanų 
kalba, sako, ateiviams nesunki 
išmokti.

Pp. Tubinhi atvykstant turė
jo ganą ilgą kelionę, vien tik 
ant vandenio1 laive išbuvo apie 
septynioliką parų.

Mums besikalbant ponia Tu- 
binienė mus “pavaišino su Ar
gentinos tradi’cijine arbata, ku
ri ten yra l‘a!ttai populiari ir is
paniškai vadinama “mata”. Mes 
gėrėme ją “argentiniškai”, per 
sidabrines triubeles iš tam tik
rų įdomių, brangių taurelių. 
“Mata” turi gerą skonį, tik ne- 
pratusiems truputį per stipri.

P-s Wilbas, kuris SU savo 
mylima “prisrega”--žmonele čia

Kur Galima Gauti 
Pirmyn Choro 
Bankieto Bilietus

(Pirmyn Choro Sutikimo 
Banketas įvyks rugpiučio 31 d., 
(trečiadienio vakare) Syrena 
Salėje, 4270 Archer Avenu^i 
Bilietai yra po $1.25.

(Kadangi vietas rengėjams 
reikia iš anksto užsakyti, tai 
visi chicagiečiai, kurie žada da
lyvauti, yra prašomi įsigyti bi
lietus prie pirmos progos 
$1.25). Negalėdami pasiekti 
visų žmonių, mes prašome juos 
kreiptis į sekamas vietas bi
lietus įsigyti arba duoti užsa
kymus telefonu. Taip padary
dami mums daug pagelbės ir 
palengvins banketo surengi
mą).

1. “Naujienose”, 1739 South 
Halsted street, telefonas CANal 
8500;

2. A. Vilis, N. Bell avenue;
3. A. Vaivada, 8605 South 

Marshfield avė., BEVerly 6389;
4. Charles Kriščiūnas, 4501 

South Ashland avenue, Yards 
2503;

5. K. P. Deveikis, 1518 So. 
48th Court, Cicero;

6. Mike Oksas, .2454 North 
Diversey Blvd., ALBany 7564;

7. K. Stuparai, 227 S. Cicero 
avė., AUStin 7971;

8. A. Faiza, 1250 N. SpauL 
ding avė., SPAulding 9207.

Piknikas Rugsėjo 4 d.
Sekmadienį, rugsėjo- 4 d., Ke

lionės Fondas rengia Pirmyn 
pikniką, Sunset Darže, prie 135 
ir Archer Avenue. Tame pik
nike bus didžiulės iškilmės ir 
Pirmyn Choras pirmą kartą 
pasirodys plačiai Chicagos lie
tuvių visuomenei po sugrįžimo 
iš Lietuvosu - • • u

Rengimo Komitetas.

Į CLASSIFIED APS.

RELIGIOUS NOTICE
ReligijDdaii Pranešimai

TAUTIPKOS PARAPIJOS 
REIKALU SUSIRINKIMAS

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Visi laisvi žmonės užinteresuoti 
Tautiškos Lietuvių parapijos Brid- 
geporte likimu, kviečiami atsilan
kyti į svarbų susirinkimą nedėlioj, 
RUGPIUČIO-August 28 d., 3 vai. 
popiet “Sandaros” svetainėje, 814 
Wešt 33rd St. Būtinai susirinkite, 
nes yra daug svarbių reikalų.

Kviečia visus KOMITETAS.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir Storuose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica- 
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J AUGAITIS
1608 S. 50th Avė., Cicero’, CIC. 2633

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių ^Reikia

REIKIA MERGINOS bendram 
namų darbui. Skalbimas lengvas; 
būti; 2 vaikai; gera alga.

Tel. Van Buren 3712.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gy^venimui J^mbariai

RENDON KAMBARYS dėl vai
kino. Prie mažos šeimynos, apšil
domas. Su ar be valgio.
6929 S. Washtenaw Av. 1-os lubos

RENDAI FURNIŠIUOTAS, šva
rus, saulėtas kambarys, $3.00 į sa
vaitę; prie mažos Šeimynos. Gera 
transportacija.

3316 W. 35th Street. ......

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

ROOMING HOUSE — 29 kam
bariai, renda $50.00, pajamos $250 
į mėnesį, štymas. Kaina $500.00.

614 W. Adams -St.

SAVININKAS PARDUODA 140 
akrų ūkį prie Chelsea, Wisc<msin. 
80 akrų dirbamos, geri pastatai, 
arti mokyklos, gelžkelio stoties; 
elektriką ir telefonas. R. A. Kolb, 
Box 231. Marshfield, Wis.

FURNITURE-FIXTURE FOftSALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coli Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikČerius dėl bile kurio biznio 
iškaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirkaite kitur.

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI ČEVERYKŲ tai
symo dirbtuvė, biznis išdirbtas per 
8 metus. Pigiai. 4546 N. Western 
Avė. Atsišaukite po pietų.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

ATEIK į 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 katu 

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 ttte- 
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 sekmadieni.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street
PARDAVIMUI KRIAUČIŲ DIR

BTUVĖ; seniai išdirbta, darbo 
daug, gera vieta dėl gero kriau- 
čiaus. Pigiai, nes turiu apleisti Chi
cago. 4540 So. California Avė.

DELIKATESAI ir pieninė, geras 
biznis,' pigi renda gyvenimui kam
bariai, nebrangiai. 7119 South Hal
sted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roje vietoje su namu ar be arba 
renduosiu taverną su rakandais. 
Arba mainysiu į bile ką. Atsišau
kite John Ewald, 3236 So. Halsted 
Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696
■ — n.— .. .mi O ■■■■■ u .... ..... ..

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted St, Chieago, HL

CU Jdedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzd} No..
Mieros . ........   . per krutinę

--------  «—■ į—r r i ii r^l -

.(Vardas ir pavardi)
- - - —___ *

(Adresas)
iP&stAS *

........ ' r I I id

i avfikr “«:uGrLUVEIIUU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Banldetams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

TeL YARDS 7308

■ m A Gėlės Mylintiems
J fl IJ fl Vestuvėms, Bafl-
3 1 i 3 O O kietams, Laido- v ■ it B# ffs tuvėms, Papuoši

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phone LAPAYE'TTE 8800

Prieš dvidešimts metų, kada 
Japonai grobimo tikslais iškėlė 
kariuomenę Vladivostoko uoste 
ir įžengė, Rusų Baltosios Armi
jos padedami, j Sibiro turtin
gąsias taigas, siautė baime, 
žiaurumas ir naikinimas.

Raudonieji partizanai išvyti 
iš namų, giriose slapstėsi ir iš 
jų vedė partizaniškas kovas, 
naikindami užpuolėjų susisieki
mo priemones, staigiais antpuo- 
liais nuo kalnų ir jų sustojimo 
vietas, tuo pačiu sulaikydami 
priešo ėjimą.. Taip ėjo iki 
pribuvo Raudonoji Armija, ku
ri ir galutinai sunaikino inter
vencijos pajėgas. Visa šita yra 
smulkmeniškai parodyta najuja
me veikale, dabar Sonotone 
teatre, 66 E. Van Buren. Vei
kalas pavadintas “Voločajevsko 
Apginimas”.

(Skelb.)

pat, virš sakytu adresu gyve
na, nuoširdžiai mus vaišino šal
tu, amerikonišku alučiu bei kb 
tu gėrimu.

Apžiūrėdami pp. Tubinų par
sivežtą, taip sakant, kraitį, pa
stebėjome daug gražių dalykė
lių. Ypatingai buvo gražus lo
vų užtiesalai, stalų ir dėvėji
mui drabužiai.
Gyvena Turtingai Argentinoj

Taipgi pp. Tubinai parvežė 
gerus linkėjimus daugeliui Chi- 
cagoj žinomiems biznieriams 
pp. Yukniams, adresu 1152 No. 
State gatve, nuo brolio Petro 
Yuknio iš Argentinos, kuris ten 
pasiturinčiai gyvena ir kurj 
musų sueiga tarėsi partraukti 
Chicagon, nes . pasiturinčiam 
žmogui ir Chicagoj gerai gy
vent.

Prieš išsiskirstant dar ponas 
Wilbaš nutraukė paveikslėlius. 
Vėliau atsisveikinome, širdingai 
ačiuodami pp. Wilbams ir pp. 
Tubinams už gražią sueigą, vai
šes ir ispaniškus kvepiančius 
cigarus.

Apleidus Marąuette Parką, 
netrukus su greitu pp. Yuknių 
automobiliu atsidūrėme Dam
brausko farmoje, kur vyko 
“Naujosios Gadynės” piknikas. 
Nors jau buvo vakarop, bet 
dar radome daug gražaus svie
telio. Kur tik pasisuki, visur 
sutinki gerų pažįstamų—drau
gų. Visi jie čia geroj nuotai
koj, gerame ūpe linksmai pik- 
nikauja.

Oras piknikui pasitaikė neap
sakomai gražus, iš vakaro smar
kiam lietui nuplovus dulkes,
gamta buvo žavėj'anti, kad iri' 
trumpai man teko pikniko >eigą' 
pastebėti, betgi aš skaitau pik
niką visokeriopai nusisękusiu. ,

— A. J. S.

Boston Shoe Store 
Jau Turi Rudeninę 
Avalinę

BRIDGEPORT. — Lietuviams 
gerai žinoma batų firma Boston 
Shoe Store dabar jau gavo vi
sus rudeninius batelius moky
klų vaikams. Boston Shoe Store 
randasi antrašu 3435 S. Halsted 
St. Temykite firmos skelbimą, 
kuris telpa šiandien Naujieno
se. — VBA.

DIDELIS BARGENAS. 6 flatų 
mūrinis namas, su garažais, garu 
apildomas, nauji refrigeratoriai ir 
gesiniai pečiai visuose flatuose. 
Rendos $3050.00 į metus. South 
ant 69th St. Kreipkitės pas Shukis 
Doody and Antonison, 3320 South 
Halsted St.

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

TeL Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOŠ 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

Wm. Dambrauskas 
Partneriuos Su 
Frank Shemettu

BRIDGEPORT. — Dabar ga- 
; lėsime įsigerti pasimainydami. 
Du tavernos biznieriai suėjo į 
partnerius. Tai p. Wm. Dam
brauskas su p. Frank Shemettu. 
Jų bendra taverna randasi ant
rašu 3336 So. Lituanica Avė.

Linkėtina jiems gero biznio- 
ir gero sutarimo.

— VBA.

Rytoj “Grand 
Opening”

Šiomis dienomis p. Anelė Po
cius atidarė užeigą savo name, 
ties, 3824 South Kedzie avenue. 
Rytoj . ir sekmadienį įvyks 
“grand opening”.. Dalyvaus ge
ra orkestrą, vedama A. Shemet- 
to, svečiai bus vaišinami ska
niais užkandžiais. Visi draugai 
ir pažįstami kviečiami atsilan
kyti. VBA.

Remkit© tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

BARGENAI MARQUETTE 
PARKE

10 flatų muro namas; garu šildo
mas. Kaina ............. —.... $21,000.00

4 fl. muro namas; garu šildomas.
Kaina ................................... $13,500

2 fl. muro namas. Karštu van
deniu šildomas ............. $8,000.00

Mūrinis bungalow, 6 kamb. kar
štu vandeniu šildoma. Kaina $5,500 

30 pėdų lotas prie parko; viskas 
apmokėta. Kaina ................. $8,50

107th St. ir Crawford Avė., 5 
akrai žemės. Kaina .......... $2,500

Norintieji gauti gerų pirkinių 
arba mainyti, matykit

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Western Avė. Rep. 5550.

TURI BŪTI PARDUOTAS GREI
TAI! Galima kraustytis tuojaus 
Brighton Parke, 4008 So. Maple- 
wood avė. — 2 fletų po 4 kamba
rius. Visi įtaisymai—2 karų gara
žas, lotas 50x125. Rendos $55 į mė
nesį — Parduosiu labai pigiai. Pri
imsiu lotus į mainus. Kreipkitės 
pas savininką vakarais. 2041 West 
63rd St. Tel. Prospect 0176.

FARMS FOR SALE 
______ Ūkiai Pardavimui_______  

7 PIRKIT KENDALL apskrity ūkį; 
siūloma keletas gerų ūkių.

GEO. M. DICKSON, Broker, 
Yorkville, Illinois.

FARMA 119 AKRŲ Mauston, 
Wis. Su staku; mainysiu į namą 
arba biznį su namu: bucernę arba 
grosernę. Busiu Chicaųfoj kelias 
dienas. 2439 West 69th St.

( CLASSIFIED 
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 

vai. vakaro.
TėL CANAL 8500

V............ , r " -..........

EGG ........... 16.00
NUT _________________ i 16.00
BIG LUMP __________  i 16.00
MINE RUN ..._________ |5.7S
SCREENINGS________ 115.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel, ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

SK0LINAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičią Ghicagoje ir 

apylinkėse nuo 5 iki 15 metu.
S1MANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ĄSSOCtATION 
of Chicago.

2202 W. CBRMAK RD. CAhafl 8887

I JEI TURIT
I K| PARDUOT
| PAGARSINKIT
| NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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Tai bus

TARP DAILININKU
Papilės Klebono Patyrimai Chicagoj

ru-

apie Lietuvą papasa-

draugui kražiečiui, 
tariant, svečias kuni-

Prie Michigan avė. ir Wacker 
drive tilto yra “open air art 
show”. Ši paroda nebeturi dide
lio pasisekimo.

Vasara baigiasi, ateina 
duo. Jau gamtos grožis mai
nosi, oras atvėsta. Dar vis

Sekmadienį Draugiškas 
Išvažiavimas.

» o »

o gėrimų bus užtektinai, nes 
pelno nedarysime, o tik taip 
pasivaišinsime^ tai ir viskas.

— Senas Socialistas.

KAIP LIETUVIAI ROMOS KUNIGAI PRI 
IMA SAVO BROLIUS KRISTUJE?

Šiomis dienomis aš lankiau- šauskas iš praloto gavo tik 
si pas vieną gerą savo pažįs-[ leidimą Šv. Jurgio bažnyčioje 
tarną kražietį. Bešnekant apie mišias laikyti, Jei tas butų 

mandagiai atlikta, įai dar nie
ko sau butų buvę.

Na, o kaip ištikrųjų pasiel
gta su svečiu? paklausiau sa
vo draugo. Tur būt viską ži
nai?

Gal neviską težinau, bet štai 
ką tikrai žinau, aiškino drau
gas. Kun. Tamašauskas, kilme

įvairius dalykus, mano drau
gas kražietis užsiminė, kad 
dabar Chicagoj viešėjo para
pijietis iš Lietuvos, kunigas 
Tamašauskas. Sakė, kad turė
jęs progos su juo pasikalbėti 
ir, kad buvęs kražiečių su
rengtose svečiui pagerbtuvė- 
se. Gaila, kad aš apie tai nie
ko nežinojau, nes labai man1 kražietis, o dabar Papilės kle- 
malonu su tokiais svečiais pa-’įbonasj Amerikon atvyko ne su 
sikalbėti ir išgirsti apie seną
ją musų tėvynę. Ir pradėjau 
teirautis, ką gero ir ką blogo 
svečias 
kojo.

Mano 
trumpai 
gas pasakojo, kad metai Lie
tuvoje busią ne išgeriausių. 
Pavasarį ir vasaros pradžioje 
buvę labai šilta ir stokavę 
lietaus, o nuo vidurvasario 
pradėję lyti ir lyjo per daug. 
Toliau sakė, kad katalikybė 
Lietuvoje silpnėja, pagarba 
kunigams mažėja, kad Vokie
tijos pagonizmo ir nacizmo 
bangos veržiasi ir per Lietu
vos rubežių ir daro savo įtek
mę Lietuvoje. Vokietijos na- 
zių pagonizmo bangos slopina 
Lietuvos katalikybę. Sakė, kad 
tikėjimas Lietuvoje silpnėja ir 
mokytojų ir prasčiokų tarpe, 
kad į kunigus eiti vis mažiau 
jau vyrų beatsiranda. Dar pri
dūrė, kad karo šmėkla nuola- 
tai gadina žmonėms ūpą Lie
tuvoje.

Išrodo, kad tas 'kunigas yra 
labai sąmoningas ir labai mo
kytas, sakau aš. Tur būt jis su 
kokia nors misija Amerikon 
atvyko?

Visai ne, tarė mano drau
gas kražietis. Tas kunigas nė
ra vienas iš mokytųjų, o pa
prastas kunigėlis, be puikybės, 
be pasiputymo, tiesiog kaimie
tiškas. Todėl jis mums papra
stiems parapijonams ir patin
ka.
Kaip buvo, o kaip “Draugas” 

parašė?

Po to, paklausiau savo drau
go kas daugiau buvo svečio 
kun. pagerbtuvėse? Mat, norė
jau iš jų daugiau žinių gauti 
apie svečią. Mano draugas 
kražietis man ir įvardijo ke
letą iš jų.

Nuėjęs pas vieną iš įvardy
tų kražiečių ir pasikalbėjęs 
apie pašalinius dalykus, pa
klausiau ar buvo kas ‘Drau
ge” rašyta apie svečią iš Lie
tuvos kun. Jis paaiškino, kad 
buvo trumputė žinutė rugpiu
čio 13 d., 193 8m., bet ta žinu
tė buvusi nei šiokia nei tokia.

Kodėl nei šiokia nei tokia? 
klausiau.

Todėl, kad visai trumpai 
tebuvo parašyta, aiškino mano 
draugas. O svarbiausia tai tas, 
kad ne taip buvo perstatyta 
kaip ištikrųjų buvo. Pirmiau
sia tai 'įas, kad “Drauge” pa
rašyta, jog svečias viešėjęs 
pas pralotą M. L. Krušą. Tas 
skamba labai gražiai ir paša
liečiui išrodo, kad pralotas 
svečią kun. Tamašauską pri
ėmė, kaip savo brolį Kristuje. 
Bet taip nebuvo. Kun. Tama- ciškoną Dirvelę ir kitus. Sve-

svečiu, kun. 
pasigyrė turįs 

dėdes ir sakė,

kokia nors misija, ne su ko
kiais galiojimais, o tik gimi
nių kviečiamas. Ypatingai ji 
kvietė jo dėdės bridgeportie- 
čiai Juozapas ir Benediktas 
Leščauskai. Kai vienas chica
gietis dvasiškis anuomet buvo 
Lietuvoje ir lankėsi savo gim
tinėje Šilalėje, tai ten susipa
žino ir su dabartiniu svečiu 
kun. Tamašausku. Besišnekė
damas tąsyk su 
Tamašauskas 
Chicagoje du
kada nors pas juos nuvyksiąs.

Užsiminimas anuo metu 
apie atvykimą Amerikon išsi
pildė šią vasarą. Bet kai kun. 
Tamašauskas Chicagon atvy
kęs atsilankė pas pažįstamą 
dvasiškį, tai tasai menką Lie
tuvos kunigėlį nudavė nepažį
stąs. Dvasiškis pasakė neįei
siąs mišių laikyti, jei nepri- 
statysiąs savo vyskupo liudy- 
mą. Tai kun. Tamašauskas tu
rėjo grįžti pas dėdę ir pasiim
ti savo vyskupo liudymą. Po 
to chicagietis į savo brolį Kris
tuje kreipėsi šitokiu manda
giu klausimu: tai ką, pasipi
nigauti atvažiavai? Ne, tik 
taip sau giminių kviečiamas 
atvykau, atsakė kun. Tama
šauskas.

• Po mišįų chicagietis svečiui 
tarė: tai juk alkanas esi. Eikš 
pusryčių. Prie stalo visi na
miškiai kunigai greveziojo an
gliškai ir visai nepaisė svečio. 
Tai, mat, kaip broliai Kristu
je vieni kitus priima.

Vienuolis glamonėja kiaulę
Kaip matome, dalykas darosi 

vis įdomesnis. Sumaniau pasi
matyti su trečiu parapijom!, bu
vusiu kun. Tamašausko pagerb
ti. \."se. Jam išpasakojau ką gir
dėjau nuo kitų kražiečių ir 
’ ’ausiau, ar tai tiesa? Atsakė, 
t ad tai tiesa, tik 
tiesa.

Klausiu ar tose 
se buvo koks nors
sakė, kad nebuvo, 
kur tos pagerbtuvės įvyko? At
sakė, kad Mildos salėje. Reiškia 
parapijinės salės kun. svečiui iš 
Lietuvos pagerbtuvėms sureng
ti buvo neprieinamos.

Toliau, trečiasis mano drau
gas pasakojo, kad rytais po mi
šių chicagietis dvasiškis pasi
kalbėjimuose su svečiu vis nie
kino Lietuvos kunigus. Jis sa
kęs, kad Lietuvos kunigai esą 
mulkiai, nekultūringi, nemoky
ti ir nemoka priimti amerikie
čių kunigų. Tuos Lietuvos ku
nigų niekinimus chicagietis kar
tojo kaip kokius poterius kas 
rytą. Įvardino Amerikoje buvu
sį kun. Valaitį, kretingiškį pran-

čias kun. Tamašauskas bandė 
ginti Lietuvos kunigus. Paga
liau chicagietis įsivedė svečią į 
vieną kambarį ir parodė pa
veikslą vaizduojantį vienuolį, 
glamonėjantį kiaulę. Tai, va, 
tokie yra jūsų Lietuvos kunigai 
ir vienuoliai misijonieriai, ta
ręs jis chicagietis dvasiškis.

To kun. Tamašauskui užteko. 
Daugiau jis negrįžo į šv. Jurgio 
bažnyčią mišių laikyti. Kreipėsi 
į šv. Dovido airių •] 
kleboną, kuris labai mielai sve
čią priėmė.

Jei tokius dalykus apie kuni
gus pasakotų koks nors laisva
manis ar komunistas, tai žino- 
ma, tokiam sunku butų tikėti. 
Bet aš tuos dalykus girdėjau 
nuo tokių, draugų, kurie nemo
ka prasimanyti ir kurie nežai
džia geru vardu ne vien Romos 
kunigų, bet ir šiaip žmonių.

Jei koks nors laisvamanis ar 
komunistas iš Lietuvos sugrįžęs 
pradėtų sakyti apie Lietuvos 
kunigus tą, ką Chicagos dvasiš
kis apie juos sakė kun. Tama
šauskui, tai lengva įsivaizduoji, 
kaip įsižeistų lietuvių Romos 
katalikų kunigai šiapus ir ana
pus Atlantiko. Jų laikraščiuose 
tuoj pasirodytų protestai ir pa
sipiktinimo žodžiai. Jie imtų 
rėkti, kad laisvamaniai tyčia 
nori gerą Romos lietuvių kuni
gų vardą teršti ir juodinti. O 
dabar, štai, tą darbą atlieka 
aukštas Romos katalikų bažny
čios kunigas ir dar lietuvis, ku
ris yra gimęs ir augęs Lietuvo
je. Keista. Kelmas.

Chicagos Socialistai 
Pas Kenosha 
Socialistus

parapijos norėtųsi po žaliais lapais pa
silinksminti, pasidžiaugti, pa
sigerėti gamtos malonumais. 
Dar turime progos. Ateinantį 
sekmadienį ant ežero kranto 
tą viską patirti.

Šį sekmadienį, rugpiučio 28 
d., Chicagos lietuviai socialis
tai svečiuosis pas Kenosha

lietuvius socialistus, 
puikus draugiškas išvažiavi
mas. O juk žinoma iš praei
ties, kad kenoshie^iai yra la
bai svetingi ir vaišingi drau
gai. Taigi, kurie mėgstat lin
ksmai laiką praleisti, būtinai 
turite dalyvauti šiame išva
žiavime. Gal tai bus paskuti
nis išvažiavimas šį sezoną.

Jeigu bus patogus ir šiltas 
oras, tai bus galima gerai pa
silinksminti, nes ten yra pa
togi ir graži maudynė, «ik rei
kia turėti nuosavą maudymo
si siutą. Taipgi neužmirškite

Stevens viešbutyje paroda baig
sis rugpiučio 31 d.

Stevens viešbutyje All-Illinois 
Society of the Fine Arts dailės 
paroda baigsis rugp. 31 d. Pa
roda buvo atidaryta pradžioje 
gegužės mėn. šitoje parodoje 
dalyvauja dail. Miku? išleikis 
su specialiu užkvietimu. įžanga 
nemokama.

Meno Institute yra WPA me
no paroda. Sylvia Shaw Judson, 
skulptorė, dalyvauja kaipo vieš
nia, užpildydama visą galeriją 
savo gražios skulptūros kuri
niais.

Mb
f

pagerbtuvė- 
kunigas. At-

Klausiau

TAUPYKIT KUPONUS
Už MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

1'^

Apipiešė J. Mažeikos 
Barzdaskutykla

Piktadaris Buvo Suimtas
BRIDGEPORT. — Jos. Ma

žeika, kuris užlaiko barbernę 
antrašu, 3232 So. Halsted St., 
susilaukė netikėto svečio as
menyje negro, Įcųpįs,, vietoj 
būti kostumeriu pasirodė esąs 
“holdaperis”.

Na, ir kada Mažeika nuėjo 
į užpakalinius kambarius, 
juodveidis pradėjo kraustyti 
registerį. Skutykloj buvo po
ra kostumeriu, kurie tą visą 
įvykį matė, Petras Rūta, sūnūs 
tavernos biznieriaus p. Jos. 
Rūta, 3141 So. Halsted St. 
ir jo draugas Eddie Mažeika. 
Abu pradėjo vytis juodveidį 
ir prisivijo netoli Beinarausko 
bučernėš.

Piktadaris viso labo buvo 
paėmęs apie 15 dolerių. Poli
cija užbaigė reikalą. —VBA.

Įvažiavo I Penkis 
Automobilius

Sheffield nuovadoj sėdi 
metų Della Kranz, 3006 
Racine. Vakar ji įvažiavo 
penkis automobilius, gerokai 
juos aplamdydama.

Pažinkime Geriau 
Savo Miestą — 
Chicago
Nemokamos ir Įdomios WPA 

Ekskursijos.

i Al'M E-NAUJ1ENŲ Foto I 

KAMANTINĖJA — C.
I. O. unijų vadas Pacifiko 
valstijose Harry 
kurį kongresinė 
'kamantinės apie 
tarp darbininkų.
Darbo Federacija

Antanas Skupas, kaip visuo
met, labai užimtas. .Jis moky
tojauja ir kartu dirba kon trak
tuotus tapybos darbus. 

® » »

P-lė Bernice 13a liekai te iš Me
no Instituto gavo garbės pažy
mį už pasižymėjimą grafiškoj 
stilizacijoj.

Bridges, 
komisija 
darbuotę 

Amerikos 
ir visa

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
SUŠAUDĖ JO KELEI

VIUS — H. L. Wood iš 
Hays, Kansas, kuris tar
nauja Kinijoj už keleivinių 
lėktuvų pilotą, tvirtina, kad 
japonų karo lėktuvai pri
vertė jį nusileisti netoli 
Kantono ir sušaudė arba 
sužeidė keturioliką iš sep
tyniolikos jo pasažierių.

P-as Vitkus, berods, dalyvau
ja “Annual Art Tour”. Pirmoji 
jų dailės paroda įvyko Evans- 
tone.

WPA. šią savaitę rengia 
šias viešas ekskursijas — 
(“trours”) artimesniam paži
nimui miesto, kuriame gyve
name, ir jo įstaigų.

“Mažoji Norvegija". — Susi
pažinimas su norvegų gyveni
mu ir jų kultūra. Norvegų 
Chicagoj gyvena apie 65,000. 
Pirmieji norvegai apsigyveno 
prie May ir Erie gatvių ir ten 
pasistatė pirmą bažnyčią. Ta 
apylinkė dabar yra išimtinai 
apgyventa italų. Italai valdo 
ir pirmąją norvegų bažnyčią. 
Iš 80 draugijų, žymiausias yra 
Norske kliubas, įrengtas nepa
prastame originaliame vikin
gų stiliuje. Kliubas nebus ap
lenktas, kur svečiai bus su
pažindinti su norvegų šokiais 
ir dainomis.

Skerdyklos. — Aplankymas 
garsiausios Chicagoje industri
jos, kuri užima labai didelęi 
plotą žemės, taipgi restoranų, 
bankų ir hotelių aptarnaujan
čių skerdyklas.

Susirinkti rugp. 25 d., 9:30 
vai. ryto, Stockyards Inu, 4160 
So. Halsted Si.

Jokių “turų” nebus nuo 
rugp. 27 d. iki po Darbo die
nos.

Bridges “komunistu” ir “A- 
merikoniškos tvarkos grio
vėju.”

N. Naujienų-Acmp Telephoto
JAUNAVEDŽIAI — 19 metų Guy Stillman, gar

saus New Yorko bankieriaus sūnus, ir buvusi Nancy 
Holbrook iš Chicagos (17 metų amžiaus). Jie šiomis 
dienomis susituokė Dundee mieste, III.

'• • Acme-Naujienų Telephoto
(PREZIDENTO ANŪKAS —- Prezidento Roosevelto sūnūs Franklin D. Roo- 

sevelt Jr., su žmona ir naujagimiu sunu savo dvare, Owl’s Nes\ Delaware 
valstijoj. Prezidento Roosevelto anūko vardas yra Franklin D. Roosevelt III 
(Trečiasis)

IgjglO?

j
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Mikas Šileikis

studijuoja Indianos paežerio ko
pas, augmenis ir girias. Jis la
bai mėgsta kopas, jų keistą 
smilčių slinkimą, nepastovų 
kalnų formavimąsi, nepaprastą 
žolių bei augmenų gajumą, ku
rios auga ir bujoja karštame 
smėlyje ir gaivinasi vėsiu ežero 
vėju. Daug dailininkų bandė 
piešti kopas ir visi, išskyrus 
Frhnk V. Dudley, suklupo. M. 
Šileikis, sako, kad jis suradęs 
“paslaptį”, kaip reikia piešti 
spanginančių smiltynų ir žyd
raus dangaus šviesas, kad pie
šiamas paveikslas atrodytų na
tūralūs. Jis sako, jog pirma rei
kia suprasti šitą gamtą, kad 
matyti jos gražumą, švelnumą, 
keistumą ir kartu žiaurumą. Jo
je slepiasi grožis ir didingas 
spalvų menas, kokio niekur ki
tur nerasi. Kartais jis su savo 
kolega p. Dudlay praleidžia va
landas bediskusuodami įvairias 
kliūtis ir techniškus sudėtingu
mus. Kartą p. Dudley jam pasa
kęs: “You have to paint the 
spiri t of this na ture.”

P-as Šileikis jau turi gražų 
rinkinį šių metų kopų paveiks
lų.

visą vasarą

» » »
Pranešimas menininkams

Meno Instituto direkcija iš
siuntinėjo blankas tiems daili
ninkams, kurie pirmiau dalyva
vo parodose arba šiaip žino
miems, ragindama juos ruoštis 
metinei parodai: “Exhibition of 
American Paintings and Sculp- 
ture”. Kurie negavo tokių blan
kų (aplikacijų), bet nori paro
doje dalyvauti, privalo jas gau
ti iš Instituto raštinės ir, išpil- 
dę grąžinti ne vėliau rugsėjo 14 
d. Taip pat jau laikas gauti ap
likacijas ir metinei grafikos pa
rodai, kuri atsidarys lapkričio 
4 d.

Sakytos meno parodos yra di
džiausios metinės parodos Chi
cagos Meno Institute. Ekspona
tus “sijoja” žiuri komisija.

—N. N.

Pabėgo Su $1,600 
Ir Seifu

Trys 
keturis 
pabėgo 
$1,600. 
klausė
Products Co., 801 West 49th 
Place

piktadariai užrakino 
tarnautojus troke ir 
su seifu, kuriam buvo 
Trokas ir seifas pri- 
Mickelberry’s Food

Chiniečių On Leong Tong 
pastatas lankomas kas vakarą, 
išėmus šeštadienius ir sekma
dienius. Susirinkti 2216 So. 
Wentworth avė., 3 augštas.

ir Old
Tautų

Chicago Commons 
St. Stephens Įvairių 
centras. Už kampo garsios 
bažnyčios, su brangmenų kop
lyčia, grotio ir žvėrynu.

Penktadienį rugp. 26, susi
rinkti 955 W. Grand avė.

Atvažiavo 142 Mylias 
Dviračiu Aplankyti 
Motiną

Užvakar 6-tą valandą ryto 
15 metų Thomas Grihspad sė
do ant dviračio Watertowne, 
Wis., ir pradėjo 142 mylių 
kelionę 
kad jo 
tėra nu 
nutarė 
apie 16 valandų beveik 
pertraukos. Chicagoj 
vakar anksti rytą.

Chicagon. Sužinojęs, 
motina guli Hines ve- 
ligoninėje, berniukas 
ją aplankyki. Važiavo 

be 
buvo

Dvynukų Kongresas 
Chicagoj

Chicagos Morrison 
prasidėjo dvynukų 
kuriame dalyvauja 
poros dvynukų iš

Šiandien 
viešbutyje 
•kongresas, 
apie 5,000
visų Amerikos dalių. Kongre
sas pasibaigs sekmadienį.

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

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

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO. DLL.




