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Anglija Yra Pasirengusi Ginti Cechoslovakiją
ANGLIJA ŠIANDIEN RENGIASI 

ĮSPĖTI NACIUS
ANGLIJA GINS ČEKOSLOVAKIJOS NEPRI

KLAUSOMYBĘ

LONDONAS, rugp. 26. — 
Anglija rengiasi įspėti Vokie
tiją, kad užpuolimas Čekoslova
kijos gali privesti prie pasau
linio karo. Jei Čekoslovakija bu
tų užpulta, tai tuo atveju An
glija butų priversta stoti į pa
galbą Prancūzijai, kuri yra pa
siryžusi ginti Čekoslovakijos 
nepriklausomybę.

Prie tokio nusistatymo An
glija priėjo po dviejų dienų 
premjero Chamberlain ir kitų

1 vyriausybės šulų konferavimo. 
Įspėjimą padaryti pavesta Sir 
John Simonui, kuris šiandien 
Lanark mieste, Škotijoje, pasa
kys kalbą.

Anglija taip pat dės visas 
pastangas, kad butų galima 
Sudetų vokiečių klausimas iš
spręsti. Kadangi yra gerai ži
noma, kad visi sudėtų vokiečit] 
reikalavimai faktiškai yra is 
Berlyno padiktuoti, tai daugiau
sia su Berlynu teks ir derybas 
vesti.

HITLERIS RENGIASI KARUI
ČEKOSLOVAKIJOS PASIENYJE YRA SUMOBILI

ZUOTA APIE 1,000,000 KARIUOMENĖS

PRAHA, rugp. 26. — Vpkie- 
tija; daro didžiausį spaudimą į 
Čekoslovakiją, kurios pasienyje 
vyksta apie 1,000,000 kareivių 
manevrai. z .#/

Yra žinių, kad^jjašąulįtiems 
Rezervams Jaįkas liko pailgin
tas. Vadrnasi. Jie tuTW pasilik
ti armijoje ilgiau, negu buvb 
numatyta. Fortai pasienyje yra 
daromi su neįmanomu greitu
mu. Kalbama, kad visos pasiun
tinybės iš Berlyno gauna in
strukcijas, ką jos turės dary- 
ti, jei karas kils.

Naciai turį du planus Čeko
slovakijos suskaldymui. Pirmas 
planas esąs toks: "Kai tik pa
kriks derybos su sudėtų vokie
čiais, tai tuoj turės prasidėti 
sukilimas Ispanijos pavyzdžiu.

Tąsyk, žinoma, Hitleris pasirū
pins tvarką padaryti.

Už antrą planą stojąs Himm- 
leris, Gestapo (slaptosios poli
cijos) viršininkas. Tas planas 
susivedąs prie iŠprovokavimo 
karo su Čekoslovakija. Girdi, 
karo metu £ekos|ovakija butų 
visiškai izoliuota ir turėtų greit 
pasiduoti.

Tačiau antrą planą net ir 
Himmleris vykdytų tik tuo at
veju, jei butų visiškai tikras, 
kad Anglija atsisakys remfi 
Čekoslovakijos nepriklausomy
bę.

Kad Hitlerio smarkavimas 
kelia didžiausį nerimą Europo
je, tai numanu iš to, jog Čeko
slovakijos prezidentas Benes 
turėjo jau dvi konferencijas su 
įžymesniais kabineto nariais.

IACME-NAUJ1ENŲ Rotoj

140 METŲ — Istoriškas karo laivas “Constitu'don” 
.Boston karo laivyno prieplaukoj. “Cpiistitution” buvo 
pastatytas if niYlėistas vandenin prieš 140 ■ metų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS1
Devynių milijonų litų parama 

ūkininkams.
KAUNAS, rugpiučio 23 dien. 

— Šiomis dienomis prasidėjo 
javų supirkinėjimas Lietuvos 
vyriausybės nustatytomis tvir
tomis kainomis. Valstybės iž
do parama ūkininkams sieks 
devynis milijonus litų.

Lenkai tardė ir Lietuvos sugrį
žusį žižmarą.

VILNIUS, rugpiučio 23 dien. 
— Vilniaus lietuvių sportinin
kų vadą Tautinėje Olimpijado- 
je p. žižmarą sugrįžusį iš Lie
tuvos šiomis dienomis lenkai 
ištardė.

Lietuvos burmistrai prieš Mie
stų Bombardavimą.

KAUNAS, rugpiučio 23 dien. 
— Lietuvos burmistrai prisi
dėjo prie /kitų šalių burmistrų 
protesto prieš atvirų miestų 
bombardavimą. Protestas pa
skelbtas spaudoje.

Lietuvoje įvedamas kaimo dar
bininkų privalomas draudikas.

KAUNAS, rugpiučio 23 dien. 
— šiomis dienomis Ministrų 
Taryba, vystydama toliau dar
bininkų socijalinės globos plą- 
ną, nutarė įvesti kaimo darbi
ninkų privalomą draudimą ne
laimingais atsitikimais iždo lė
šomis.

PALESTINOJE NUO BOMROS ŽUVO 
20 ARABU

JAFFA MIESTO RINKOJE EKSPLIODAVO BOMBA, 
KURI UŽMUŠĖ 20 IR SUŽEIDĖ 74 ARABUS

JAFFA, Palestina, rugp. 26. 
— Baisi bombos ekspliozija 
prisigrūdusioje Jaffa rinkoje 
užmušė 20 ir sužeidė 74 ara
bus.

Ryšium su ta ekspliozija ki
lo riaušės. Tuo metu, kai am- 
bulansai rinko užmuštuosius ir 
sužeistuosius, tai įnirtę arabai

puolė žydų kontroliuojamą ban
ką ir bandė jį padegti.

Tačiau kariuomenei ir poli
cijai pasisekė tvarką atsteigti. 
Visi keliai liko uždaryti. Su
stiprinta sargyba pasiųsta prie 
Jaffa ir Tel Aviv sienos, kad 
tuo budu butų galima išveng
ti kruvinų susirėmimų tarp žy
dų ir arabų.

LOJALISTAI LAIMĖJO SVARBU MŪŠĮ
NETIKĖTA LOJALISTŲ ATAKA IŠGELBĖJO GYV

SIDABRIO KASYKLAS.—EBRO MŪŠIUOSE JAU
ŽUVO 30,000 KAREIVIŲ.

HENDAYE, Prancūzija, rug- damos, visai netikėtai užklupo 
piučio 26. — Vyriausybininkų sukilėlius, kurie skobomis pa- 
pranešimais, lojalistų kontrata- sitraukė ir apleido aštuonis kai- 
kas Estemadura fronte pašali-- mus. Toje srityje sukilėliai tie- 
no nacionalistų pavojų užimti siog pradėjo bėgti.
Almaden gyvsidabrio kasyk- Ebro fronte mūšiai vis dar 
las. tebeina, bet jų tempas žymiai

Vyriausybininkai prisipažį- sumažėjo. Jaučiamas didelis 
sta, kad Ebro fronte jie priver- pavargimas. Apskaičiuojajna, 
sti buvo truputį pasitrauktu jog^per mėnesį laiko tame fron- 
bet ūžteli smarki lojalistų kontr- te jau žuvo apie 30,000 karei- 
atalca Almadeno apylinkėje bu- vių. Nors ,paskutinėmis dieno- 
vo netikėta staigmena sukilę- mis sukilėliai truputį pasjptu- 
liams. Sustiprintos lojalistų di- mė pirmyn, tačiau jų nuosto- 
vizijos, tankų ir lėktuvų pade- liai buvo tiesiog pasibaisėtini.

Automobilius užde
gė daržinę ir sukė

lė alarmą
SOUDERTON, Pa., rugp. 26. 

— Automobilius padegė Na- 
thaniel Ditwilerio daržinę ir 
paskui sukėlė alarmą. To dėka 
vos tik pradėjusį plėstis gais
rą pasisekė greit likviduoti.

Spėjama, kad automobiliuJe 
susikryžiavo elektros vielos ir 
dėlei to kilo gaisras. Dėl tų pa- 

s •. čių vielų pradėjo veikti ir si
rena (“horn”).

800 kandidatų
SAN FRANCISCO, Cal., rug

pjūčio 26. — Aštuoni šimtai su 
viršum kandidatų įvairiausioms 
vietoms varo intensyvų vajif! 
ir stengiasi patraukti balsuoto ) 
jus. Kitą antradienį įvyks “pri | 
mary”, kuriuose dalyvaus apie 
pusketvirto milijono balsuoto
ju

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

Giedra. Temperatūroje per
mainos nebus. Saulė teka 6:09,! 
leidžiasi 7:84 vai. *

Reikalauja, kad 
Meksika atsi

teistų
WASHINGTON, D. C., rugp. 

26. — Valstybės sekretorius 
Hull įteikė Meksikos vyriausy
bei aštrią notą dėl atsiteisimo 
už užgriebtas iš amerikiečių 
nuosavybes naftos laukuose? 
Meksika yra įspėjama, kad at
eityje liautųsi is amerikiečių 
nuosavybes atiminėjusi. Tuo 
pačiu laiku reikalaujama, kad 
ji patenkintų amerikiečių ieš
kinį dėl nusavintų nuosavybių. 
Atlyginimo iš Meksikos reika
laujama dešimt milijonų dole
rių.

Autosunkvežimis už
mušė tris žmones
BAKERSFIELD, Cal., rugp. 

26. — Ištrukęs iš kontrolės di
delis sunkvežimis (trokas) pa
sileido visu smarkumu riedėti 
J pakalnę. Jis atsimušė į nedi
delį troką ir sutriuškino du 
vyrus, kurie sėdėjo tame tro- 
ke. Nespėjęs iš kelio pasitrauk
ti vietos gyventojas W. A. 
Miller taip pat liko užmuštas.

Sunkvežimio vairuotojas ir 
jo padėjėjas išliko gyvi. Jie 
sako, jog stabdžiai susyk su
gedo ir todėl nebebuvo galima 
troko sukontroliuoti.

FAIRFIELD, III., rugp. 26. kad jos buvusios Shannono na- 
— šerifas Ernst Burkett pada- ’ jnuose, tačiau viena antrą kai
rė pareiškimą, kad dvi moterys tina farmerio nušovimu, 
iš Tennessee kalnų prisipažino,1 o . . . T
kad jos nuzudziusios 56 metų1 
amžiaus Felix Shannon, pasitu- ^roo^s Elizabethton, Tenn.. 
rintį farmerį. Nužudytojo ku-Jr Beulah Honeycutt iš John- 
nas buvo atrastas jo namuose son City, Tenn. Pirmoji yra 23 
pirmadienį. Jis buvo nuogas. į metų, o antroji 25 metų am- 

Abi moterys prisipažįsta, žiaus.

DALADIER SUSILAUKĖ PARAMOS
PARYŽIUS, rugp. 26. — Ra-įso radikalų -socialistų partijai, 

dikalų socialistų grupės pana-! Liaudies fronto atstovai taip 
mento atstovai turėjo savo su-'pat turėjo sa'vo susirinkimą, 
sirinkimą ir nusprendė besąly-. Liko nutarta laikytis 40 valan- 
giniai remti premjero Daladier dų darbo savaitės. Tačiau pa- 
vyriausybe. Vadinasi, remti jo daryta išimtis toms pramonėms, 
pasimojimą suspenduoti 40 va-'kurios yra susijusios su kra- 
landų darbo savaitę. I što gynimu. Tokiu budu vy-

Premjeras Daladier priklau- riausybės krizė liko išvengta.

PIETŲ AFRIKA REMS ANGLIJĄ
CAPE T0WN, Afrika, rugp. 

26.—Gen. Jan Christian Smuts, 
Pietų Afrikos premjeras, či’a 
pasakytoje kalboje pareiškė, 
jog yra visai negalimas daik
tas, kad Pietų Afrika pasitiktų 
nuošalyje tuo atveju, jei An
glija įsiveltų į karą.

Tas jo pareiškimas yra labai 
budingas. Ypač jis yra budin-

• TITUSVILLE, Pa. — čia 
pasimirė Julia G. Anderson, 68 
metų amžiaus. Ji visą laiką ap
simetė esanti labai biedna ir 
ėmė pašalpą. Bet kai pasimirė, 
tai jos kambariuke buvo suras
ta $5,900 pinigais ir banko kny> 
gutė, kuri rodė, jog ji turi pa
sidėjusi $1,886;

gas dėl to, kad prieš metus lai
ko gen. Smuts buvo įspėjęs An
gliją, jog Pietų Afrika yra pa-, 
sirenguri laikytis nuošalyje, jei 
xAnglija įsiveltų į karą.

i Gen. Smuts kalba faktišhS 
reiškia tai, jog visos dominijos

i yra pasirengusios vieningai 
Įveikti, jei Europoje kiltų ka
ras ir Anglija į jį butų įtrauk -

' ta.

• BLOOMINGTON, III. — 
Peter G. Drautzburg Čia pada- 

I re pranešimą apie tai, kaip at- 
I skirti netikrus banknotus. Kai- 
jpo taisyklė, netikrų banknotų 
ząlioji pusė yra pusėtinai ne

įvykusiai padaryta. Be to, ne
tikrų banknotų popierius' irgi 
pusėtinai skiriasi, — jis yra ar 
per storas, ar per plonas.

» » «
NEW YORKAS, rugpiučio 22 

d. laivu “Laconia” atvyko iš 
Lietuvos p. M. Avietenaitė, Už
sienių Reikalų Ministerijos 
Spaudos Biuro Viršininkas, ku
ri yra ir Pasaulinės Parodos 
Lietuvos Sekcijos Generalinis 
Komisaras. Taip pat kartu at
vyko pavilijono architektas p. 
Algirdas Šalkauskas. Abu at
vyko tos parodos paruošiamuo
sius darbus atlikti ir išbus 
Amerikoje apie mėnesį. Patir
ta, kad Lietuvoje paruošiamie
ji darbai eina pilnu tempu ir 
jau gerokai įpusėjo.

G. K.
New York City 
1938/VIII/24 d.

Žuvo mašinistas ir jo 
padėjėjas

XENIA, Ohio, rugp. 26. — 
Apie tris mylias Pennsylvania 
St. Louisian traukinys važiavo 
niekieno nevairuojamas, ir nie
kas nieko nežinojo. O tai atsi
tiko dėl to, kad lokomotive įvy
ko ekspliozija, ir prasimušęs 
karštas garas užmušė mašinis
tą Joti L. Breen ir jo padė
jėją R. B. Mitchell. .

Tik kai traukinys visiškai 
sustojo, tai buvo patirta, jog 
įvyko katastrofa.

Fašistai stato laivus 
filipinams

MANILA, Filipinų salos, rug
piučio 26. — Italai ir vokiečiai 
stato Filipinų saloms prekybi
nius laivus, kurie ateityje su
darys lyg ir pagrindą laivy
nui.

Dabartiniu laiku yra stato •

Lindberghas išskri
do Į Ukrainą

MASKVA, rugp. 26. — Pul
kininkas Charles A. Lindber- 
ghas, pagarsėjęs Amerikos la
kūnas, drauge su žmona išskri
do į Čekoslovakiją. Tačiau pa
kelyje jie sustos Charkove ir 
kituose Ukrainos miestuose. 
Prahą pasiekti jie mano apie 
rugsėjo 1 d.

Aštuoni žuvo kino 
teatre

SAN LUIS POTOSI, Meksi- 
ka, rugp. 26. — Aštuoni asme
nys, tarp jų vaikai ir moterys, 
žuvo kino teatre, kai žiūrovai 
pradėjo nuo galerijos grūstis 
žemyn. Minia susikimšo pako
pose ir negyvai sutrypė pagriu
vusius. Be to, nemažas skai
čius liko sužeistas. 

, . -

Radijo programos 
indėnams

WIND0W ROČK, Ariz., rug
piučio 26. — Iš šio miesto 
dijo stoties pradėta transliuo- 
ti programos, kurios yra ski
riamos Navajo indėnams.

Tos giminės indėnų Arizonos, 
Utah ir New Mexico valstijose 
priskaitoma apie 50,000.

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

L--------------------------------------- /

e WAPELLO, Iowa. — Dvi 
mylios į rytus yra vadinamoji 
Hovvardų farma. Ta farma Ho- 
wardų šeimai jau priklauso 102 
metus.

• PARYŽIUS. — “Soir” laik
raštis skelbia, kad pulkininkas 
Lindbergh Maskvoje “knock- 
out’u” paguldęs slaptosios po
licijos inspektorių, kuris kaip 
“angelas sargas” jį visur se
kęs.

Tačiau ta žinia buvo gauta 
iš Rygos, kur pusėtinai daug 
visokių melų yra fabrikuoja
ma.

Žuvo Portugalijos 
konsulas

BARNSTABLE, Mass., rugp. 
26. — Automobilio susidūrime 
su traukiniu žuvo Dr. Victor 
Eduardą Verdades deFaria, 40 
metų amžiaus generalis Portu
galijos konsulas iš New Yorko. 
Drauge su juo žuvo ir jo žmo
na.

Kulka užgavo Ame
rikos konsulatą

KANTONAS, Kinija, rugp. 
26. — Amerikos konsulato tro
besys Shameen pakraštyje liko 
kulkos užgautas. Konsulatą už
gavo antilėktuvų kanuolės šo • 
vinio dalis, kai kiniečiai pradė-

RUGPJŪČIO MEN.
Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta

r Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

mi keturi laivai: vieną laivą jo šaudyti j japonų bombone- 
stato vokiečiai, o tris italai, šius, kurie atakavo Kantoną.

ŠEŠTADIENIAIS nno 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Mikas šileikia
—Ne, dėkui* Nei arbatos, nei 

kavos aš negeriu — neramiai

Prieš* pat Kalėda^ oras buvo 
labai šaltas ;• siautė dažnos snie
go pūgos. DgiTtrtiURas PAoTo dė 
Aure grįžo į savo studiją iš ba
liaus. Buvo pirma valcnda ryto. 
Nusimetęs plosčių žiurėjo kaip 
ant kilimo, per kurį jis perėjo, 
pasiliko baltos sniego pėdos; Pa
glostė pasitikusį jį šunį, kurs 
linksmai Šokinėjo.* Studija bUW 
klaiki ir šalta. Uzktfrė pečiuj 
ir ant jo pastatė katiliuką su 
vandeniu arbatai. Kol jis už 
marškos triusėsi apie pečių, pa
sigirdo barškinimas į duris.

—Kas ten?
—Tai aš, Mabėlė!
—Ko tu dabar bastaisi vidur

naktyj ?
—Leisk, leisk vidun, šalta!
—Eik namo. Vėlu!
—Leisk greičiau.
—Neleisiu!
—Susimildamas! . . .
Atidarė duris ir pasirodė ta 

pati moteriškė, kuri jį kartą už- 
kalbino gatvėj# Ta pati Mabė
lė, kuri prašė jį duoti jai dvide
šimt penkis centus išmaldos. Jis 
davė jai ir savo antrašą, many
damas, gal ji bus kada nors jam 
reikalingas modeli# o tuo pačiu 
kartu turės sau uždarbį. Ji bu
vo ir pirmiau pas jį daug kartų 
atėjusi. Jis bandė ją išmokyt 
pozuoti, bet veltui. Ji buvo la
bai nervinga ir daug kalbanti; 
Jos žodžiai buvo tiek palaidi ir 
nelogingi, kad de Aure nieku, 
budu nebegalėjo su ja tinkamai 
susikalbėti. Jis negalėjo jos nė 
suprasti. Bandė atkreipti jos 
dėmesį į meną, stengėsi išmo
kyt pozuoti, būti modeliu iš ko 
gelėtą pasidaryti sau pragyve
nimą. Akimis ji kažką gaudė ir 
nereikšmingu veidu į jį žiurėjo. 
Jam buvo aišku, koks buvo jos 
užsiėmimas.

—FgsiūtnsiW Šalta — purty- 
damosi atsakė ji.

* Juodu stovėjo kaip, sumišę,, 
nežinodami ką daugiau viens ki- 
tatfft1 sakyti. Jos vertes buvo nu
teptas biauriais* raudonais da- 

;žads, plaukai sūfe’ivSlę. Matyt, 
ekačft originališki jos pFaukai ka
daise buvę šviesia? geltoni, bet 
dabar . . . šmotais žili, šmotais 
parudavę, kaip kokios pakulos. 
Apsiaustas buvo tamsiai žalios 
špalvos, Šlėbė juoda, jau gero
kai. panešiota, ant kaklo turėjo 
gelsvą šaliką, pančiakos buvo 
paprastos pakulinės, juodos ir 
atrodė ant jos kojų raukšlėto
mis, žodžiu, jos drabužiai darė 
ją dar labiau atpriklesne. Iš
kart lyg nedrąsiai norėjo kažką 
sakyti, bet pajudinus lupas ne
išdavė balso ir atsisėdus ant kė
dės užsidegė papirosą. De Aure 
susimr.išęs nežinojo* kas sakyti 
ir kas daryti. “Ko ta moteriškė 
iš manęs nori?.” galvojo-jis žiu»- 
rėdamas į Orfijaus- statulą. 

;“Kas ją. viduryje nakties pri
vertė čia ateiti? Argi ji neturi 
namų!” Jis iš tolo biaurėjosi ja. 
Kokiems galams jis davė jai sa- 
Vo 'antrašą? “Neatsikratysi da
bar nuo jos. Ji nenori dirbti, 
bet ateina tik pinigų prašyti. Už 
pinigus ji lengvai save bet kam 
atiduotų. Tik jos nelaimė, buvo 
jau’ nebejauna moteriškė. Vei
das ir šiaip nepergražiausia's bu
vęs — nosis- aukštyn pariesta. 
Kam ji man reikalinga. Ar tam, 
kad pc sibiaurė'tii į ją pasižiurė
jus? Ne,-, ne. Ji irgi žmogus, ji 
ieško uždarbio . . . šaltyje besi- 
bąstydama po gatves laukia kol 
koks žioplys ją užkalbintų . . . ”

—Arbata jaw gatava — pasa
kė de Aure — Gal išgersi arba
tos puoduką, sušilsi?j

‘ .... .... * z.r.U
f ,........................ —-....... .h. ■ 1 I. J,4> -------- (1 1 ... .................. u*-.--------

$20.00 iki $40.00 Sutaupysite, 
Pirkdami Dabar

Šildomą 
PEČIŲ 

Progress Krautuvėje
Progress Krautuvėje rasime 
didžiausį pasirinkimą nau
jausių madų, geriausių iŠ- 
dirbysčių visokių šildytuvų.

Dėl Kurmirtio Aly
va ir Kitokiu Kuru 
Šią Savaitę Siūlo
me už Specialiai 

Mažas Kainas
[mokėkite tik mažą dalelę, 
o pečius bus režervuotds už 

kainą.Bargain

n.

H* rURE Cf
J. KALEDlNSKAS, Vedėjas

3224 SOUTH HALSTED STREET
Tel. VICtory 4226 Chicago, Illinois

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo 
nedėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGE$, 1360 kil. 

■■ i......... .i i r ■■ i. .........................

—M* ką geri ?
—0* vyną, dėgtihę . . .
—Ir alų,, taip.?’— pridėjo Pa- 

ok>> dė- Aur&
—Alaus aš taip pat negeniu,* 

—lyg protestuodama pasigrę- 
žus ant kėdės pakeltu balsu ji 
atsakė.

—To tai jau negausi. Svaiga
lui pats negertu ir neturiu. 
Jeigu nori, tai gerk arbatą.

Studijoj buvo tyli. Dailifiim 
kau pats vienas^ gėnė atbatą) 
persukdamas tylą sriūbčiojimu, 
o ji sėdėjo tylėdama ir vieną po 
kitam rūkė papirosą. Tabako 
dumt i ir arbatos garai kilo J pa
lubę ir ten susiliejo padaryda
mi kambarį šiltesnį.

—Paolb!' tyliu1 balsu- ji iš
tarė.

—Ką? — neatsigręždamas jis 
i atsiliepė.

Iš-veido atrodė, kad ji niekuo 
nėsidomų rodos, viskas jai yra 
atsibodę', tik laukia* mirties . . . 
staiga ji* atsikėlė nuo kėdės ir 
visu drąsumu' puolė prie Paolo, 
apkabindama rankomis jo kak
lą* Jis atstume jos rankas nuo 
savęs ir susilaikydamas piktu
mą, ramiai pasitraukė į šalį. Rū
kydamas pypkę putė durnus tie
siai Orfijui, į veidą, kurs atro
dė lyg šypsojosi žiūrėdamas sa
vo filosofiškai veidu į judviejų 
ginčus.

—Štai, rūkyk maridžiuaną, 
gal nebusi toks piktas ? — mei
liai pasiūlė jam narkotišką pa
pirosą.

—Aš rūkau tik pypkę' ir nie
ko daugiau, — piktai atkirto 
Pf.olo- žiūrėdamas į Orfiją.

—Ar jis fat taip gražus, kad 
•tu žiuri' Ar jis gražesnis už 
mane? — Mabėlė paklausė, ar
čiau nosį prikišus prie statulos. 

1 —Ar tamsta žinai kas yra 
klasika ?

Girdėjau. Tai bus kas nors a- 
pie meilę. Kas nors panašaus, 
kaip seniau žmoąėte mylėdavo®... 
ąr taip ? ’ ‘ j |

—Visai ne apie tai aš klau
siu,

—Tai apie ką? — atsisėdo ji 
su pražiodyta burna.

—Bet apie meilę kalbėti yra 
daug įdomiau; ypatingai kai 
mudu vienu.

—Meilę žmonės dar daug 
tūkstančių metų prieš Kristų 
pažino,* teisingiau pasakius, nuo 
tada, kai atsirado patys žmonės. 
Nieko čia naujo nėra* Meilė y- 
ia prigimtas dalykas. O klasika 
yra kūrybos — žmogaus prota
vimo išdava.

—Bet žmonės taip pat pro
tauja ir dabar, kaip ir seniau, 
— atsikirto Mabėlė.

—Kiekvienas savaip protauja 
ir savaip elgiasi, tačiau tas nie
ko dar nepasako, kad gerai el
giasi. — Paolo matydamas, kad 
kalbos tema išėjo iš vėžių, pa
lietė naują mintį.—^Žmogaus pro
tavimas būna tik tuomet kultū
ringas,. kai. jo išdavas supranta- 
visa tauta ir visa žmonija ger
bia, kai žmonės kultūringai el
giasi ir kitus moko gero elgimo
si.

—Nieko čia nėra naujo, — 
pasakė j ii. — Tai vis seni, atsi
bodę dalykai, fe!...

—Gerai. Ar tamsta žinai; kas 
yra etika.? —- jis paklausė.

—Tai bus tas pats nuobodus 
dalykas.... — traukdama taba
ko durnus ji pasakė.

—Tai nertuobčdils dalykas, 
bet tiesiog tragedija, — supy
kęs Paolo sušuko. — Tamsta, esi 
ignorante! Klausyk: Etiką mes 
suprantame, kaipo gero kultū
ringo elgimosi dalyką. Etika 
mttš moko doro gyvenimo, są
žiningumo ir daug kitų dalykų.

—Etika yra mokslas doro ei- 
giinosi. Etika ir logika svrrsto 
žmogaus elgesius: kad supras- 
iūm gerai *ar blogai darąs. Bė 
to, žodis “etika” yra- pažymįs 
žmogaus charakterio, Surišto su' 
žmogaus papročiais. Moralė fi- 
lėšofija reiškia tą patį; ką ir 
etika. Moralybė — lotyniškai

— reiškia papročius. Sa-

NAUJIENOS, Chicago, IR
rkysimė, me^ diskūsūojamo žmo
gaus elgesius ir papročius, ir jo 
■oharakfei^, remdamiesi tais pa
grindais, ant kurią remiasi žnw> 
ga'ušk papločiai. Sekdami tuos 
^faktus, mes pastebime, jpg žmo
guje randami* dvt pūteėk J “geras-” 
.ir ‘blogas”. Bet p&sėteoje to^.su- 
rahdame, kAd' žmogus tunb dau
giau palinkimo vienon kurion 
pusėn^ — sakysimo- — blbgojon. 
Kodėl jis turi palinkimą blo
giems darbams? šis faktas yra 
reikalingas platesnio išaiškini-

iHIO.

Mabėlė sėdėjo susimąsčiusi, 
1 ne' tai klausėsi Paolo’ kalbos, ne 
tai ja domėjosi, tik ant stalo 
prie alkūnės gulėjo nuo dažytų 
lupų 'raudonai išmargintų papi
rosų galų krūva, d ant kilimo 
apie kojas buvo> pribarstyta pe
lenų?

—Žodis “geras”, lotyniškai 
reiškia rectus, — daryti gerai, 
teisingai. Kad. žmonės teisingai 
gyventų, pas mus yra įstaty
mas, kurs liečia* luekvieną drau
gijoje gyvenantį žmogų. Jeigu 
nebūtų nustatytą taisyklių, ku
rios atitiktų visų žmonių reika
lams, tar kiekvienas turėtų save, 
“taisykles”, kiekvienas savaip 
suprastų gerą arba blogą,* žo1- 
džiu, butų barbariškas gyveni
mas. Tuomet niekas nesiskaity
tų su moralybės taisyklėmis, as
meniškiems savo reikalams ar
ba’ geiduliams, savo gerovei da
rytų tokį pasielgimą, kurs ki
tam žmogui butų tik skriauda. 
Žodis “geras” arba “blogas” y- 
ra apribotas įstatymais Sum- 
inum< Bonum pilna to žodžio 
prasme, reiškia gerą arba tek 
singą gyvenimą, kurs apeina vi-

c

lygiai všfcų žmo-są žmoniją 
hiiy reikalui

—Nedoras gyvenimas, tai tie- 
■siog yra* tos bakterijos, kurios 
nuodija žmogaus dvasią ir* dirk- 
sniusv Nedoro gyvenimo’ papro
ty# yra lygus narkotikui, kurį 
tamsta* Mabėle^ man ką tik bu
vai pakišusi

—I# tavęs galėtum būti ne
prastas kunigas^ Paolo, -— pa
sityčiodama atsiliepė Mabėlė.

—Kodėl būtinai kunigas? Juk 
ir ne kunigu būdamas gali ži
noti, kas yra gera ir kas yra ne 
gera. Juk tai kiekvieno piliečio 
prievolė tuos dalykus žinoti. Ko
dėl leisti save taip nusižeminti, 
kad kitas, pav., kad ir kunigas, 
ant tavo galvos* kuolą* tašytų ?

| —Vėl, — lyg iš nuobodulio 
atkiutus, atsiliepė Mabėlė.

Jųdviejų kalba* ėjo prie pabai
gos. Paolo nervingai vaikščiojo 
po studiją. Priėjo prie pianino, 
pirštais barkštelėjo į klaviturą 
išmušdamas* kelias gaidas, bet 
iišsiga'ndęs vėlybos nakties, atšo
ko atgal.

—Pamokslininkas, cha-cha-
scha! — nusikvatojo Mabėlė.

—Pamokslininkas ar ne, bet 
tamsta; panele Mabėlė, eik na
mo, eik iš čia. Aš noriu miego; 

■ —Tai gulk.

f

L. A. EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
2025 W. 51st St.

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John R EndeiKis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ '
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 „ South Fairfield Avenue

. Tel. LAFAYETTE 0727

1 t—x -| • koplyčios visose
1—1 Chicagos dalyse

—tilt Mfrf
—Man ir čia gerai.
—Tamstai esi man svetima ir 

manęs nesupranti.
—Mattr yra visi svetimi, — 

nuleistu tonu prakošė' ji. — Kai 
buvaki jaunesnė, visi mane my
lėjo. Kabaretuose dirbau,, daug 
pažinčių turėjau, tai buvo kito
kie laikai— buvo greitas links
mas gyvenimas — lyg plaštakė 
ant sparnų skraidydavau.... Da
bar jau visi, mano draugi aplei
do, užmiršo, pasiliko tik gailus 
atminimas. Jeigu ne tu, Paolo, 
ir ne juodveidė šeimininkė, kuri 
*,savo rusies kertelėje davė man 
kampeli prisiglausti, tai šitame 
mieste aš nieko daugiau ir ne
pažįstu. Aš jau taip pripratau, 
kad kiekvienas naujas žmogus 
man yra draugas, bile tik galiu 
išprašyti dolerį . . . Cha-cha- 
cha! Oh, kaip kvailai atrodo! 
Kvaili tie vyrai. Jeigu visi vy-

(Tąsa* ant 3-čio pusi.)

šeštadienis, Rugp. 27, 1938
Oflw TeL Tarta SM1

756 West 35th St
Cor: of 35th and Hfeisted Sts. 

Ofiso valandos:&ao b-3inuo 6:30-8:30 
, Nedėliomis pagal sutartį.
Rėt. 491<V SO. MICHIGAN BLV1).

Tel- Kenwnnrt 5107

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. VVestern 
Avė., 2hd floor 
Hemlock 9252

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

ty 2799-3X

ADVOKATAI

f

Ofiso TeL VfrgiMa 0036 
Reeidenoo Tel* BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4* ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį)

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

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

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

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

Tet Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-1 p. m. 7-8:30 p. m.

Physician and Surgeoh 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Resk 3261 So. Halsted Street

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 6 iki 8-:30

Telefonas Boulevard 1310^
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr.. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfleld Avė. Laf. 8014

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

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

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4031 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So'. 'Dėaf hbth* St.
Room 1230

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

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
L - -ąHi 47th Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

V*

Laidotuvių Direktoriai

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 Sq. Wėstėrn Avė. Phone Virginia 0883

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

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

P. ŠALTIMTERAS.

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42.44 Kast 108th Street Tel. Pallman 1270

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
33*19 Lituaniėa Avenue Yards 1138

8

LIETUVIAI

T-“' K

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 nedSl. pagal sutartį 
Re», 6631 So. Califomia Avenue 

<4 Telefonas Republic 7868

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 
Nedaliomis nagai sutarti.

■.*•?**

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

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaniėa Avenue Phone Yards 4908

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jpsų 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. Speciali atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

_____KiU Lietnyiai Dakterąi_____

Dr. W. X Kirstūk
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 YARD3 7299

DR. BRUNO J. 
ZUBRKKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI

IŠ RUSUOS
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. I8O1 St, netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12. pietų* ir 
nuo 6 iki 7:90 v»l. vakaro.

Tel. Canal 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos. 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2680

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso, valandos
Ntio 10 iki 12 dfenų, ^2 Iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai Ned.. nuo 16 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
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PIRKIT SAU AUTOMOBILI SU PASITIKĖJIMU IŠ DIDŽIAU
SIOS CHICAGO'E AUTOMOBILIU FINANCIV6S KOMPANIJOS 

IR TIKRUMOJE SUTAUPYK'T ŠIMTUS DOLERIŲ
Virš 15,090 Patenkintų Pirkėju—Musų Pui
kusis Rekordas. Pažiūrėkite j Musų Kainas, 
Niekur Kitur Pasauly Jus Negalite Nunirkti

Garantuotą Karą, Kuris Butų Veik Kaip 
Nauias už Tiek Mažai Pinierų. 

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

OLDSMOBILE 1938 6 Sedan naujutėlis Atimtas 
iš Bankrutavusio Dylerio, Galit nupirkti už 50% 
Mažiau, taipgi 2 1936 Oldsmobile Sedan Kaip Nau
jutėliai, už tiktai ...............  $395
CHEVROLET 1937 DcLuxe Sedan Naujutėlis visais 
atžvilgiais, Radio šildytuvas, Tiktai $425- Taipgi 
2 1936 Sedans. Pamatę Sakytumėt, kad tai Naujutė
liai, už liktai .............................................................r .. $295
DODGE 1938 DeLuxe Sedan Tobulas kaip kad tik 
ką iš Dirbtuvės Išėjęs, Tiktai $595- Taipgi 3 1937 
Sedans ir 2 1936 Sedans už tiktai ..............  $295
PONTIAC 1938 DeLuxe Atimtas iš Bankrutavusio 
Dylerio Naujutėlis, tiktai $595 Taipgi 4 1936 Se
dans Praktiškai Nauji, Tiktai ................................... $375
FORD 1938 DeLuxe Sedan Naujutėlis, Tiktai .......  $425
TAIPGI 1937 Sedan už Tiktai ................................... $345
PACKARD 1937 Sedan menkai vartotas. Buvo 3 
mėnesius padėtas, tiktai ........................................... $495
STUDEBAKER 1936 Sedan važiuotas tik kelis tūks
tančius mylių, atrodo ir bėga kaip naujutėlis, tiktai 
$265 ir 2 1935 sedans puikiose sąlygose, tiktai.......  $195
PLYMOUTH 1938 Sedan Naujutėlis 50 nuoš. nume
tama. Taipgi 3 1937 Sedans, tiktai ....................... $425
CHRYSLER 1938 kaip nauju’ėlis, tiktai ............... $595
DE SOTO 1938 Sedan, vartotas tiktai 2 mėnesius, 
gražus ir ekonomiškas karas, tiktai ....................... $525
BUICK 1937 Sedan kaip tik ką iš dirbtuvės išėjęs, 
radio, šildytuvas, tiktai ...............................................  $575
2 1936 Sedans naujutėlėse sąlygose, tiktai...............  $425
CADILLAC 1937 Sedan, čia tai puikiausias karas 
koki pinigai gali nupirkti, kainuoja virš $3,000, 
Musų kaina tiktai ........................................................... $695
WILLYS 1938, 4 durų Sedan, padarys virš 30 mylių 
su galionu gaso, yra kaip naujutėlis, tiktai ...........  $395
Turime virš 300 karų iš ko pasirinkti. Vieta neleidžia vi
sus išvardyti. Turime virš 50 trokų iš kiekvienos išdirbys- | 
tos ir body stiliaus už pigiai kaip $95* Ir virš 60 karų 
kaip po $45* 
Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleiskite progos j šį DIDĮ IŠPAR
DAVIMĄ užeiti. Kiekvienas karas turi musų 90 dienų garantiją ir 
10 dienų važinėjimo bandymą. Priimsime jūsų seną karą kaip įmo- 

kėjimą, o likusią salite mokėtis iki dviejų metų. 
Atdara kasdien iki 10 P. M. Ir visą dieną sekmadien|.

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

...•z,zzrz7.T,-i',."ri.,.,.._--.;... T-r-r

Lietuva, kurią aš mačiau
DR. FRANCHINIS NETTO

rai
■Jai

MABELĖ
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

butų tokie, kaip jus, Paolo, 
mes visos tokios valk. tos,

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

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

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

štai jau Kaunas prieš mus. 
Mes ji matome iš lėktuvo, ku
ris pro debesis prasiskverbda
mas, pasižeria po kojų tarsi 
koks modelis. Lietuva keliau
tojui yra didelis netikėtinu
mas. Ten, kur jis Mkisi rasti 
tik nuo amžių užsilikusius 
griuvėsius, nusiminusius žmo
nes, apleistus ir apžėlusius 
piktžolėmis laukus, randa nau
ją miestą, kuris stiebiasi sa
vo amerikoniškais dangorai
žiais iki debesų, sutinka žmo
nes apsišvietusius, kurybinin- 
kus, viską linksmai dirbančius 
savo gimtoje žemėje, randa te
nai auksu žėrinčius kviečių 
laukus, tas aukso mares, ku
rias vėjai taip gražiai įsiūba
vo.

Kaunas — tai pilrmas netikė
tumas Lietuvoje. Tai laikinoji 
sostinė, kol lenkai negrąžins 
tikrosios Lietuvos sostinės Vil
niaus. Kaunas keičiasi į mo
dernų miestą su savo per 100,- 
000 gyventojų. Gatvės plačios, 
naujos, rūmai puikus, sportui 
aikštės. Kas vizituoja Kauną, 
to dėmesį pirmiausia atkreipia 
Karo Muziejaus rūmai, kuriuo
se Lietuvos didvyrių relikvijos 
saugojamos, pradedant vidu
rinių amžių svietiniais iki auk
so pentinų, garbės riterių ir 
moderniųjų Didžiojo karo ka- 
n uolių. Tai liekanos, kurios 
padėjo kovose dėl nepriklau
somybės, kartu sustatytos su 
kovų garbės vėliavomis. Šitų 
rūmų darželyje iš paprasto 
laukų akmens, altoriaus for
mos, padarytas nežinomam 
Lietuvos kareiviui kapas. Vi
sose Europos šalyse galima at
rasti 'kapą, kuriame ilsisi žu
vusio didvyrio siela, tačiau nė 
vienoje šalyje nėrą iškilmių, 
kurios primena kas dieną šitos 
aukos netekimo skausmą, taip 
jaudinančių savo., majestotišku 
paprastumu, kaip Kaune, ku
ities aš mačiau. Tai nepapras
tas vaizdas, tipingas, savotiš
kas, niekur kitur nepatirtas ir 
ilgesiu vėl atgal traukiąs atsi
minimais į Lietuvą.

Kaunas dar turi meno mu
ziejų, kuriame sukrauti jo di
džiųjų vaikų kuriniai, kur jo 
garbę iškelia Mykolo Čiurlio- 
nies aukščiausia Lietuvos ar
tistinio pasireiškimo kūryba.

Pradžioje Čiurlionis buvo 
muzikas, vėliau dailininku ir 
pasiekė tobulybės, pefrduoda- 
mas drobėje grynąjį meną ir 
jausdamas joje nepaprasto sa
vo įsigilinimo į muzikos gar
sus, kuriuos jis teptuku yra 
perkėlęs į drobę ir tuo pačiu 
savo kurinius įamžinęs- Pasak 
rusų kritiko Čudovskio, šis 
žmogus piešė savo tautos pa
slėptas jėgas, ir jojo kuriniai 
yra verti ne tik kelių paskai
tos eilučių, bet ištisų paskaitų, 
kuriose butų galima parodyti 
nepaprastą didybę tos žemės 
ir tų žmonių, kuriems jisai sa
vo veikalus kure. Tai yra išti
sa paveikslų galerija, kuri tę
siasi per keletą muziejaus sa
lių. Tai nepalyginamai didelio 
įkvėpimo turtas. Tai paveiks
lai, kurie sudarytų didelės gar
bės 'kiekvienam tautiniam pa
rodos salionui. Tai yra tipin
gas lietuviškas dailininkas, be 
jokių svetimų įtakų. Jis piešė 
su nepaprastu vaizduotės gy
vumu, garsėdamas su kiekvie
nu savo paveikslu, tapė pa
saulio kūrimo seriją nuo pat 
tamsos iki šviesos vandenų ir 
žmogaus.

Aš apsistojau šitoje vietoje 
su didžiausiu entuziazmu pri
minti tam lietuviškam genijui, 
kiiris man padarė taip .didelio 
įspūdžio, ir tas įspūdis, kuris 
išėjo iŠ meno kurinių, visiškai 
skirtingu, niekur 'kitur neuž
tiktų, atskleidė man nežinomus 
kraičius ir sukėlė man, tro
pikų žmogui, bendrą nepa
prastos kūrybos jausmą. Tai 
menas, tai grynasis menas, tik
tai menas.Vėliau lankėmės ekonomi-

I

nėse įstaigose. Aplankėm “Mai
sto” fabriką, kuriuo lietuviai 
iš tiesų galėtų didžiuotis. Iš 

, čia išeina puikus konservai, 
kuriais europiški stalai džiau
giasi, o dažnai net ir pasiekia 
užjulrių kraštus ir gali konku
ruoti su vietine gamyba. Po 
to apžiūrėjom “Pienocen'rą,” 
antrą puikią lietuviškos pra
monės įstaigą, kuri kontroliuo
ja pasterizuodama visą pieną, 
gaminamą tame krašte, ir ga
mina iš jo ne vien tiktai svies
tą, bet ir ledus, “šampaną.”

Apžiūrėjome ir Lietuvos Ban 
ko rumus, vėliau Užsienių Rei
kalų Ministeriją, kurioje turė
jome malonų pasikalbėjihą su 
Lozoraičiu, jauniausiu užsie
nių reikalų ministeriu Eulropo- 
je, puikiu diplomaįu, kuris 
Brazilijos reikalų žinojimu 
mus ne tiktai sužavėjo, bet ir 
nustebino. Aplankėme ir Kūno 
Kultūros Rumus ir puikiausiai 
įrengtą sporto stadioną. Čia 
mes gavome progos įvertinti 
tarsi iš skulptūros paveikslų 
paimtus jaunuolių pavyzdžius, 
kurie savo elegancija ir pajė
ga sudaro naujos lietuvių kar
tos atletų generaciją-

Štai jau matyti Klaipėda. 
Mano paskaitos laikas jau bai
giasi. Liko dar kelios minutės, 
kad galėčiau pareikšti jums 
keletą žodžių, skirtų Lietuvos 
uostui Baltijos juroje Klaipė
dai, kurią Antano Smetonos 
vyriausybė per 14 metų paver
gė į puikų pramonės miestą. 
Klaipėda, Versalio sutartimi 
pripažinta kaipo Lietuvos mie
stas, gali tiktai džiaugtis savo 
naujos vėliavosvftpalvomis, nes 
ji jau paversta^B nenaudingo 
žvejų uosto į vieną didžiausių 
ir svarbiausių uostų, kuris jun
gia su judriausiais prekybi
niais Europos* ‘į ir Amerikos 
centrais.

Susipažinę su , lietuvių kai 
kuriais budo bruožais, brazi
lai dabar galės suprasti, kodėl 
iš 877 pradžios ųiokyklų 1919 
metais su 1300 Mokytojų ir 
40,000 mokinių šiandien Lietu
va turi 2055 mokyklų su 4200 
mokytojų ir 270,000 mokinių. 
Kodėl, pagaliau, nūdienė Lie
tuva visa yra pilna entuziazmo 
ir su tokiu dideliu pasišventi
mu stato savo tautinę valstybę.

Tai yra taiki tauta, ji taika 
ir gyvena; žmonės, kurie dir
ba ir atstato nuostabiu ištver
mingumu iš griuvėsių garbin
gą praeitį, žmonės apsišvietę 
ilr savo meno kuriniais ne vie
ną Europos mokslininką trau
kią į save.

Su dideliu nusistebėjimu 
tenka pasakyti, kad šiaurės 
“saracėnai” gali pilnai duoti 
artistinio jautrumo pamokas.

—“L. A.”

kaip aš, badu išdvlstumėm ... 
Ach! . . .

—Ką tu kalbi, Mabėle. Ar tu 
pakvaišai ?

—Aš jau seniai esu pakvai
šus. Aš neturiu kito kelio. Per
daug toli nuėjau, kr d galėčiau 
grįžti. To padaryt jau nebėga
mu. Mane valdo stipresnė ranka, 
kuri stumia vis giliau į nežino
mą galą ...

—Kas yra? — sušuko Paolo.
—N. rkotikai! Juose aš matau 

Aską. Be jų, man vieni niekai.
—Užmiršk tą kvailystę.
—Tik tada, jeigu kas man su

grąžintų valią....
Paolo ’de Aure giliai susimąs

tė. Pagailo jam nelaimingos mo
teriškės, kuri nuoširdžiai jam 
prisipažino savo j: unys<ės die
nas ir palaido gyvenimo įpro
čius, iš kurių sugrįžti į sveiką, 
gyvenimą jau nebegalima netu
rinti p.rmykščių pajėgų.

—Man gaila jūsų, Mabėl, bet 
ką aš galiu daryti? Visgi tu eik 
į tą savo rūsį, kur sakei juod- • 
veide tau d; vus prieglaudą. Eik I 
ir, prašau, daugiau pas mane 
neateik.

—Brangus Paolo, paskolink 
man dolerį ... — apsikabmus 
rankomis jo kaklą, pr sakė.

—Še, tik eik greičiau!
Kai Mabėlė išėjo, šuo iš po 

fotelio išlindęs pasipurtė.

Švediją.Nereik švedų vizos keleiviams 4 Lietuvą per
Laivų išplaukimai iš New Yorko:

GRIPSHOLM Rugsėjo 7, .................. Spalio 1
KUNGSHOLM Rugsėjo 14, ............. Spalio 28
DROTTNINGHOLM Rugsėjo 24, .... Spalio 22

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

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

LITHUANIAN CHAMBER of COMMERCE
Pranešimas

Paskutinė proga įsigyti bilietus važiavimui į 
MILWAUKEE, WIS.

Rugpiučio (August) 28 d.
Su Lietuvos Vaizbos Buto Nariais.

Kelionė ant laivo $2.00 asmeniui. Vaikams — $1.00.
Apžiūrėjimui Milwaukee transportacijos, alus ir užkan

džiai veltui per Blatz Brcwing Co.
Dėl bilietų kreipkitės* W. J. Kareiva, 4644 S. Paulina St. 

Telefonas YARDS 5350.
B. R. Pietkewicz, 2608 W. 47th St. Tel. LAFayette 1083 

arba William Sabastian, 4104 Archer Avenue, 
Telefonas LAFayette 3533.

Laivas išplauks iš Municipal (Navy) Pier kaip 9:30 v. r. 
Įsigykit bilietus iš kalno, nes prie laivo negausite.

UAKS1NK1TES "NAUJIENOSE
(GALAS)

PeoplesFurnitur8Mfg.Co.
Uždaro 63-čios Gatves Skyrių

Turi Greitai Išparduoti $ 17 5,000 Vertės
Aukštos Rųšies Prekių už 60c, už 40c ir net už 25c. ant $1.00.

JUOKAI
Per aplinkos pažinimo pamo

ką mokytojas klausia: — Jo
nuk, iš ko kepamas pyragas?

— Iš miltų! — atsako Jo
nas.

— Ko dar dedama į pyra
gą?

Jonukas tyli ir nieko nesa
ko. — Juk tavo tėvas kepėjas, 
turėtum žinoti! — tylą per
traukia mokytojas.

— Tai kad tėvelis neleido 
niekam pasakoti, ką jis primai
šo į pyragą.

» » »

— Seneli, ar vilkai po mir
ties eina į dangų?

— Ne, vaikuti. Į dangų-eina 
vien tik žmonės.

— O jei vilkas žmogų pra
rytų?

Skelbimai Naujienose 
’-toda naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos 

yra naudingoj.

MUSŲ TROTKAS — JŪSŲ PELNAS!!

Šis didelis namas turi būti ištuštintas.r
Šimtai puikiausių baldų setų eina TIK UŽ 
MAŽĄ DALELĘ JŲ VERTĖS.

Tūkstančiai mažesnių dalykėlių, stalų, 
staliukų, krėslų, lempų, paveikslų, veidro
džių, kaurų, vaikams rakandų išparduodam 
TIK UŽ TREČDALI NET IR UŽ KETVIRT- 
DALĮ JŲ TIKROS VERTĖS.

Šimtai radios, pianai, refrigeratoriai, 
drabužiam plovykles, kaurų valytojai, viso
kie pečiai virtuvei ir apšildymui. Visi nau
jausių madų dabar leidžiami UŽ MAŽIAU, 
KAIP PUSĘ KAINOS!

Proga, didžiausia proga visam žmogaus 
gyvenime, pirkti geriausius dalykus už tik 
mažą dalelę jų vertės.

VEIKITE TUOJAUS. Prekės išsipar- 
duoda labai greitai. Tūkstančiai žmonių lan
ko PEOPLES KRAUTUVĘ kasdien. Perka 
kiekvienas. Bukite čia ko greičiausiai ir pa
sikvieskite savo draugus. VISI ATVYKITE 
GATAVI PIRKTI Į

PBoplesFurnitureMfg.Co.
2536-48-40 W. 63rd Street, prie pat Maplewood Avė.

TAIP PAT MUSŲ KITOJ KRAUTUVĖJ
4179-81-83 ARCHER AVENUE - - CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS, Chicago, JD. ' Šeštadienis, Rugp. 27, 1938

NAUJIENOS
The Uthuttian Daily NeWi

Publlshed Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine

1739 South ftalsted Street
Telephofie CANal 8500

Subscription Ra te s:
$5.00 per year in Canada
|5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per cdpy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
scktnadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canai 8500.

Užsakymo kailiai
Chlcagoje — paštu:

Metanu  $8.00
Pusei metų ______   4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem menesiams__________ 1.50
Vienam mėnesiui *75

Chicagoj* per išnešiotojus:
Viena kopija _______________ sc
Savaitei 18c
Mėnesiui ..._______________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams _________  $5.00
Pusei metų 2.75
Trims menesiams —---- -— 1.50
Dviem menesiams ______ -. 1.00
Vienam menesiui .15

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

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

Orderiu kartu su užsakymu.

Lewiso taikos sumanymas
John L. Lewis pasiūlė abiem kovojančiom frakcijom 

automobilių darbininkų unijoje (U. A. W.) taikos planą, 
kurj, sako, opozicija jau priėmusi, o unijos prezidentas 
Martinas ir jo bendradarbiai svarstysią. Pagal tą planą, 
unijos vykdomoji taryba turi grąžinti suspenduotiems 
arba pašalintiems keturiems vice-prezidentams ir sekre
toriui iždininkui jų vietas, abi puses turi pasižadėti lai
kytis 20-ies punktų vienybės sutarties, kuri buvo patvir
tinta pereitą gegužės mėnesį, ir abiejų pusių vadai turi 
iki ateinančios unijos konvencijos susilaikyti nuo ginčija
mų klausimų svarstymo unijos skyriuose arba viešuose 

• mitinguose.
Šitas taikos planas, jeigu jisai bus priimtas, reikš be

veik pilną pergalę prezidento Martino priešų. Vienintelis 
naudingas Martinui punktas taikos sąlygose yra tas, kad 
iki kovencijos neturi būt viešai diskusuojami ginčai, ki
lusieji tarpe prezidento ir opozicijos. Bet ir čia Martinas 
ir jo šalininkai mažai'pelnytų, nes ta sąlyga suvaržo ir, 
juos pačius. Tačiau, uždraudus ginčus unijoje ir viešuo
se mitinguose, niekas negalės jų sustabdyti privatiniuose 
pasikalbėjimuose, spaudoje ir kitur.

Jeigu tiesa, kad Frankensteen, Hali, Mortimer, Wells 
ir Addes, kuriuos unijos vykdomoji taryba išmetė iš sa
vo tarpo, yra komunistai arba komunistų talkininkai, tai 
komunistai padės jiems agituoti prieš Martiną ir jo frak
ciją, ir iki ateinančios konvencijos opozicija gali pakreip
ti savo pdsėh daUgHthųveiklių unijos narių, Todėįb ka
žin ar Martinas tokį taikos planą priims.

Bet unija yra svarbesnis dalykas, negu atskirų jos 
viršininkų ambicijos. Vienokiu ar kitokiu budu taika u- 
nijoje turėtų būt atsteigta.

juoti tokį milžinišką įplaukų ir išlaidų projektą, nes, at- Į 
spausdinus jį, susidaro stora knyga, pilna skaitlinių ir 
paaiškinimų. O kur dar diskusijos, pataisos, balsavimai?

Bet bolševikų parlamento atstovai, kurių daugelis 
yra paprasti valstiečiai arba darbininkai ir smulkus tar
nautojai iš mažų miestelių, suspėjo ne tik “apsvarstyti ir 
priimti” tą pasakiško dydžio sąmatą, bėt dar ir atliko 
daug kitų didelių, darbų — viso per dvyliką dienų!

Kaip jie tai sugebėjo padaryti, mums ne visai aiš
ku. Galimas daiktas, kad jie nei to biudžeto, nei įstaty
mų projektų neskaitė ir nesvarstė, o tik kėlė rankas už 
kiekvieną sumanymą, kuris buvo pasiūlomas; arba, gal 
būt, užuot kėlę rankas, jie tik plojo ir sakė “Da” (taip). 
Bet kaip tenai bebūtų, toks stebuklingas sovietų parla
mento spartumas yra, matyt, pačioje jo prigimtyje. Nes 
ir pirmesiiioji Vyriausiojo Sovieto sesija buvo tokia pat 
trumpa ir — vaišinga.

Naujasis sovietų parlamentas, Išrinktas pagal “de
mokratiškiausią” Stalino konstituciją, laikė pirmą sesi
ją šių metų sausio mėnesį, ir ta sesija tęsėsi taipgi lygiai 
12 dienų — nei daugiau, nei mažiau.

Vadinasi, šiemet Vyriausias Sovietas atlaikė jau dvi 
sesijas, kurios abi kartu tęsėsi 24 dienas. Jeigu jisai su
sirinks dar vieną kartą prieš Naujus metus ir Vėl posė
džiaus tiek pat laiko, kaip vidurvasaryje arba sausio mė
nesyje, tai jisai bus praleidęs parlamentiniam darbui vi
so 36 dienas. Bet galimas daiktas, kad šiemet jisai dau
giau jau nebesusirinks, neš atrodo, kad jam skiriama tik 
dv: sesijos per metus, viena žiemą, antra vasarą. Tuo
met visas Vyriausiojo Sovieto darbo laikas 1988 metuo
se susidės iš 24 dienų.

Kaip sau norite, tai yra įdomus “demokratijos” pa
vyzdys. Jš 365 dienų metuose sovietų parlamento atsto
vai (kurie gauna bene po 1,000 rublių algos kas mčnesis 
ir turi teisę nemokamai važinėti visais krašto geležinke
liais) posėdžiauja 24 dienas. Bei* tas tris su puse savaitės 
jię išleidžia visus reikalingus įstatymus, išrenka valdžios 
vadus, išklauso ir patvirtina komisarų raportus, paskiria 
pinigus valstybės reikalams ir atlieka šimtus kitokių 
svarbių darbų, o likusį laiką ilsisi,-

i Darbo laiko ..'trumpumo it atlyginimo aukštumo at
žvilgiu tai, iš tiesų, nepasiekiamas “buržuazinėms” de
mokratijoms idealas. Bet ar toks parlamentas gali tikrai 
išreikšti žmonių valią, tai jau kitas klausimas.

i m iu noM liiniilb.iiniH

Pirmoji Lietuvos tautinė olimpijada 
ir dar kaip kas

(MusŲ specialaus korespondento Lietuvoje)

A P Ž VA L
bh.MI.. *>> ■*, iih 4 ibH

VOKIETIJOJE TRŪKSTA 
DARBININKŲ ....

(Tęsinys) <
Bet tokie, matyti, Amerikoje 

papročiai, kurie čia Lietuvoje 
visai yra svetimi.

Išvadą tektų daryti, kad A- 
merikos mokyklų kapelionai, 
ne valstybės iždo penami, žy
miai geresni auklėtojai ir jie 
moka gėriau jaunimą tikybiš- 
kai paveikti, negu Lietuvos mo
kyklų kapelionai besinaudoda
mi policinėmis priemonėmis.

šios sporto Šventės metu bu
tą daug jaudinančių scenų, ku
rios pusėtinai veikė žmonių 
jausmus, štai kad ir visų spor
tininkų vieša priesaika. Ji, ži
noma buvo atlikta be bažnyti
nių ceremonijų ir bei kunigų ir 
daugiau turėjo pasaulietiško po
būdžio, neg utikybiško.

Gražioje rikiuotėje sustoję 
keletas šimtų sportininkų tą 
priesaiką kartojo visi ir atrodė, 
kad žemė dunda, žemė alsuoju 
ir iš jos eina savotiškai tylus, 
kilniai tariami garsai.

Arba susitikimas sporto var
žybose lietuvių iš įvairių vals
tybių ir net kontinentų? Tai vis 
tokios akimirkos, kurios dva
sios būsenoje šiaip jau ramiai 
nepraeina. Visą laiką sporto 
aikštę tūkstančiai kauniečių lan
ko it nemaža jų net iš tolimos 
provincijos atvyksta.

žinoma, sportas tai visai iš 
esmės apolitiškas dalykas, bet, 
musų gyvenamose sąlygose viš
tiena, kaip politiką nemėginsi 
paslėpti vis dėlto, žiūrėk, ji ir 
visai netikėtai prasiveržia.

Be kitų sporto organizacijų, 
kurios tikrai nieko bendro su 
politika Hėturi, yra ir jaunalie
tuvių spdrto organizacija, JSO 
vadinančia. ž

da yra žinoma sportininko a- 
merikiečio Lubino treniruoja
ma. JSO krepšio komanda net 
į žaidimų finalą nepakliuvo. 
Tai skaudus pralaimėjimas ir 
visai jos nesitikėtai

Bet, tur būt, tenka manyti, 
kad žiūrovai pusėtinai veikė jų 
iietVūs, nes kiekvienas jų lai
mėjimas žaidimo metu, buvo 
sutiktas gausiu švilpimu!

Protekcijos, visokios teikia
mos lengvatos šitiems vyrams į 
sveikatą nėjo!

Butą ir kitų tokių momentų, 
kuomet žiūrovai reiškė Savo 
simpatijas kaip tik tiems, ku
rie tikrai visokiomis malonėmis 
nesinaudoja.

Taigi, politika pavidale kad 
ir delnų plojimų vis dėlto ir 
šioje kilniojoje sporto Šventėje 
pasirodė.

Amerikiečiai lietuviai sporte 
tikrai šaunus džentelmenai. 
Tenka dat pastebėti, kad jie ge
tai susidraugavo su 
choru. “Pirmyr 
kdiicettavo ir ž 
choro dalyviai viešai ir aiškiai 
reiškė amerikiečiams sportinin
kams savo simpatijas. Jei nori
te, tai savotiškas patriotizmas!

' Kiekvienas amerikiečių sporti- 
■ ninku laimėjimas pas choro da- 
1 lyvius sukeldavo nuoširdaus

turėjo tie visi sutikimai juos 
pusėtinai paveikti ir ilgam pa
likti sunkiai įveikiamus įspū
džius!

Ne, Lietuvoje jie tikrai buvo 
karališkai priimti! Neteko man 
plačiau įsikalbėti, kaip jie čia 
jautėsi, spėju parvykę spaudoje 
savo įspūdžiais pasidalins.

Taip, tikrai gerai padarė tie,* 
eurie padėjo “Pirmyn0 chorui, 
Lietuvą atvykti. —J. K.

(GALAS)

Iš Lietuvos
KAUNE ŪKININKAI TU-j 

RĖŠ SAVO VIEŠBUTI •

—
do manyti, kad jisai padėtį Vo-

SSRS parlamento sesija
Kai kam širdį gelia, kuomet “Naujienos” panagri- 

rtija dalykus, kurie dedasi Sovietų Sąjungoje. Esą, dėl 
šventos ramybės ir dėl “bendro veikimo” labo “Naujie
nos” turėtų apie sovietus nekalbėti arba, jeigu kalba, tai 
turėtų sakyti ne tai, ką jos mano, bet tai, ką mano ko
munistai, sovietų valdžios draugai ir kiti Maskvos pri
tarėjai.

Bet su Šitokiais patarimais laikraštis, kuriam rupi 
darbo žmonių švietimas, sutikti negali. Komunistai die
na iŠ dienos tvirtina, kad Sovietų Sąjungoje esanti įves
ta demokratiškiausia valdžios forma, kurią privaląs imti 
už pavyzdį visas pasaulis, ypač darbininkų klasė. Jeigu 
sovietų santvarka pavyzdys pasauliui, tai argi nėra kiek
vieno žmogaus pareiga su ja kaip galint geriau susipa
žinti?

štai j Maskvą neseniai buvo sušauktas Vyriausias 
Sovietas, kuris atlaikė sesiją ir išsprendė eilę labai svar
bių klausimų. Svarstė ir priėmė viso krašto biudžetą iš 
126 bilionų (ne milionų, bet bilionų!) rublių. Pertvarkė 
visą teismų sistemą. Perkratė daugelio liaudies komisa
rų veikimą. Pareiškė savo balsą rusų-japonų konflikto 
klausimu. Išleido eilę įvairių įstatymų... Ar tai neįdomu 
pažvelgti arčiau į šitokį stambų įvykį krašte, kuris api
ma šeštą dalį Žemės paviršiaus?

Deja, tenka Šiuo tarpu atkreipti dėmesį tiktai į vie
ną dalyką, kuris mums atrodo labai keistas. Ar žinote, 
per kiek laiko SSRS parlamentas atliko tuos visus aukš
čiau paminėtus darbus? Nu-gi viso per dvylika dienų.

Tik dvylika dienų tęsėsi visa Vyriausiojo Sovieto se
sija. Per tą laiką buvo atlikti abiejų parlamento butų — 
Sąjungos Sovieto it Tautų Sovieto — posėdžiai, paskirai 
ir kartu. Užbaigę sesiją, 1,143 atstovai, kurie buvo suva
žiavę iš visų plačiosios Sovietų Sąjungos kampų, pagie
dojo “Internacionalą”, sušuko “Ura” pasaulio tautų va
dui, draugui Stalinui, ir išsiskirstė.

Aišku, kad tai rekordas parlamentų istorijoje.
Vien tik apsvarstyti biudžetą (pajamų ir išlaidų są

matą), susidedantį iš 125 bilionų rublių, net ir darbščiau
siam “buržuaziniam” parlamentui butų ėtnę bent keletą 
mėnesių laiko. Per dvi savaites paprastas “buržuazinio” 
seimo arba kongreso narys nebūtų suspėjęs nė išstudi-

-----------  Bet ar nė keista, kad Hitlerio 
Įtakingas Anglijos liberalą Į valdomoji Vokietija nC tik ne- 

laikraštis “The Manchester Gu- turi bedarau bet net skundžia- 
ardian“ įlejo savo koresponden
to pranešimą iš Berlyno apie 
darbininką trukumą Vokietijo
je. Pranešime sakoma: <

“Čia paskelbtos skaitlinės 
neužimtą vietų, kurioms ne
buvo surasta darbininką, dhr 
kartą iškelia aikštėn Viehą 
žymiausiąją Vokietijos pro
blemą — didelio darbininką 
trukumo problemą. Pasak 
Reicho Samdymo Biuro, bir- 

• želio mėpesį reiche (krašte), 
buvo 310,000 vietą darbinin
kams, kurioms darbininką 
negauta, t. y. 30,000 daugiau, 
negu mčnesis laiko prieš tai. 
Šis 
šia 
čia 
oro 
lią statybos darbą, dėl milži
niškos gamybos karo medžia
gą’, kurios iki šiol būdavo 
importuojamos, ir dėl šimtą 
tuksiančią sveiką vyrą su
koncentravimo armijoje ir 
darbo tarnyboje.“
Anglį] laikraščio korespon

dentas, toliaus, nurodo, kad jau 
rudenį 1936 m. nacią vyriausy
bė pradėjo numatyti, kad tas 
darbininką (ypač kvalifikuotą) 
trukumo klausimas pasidarys 
aštrus. Todėl* jau pereitą metą 
vasario mėnesį buvo išleistas 
valdžios įsakymas lavinti moki
nius kvalifikuotiems darbams 
pramonėje; o po to sekė patvar
kymas, kad be valdžios leidimo 
nė viena dirbtuvė negali pasi
samdyti daugiau, kaip dešimtį Jisai tenai dar stlstiprintas 
metalo darbininką.

Taigi atrodo, kad tas darbi- dieū yra daug labiau prispausti, 
ninką trukumas hitleriškoje 
Vokietijoje yra tikras faktas. 
Reikia pastebėti, kad anglą lai
kraštis, kuris šitas žinias pa
duoda, yra griežtai nusistatęs 
prieš nacius, todėl nėra pagrin-

trukumas kyla daugiau- 
iš to, kad Vokietija ply
šavo armiją, laivyną ir 
jėgas, taip pat dėl dide-

turi bedarl$U> bet net skundžia- 
si dėl darbininkų trukumo, tho 
tarpu kai didžiosios demokra
tinės valstybes kenčia dėl skau
daus nedarbo? Anglijoje3 bedar
bių yra 1,700,000^ Prancūzijoje

apie pusę milidno, o Ameri
koje — daugiau kaip 10 milicp 
nų. į

Pirmiau tokia laiminga šalis, 
kurioje nėra bedarbių, buvo tik 
sovietą Rusija. Visi žino, kiek 
propagandos apie sovietų siste
mos gerumą yra paskleidę pa
saulyje, pasiremdami šituo fak
tu, Rusijos ir kitų Šalių komU- 
riistai. It mūsiškiai lietuviai ko
munistai Savo spaudoje ir pra
kalbose nesuskaitomą daugybę 
kartų įrodinėjo, kad bolševiz
mo tėvynėje darbo žmonės gy
veną nepalyginti laimingiau, 
nes tas kraštas jati nugalėjo 
pikčiausią kapitalizmo ligą 
nedarbą.

Bet štai dabar j tų “laimin
gųjų“ šalių eilę atsistojo ir 
naciškoji Vokietija. Kaip gi tai 
galėjo atsitikti? Demokratinės 
respublikos laikais Vokietija tu- 
rėdaVo milionus bedarbių; pas
kutiniais respublikos metais be
darbių skaičius buvo pasiekęs 
het šešių milionų — krašte su 
05 milionais gyventojų. O da
bar, vos keletą metų pdgyvenūš 
Vokietijai po rudąja Hitlerio 
diktatūra) nedarbo piktlige vi
sai išnyko ir kraštas jau pradė
jo jausli aštrų darbininkų trū
kumų.

Tho gi tarini kapitalizmas 
Vokietijoje nėra panaikintas.

Darbininkai Vokietijoje šiati-

daug aršiau išnaudojami, negti 
' jie buvo spaudžiami ir išnaudo
jami demokratijos laikais.

Iš to yra aišku, kad pats sa
vaime nedarbo pašalinimo fak
tas dar anaiptol nereiškia, kad'

“Pirmyn“ 
i“ choras jiems 
aidimų metu šio

Tai tiek apie sportą.

Daugeliui ūkininkų tenka į- 
vairiais reikalais atvažiuoti į 
Kauną ir čia kartais net po ke- 
lėtą dienų pabūti. Esamieji 
viešbučiai ūkininkams netinka, 
nes jie brangus, o atvažiavu
siems savais arkliais nėra kur 
pasistatyti arklius ir vežimus. 
Todėl Ūkininkams tenka basty-- 
tis miesto pakraščiuose, palikti 
gyvulius be priežiūros ir kitų 
nepatogumų patirti.

Dabar žemės ūkio rūmai ruo
šiasi šitą negerovę pašalinti. 
Bumai nutarė Kaune pastatyti 
didelį ūkininkų viešbutį, kuria
me ūkininkai galės už prieina
mą kainą apsistoti. Prie viešbu
čio bus valgykla, skaitykla, 
tvartai arkliams, patalpos veži
mams pasistatyti ir kita. Bumai 
ieško nupirkti viešbučiui tinka
mus namus, bet jeigu tokių na
mų neras, tai statys visai nau
jus romus. Tsb.

Pirmyn choras vienai dienai

31 dieną jau apleidžia Lietuvą.
Jis apleidžia Lietuvą gausio

mis dovanomis apdovanotas ir 
Visų užsitarnavęs visuotiną pri
tarimą.

Visus vienodai paveikė jų 
lįnk^mos dainos. Jau net oficia
lioji spaUdd ra«o, kad niūrias, 
liūdnai dalbas bmų laikas Lie
tuvoje dėti į archyvą ir reikia 
kas nors linksmesnio prasima
nyti. Štai esą “Pirmyn“ choras 
visiems akis atidarė, jisai dai
nuoja, bet ne gieda, kaip dau
gel atsitikimų Lietuvoje esti, 

r

Taigi, “Pitmjm” choras Lie
tuvoje paliks, jei norite, savus 
neišdildomus pėdsakus ir gal 
dainavimo srityje Lietuvoje ką 
nors naujo įneš.

Yra toldų vietų Lietuvoje, 
kur jis sutraukė negirdėtą skai
čių Žmottių. Štai Panevėžyje ki
to tokio' atsitikimo nebuvę, 
kad į koncertą tiek ateitų žmo
nių. Ar tenka kalbėti, kad Vi
sur, kur jie tik buvo, butą daug 
gėlių, vaišių ir įspūdingų valau-

Jei “Pirmyn“ choro dalyviai, 
! salėsime, gerai išpaikinti yra

kti amerikiečiu. Tauto koman- Amerikos gyvenime, vis dėl to

. Tai tautimiiKų * jaunimo Vi
sais budais proteguojama orga
nizacija. Ji gerai yra globoja-* 
ma, turi gerus sporto mankštin
to,) us mokytojus.

Ir . . . šios šventes metu, kaip 
tik ji kurioje sporto šakoje pa
sirodė, visą laiką susirinkusių 
žmonių simpatijos nuo jos nu- 
grįždavo ir visi krikšte krikšta- 
vo juos pralaimėjus.

Štai krepšinį žaidžiant SU an
traeile Tdūro krepšio komanda 
žiūrovai šaukte šaukė ir laukte 
laukė JSO pralaimėjimo. Ir tik
rai, veik stebuklas įvyko; an
traeilė Tauro krepšio komanda 
JSO nugalėjo. Reikėjo tik pa- 
manyti, kiek visų buvo džiaug
tasi!

Reikia turėti galvoje dar ir 
tai, kad JSO krepšinio koman
da yra Baltijos valstybių meis
tras ir sato tarpe jau iš seno 
turi, rodos, du žymiu sportinin-

darbininkų būklė pagerėjo. Atfsi Hitlerio globon, galėjo suger- 
jų būklė pagerėjo, ar ne, ptk 
klauso nuo to, kokiu budu tas 
nedarbo pašalinimas tapo įvy
kintas. Kaip jisai buvo įvykin
tas Hitlerio “reiche“?

i “The MahchCster Gutfrdiah“ 
korespondentas niirodo kėlias 
darbininkų trūkumo priežastis 

!Vokietijoje, atseit: armijos, lai
vyno ir karo aviacijos didini
mas,' milžiniški statybos darbui; 
karo medžiagų gaminimas, it t. 
t. Prie šitų faktų butų galima 
dat pridurti, kad dešimtys tuks
iančių žlnom'ų Vokietijoje yta 
sugrusti į kalėjimus ir fcbttcėh- 
ttftcijOS stovyklas; kad Vokieti
ja (hcfurėdariia aukso) sten
giasi pasigaminti įvairias dirb
tines medžiagas, vietoje tų ku
rias ji Seniaus gaudavo iš Už
sienių; kad iŠ ptodūktingo dar
bo pasitraukė, jei ne milionai, 
tai šimtai tūkstančių nacių, ku
rie gavo vietas policijoje, vhl-

Ii darbo jėgas, kurios pirmiau 
neturėdavo užsiėmimo, yra ta, 
kad samdytojai, su nacių dikta
tūros pagalba, žymiai nukapo
jo atlyginimą už darbą ir pra
ilgino darbo valandas. Darbi
ninkas pasidarė daug pigesnis, 
todėl pramonei “apsimoka“ 
daugiau darbininkų samdyti!

Taigi tą nedarbo panaikini
mo “stebuklą“ Vokietijos na
ciai įvykino darbininkų lėšomis 
— padidindami darbininką iš
naudojimą. Nedarbo panaikini
mas ne tik neatnešė Vokietijos 
darbininkams gerovės, bet at
nešė didesnį skurdą.

Tai reikia suprasti, kad fašiz
mo garbintojai negalėtų mul
kinti darbininkų pasakomis a- 
pie tai, kad Hitleris jau davė 
“socializmą“ Vokietijos darbi
ninkams (naciai, beje, vadina 
save “socialistais“), nes jisai

tuose ir 1.1.
Bet vyriausioji priežastis, dėl 

ko Vokietijos pramonė, pateku-

nežiurint kokios ji spalvos, ne 
tik negali būti socializmo, bet 
negali būti nė darbininkų būvio 
pagerėjimo.

John 
broliai, kurie iš- 
medvilnei rinkti, 
jie sukurė “Rust 
Tos įstaigos pel-

• MEMPHIS, Tenn. 
ir Mack Rust 
rado masiną 
paskelbė, jog 
Foundation“.
nas bus skiriamas pietinių val
stijų farmų darbininkų būklei 
pagerinti.

ONLT MORGE RANGĖS 

gjve you THE FUEt-SAVING 
CONCENTRATOR BURNERS

Dabar, pirkdami Morge, ar 
Universal gazinį pečių, an
glinį pečių, ar aliejinį pečių, 
sutaupysite $35.00. Pamaty
kite didžiuli iškrovimą nau
jų Rakandų Budriko Krau
tuvėje. Pamatykite naujus 
Radijas: RCA, Victor, Ze- 
nith ir 'kitas 1938 m. Bud
riko Krautuvėje.

JOS. F. SUDRIK
INC.

3409-21 S. Halsted St
Tel. Yards 3088

ŽYMUS PROGRAMAI:
WCFL—970 k. nedėliomis kaip 

7:30 vai. vakare, Chicagoš 
laiku.

WAAF—920 k. panedėliais ir 
pėtnyčiomis kaip 6:15 vak.

WHFC>—1420 k. ^etvergais kaip 
7 vai. vakare.
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Pūliai apie dantis
Dr. S. Jakubs

Beveik visi esame girdėję a* 
pie pulius. Daug kartų kyla 
mumyse mintis kas jie yra iT 
kaip jie pasidaro. Į tai galima 
trumpai atsakyti, kad pūliuose 
randasi gyvų ir negyvų bakte
rijų, gyvM ir negyvų balto krau
jo kūnelių (corpuscles) ir be 
to, sunaikintų kimo dalelių. 
Jeigu pasitaiko, kad atsiranda 
pūlių ant danties šaknies, tai 
tas labai daug žalos gali pada
ryti.

Visi aiškiai žinome, kad dan
ties šaknis randasi kaule ir ka
da bakterijos pradeda apie ją 
veistis, jos iššaukia puliavimo 
procesą. Vėliau atsiranda dujos 
(gesai), kurios išvidinis spau
dimas pasidaro toks didelis, kad 
sunaikina kaulą apie tą vietą ir 
žmogus skundžiasi skausmu. 
Kada kaulas yra ant tiek sunai
kintas, kad minkštos dalys yra 
paliestos, tada pasidaro rėžis 
per kurį pūliai teka laukam

Kai kada pasitaiko, kad tie pu* 
liai neprasiinilša į lauko pusę 
ir tik pamažu, sunkiasi j sunai
kintą aplinkumą apie šaknies 
galą. Tada tokiame atvejyje pu* 
liai įsiskverbia į kraują, o krau
jas išnešioja pulius po visą kū
ną. Žmogus pradeda jaustis, 
kad jo kūne kažkas negerai da
rosi ir jis tiuelna pas savo gy
dytoją. Gydytojas pažiūrėjęs j 
žmogaus dantis atranda, kad 
jie neišrodo visai sveiki ir pa
taria pamatyti dentistą. Ligonis 
pildydamas gydytojo patarimą, 
nueina pas pažįstamą dantistą. 
Pastarasis išaiškina kokį “tryt- 
mentą” reikėtų daryti, bet žmo
gus delsia ir nežinia ko laukia. 
Jis veikiau linkęs savo kaimy
nų klausyti it prašyti kokių 
nors “drdpsų”. Tokiu bildu 
delsdamas išstato savo gyvybę 
į didesnį pavojų ir vėliau sugrį
žęs pas gydytoją arba dentistą 
nusivylia, jei nesulaukia “ste
buklingo” pasveikimo. Taigi 
matome, juo ilgiau laukiama, 
juo labiau liga įsisenėja ir pa
sidaro sunkiai arba visai neiš
gydoma.

GRAIKŲ KARALAITE — 
Susirinkę seimui New Ot- 
leans, Louisianoj, Amerikos 
graikai išrinko p-lę Mary 
Avouris, iš St. Louis, savo 
karalaite ir iššitin'iė ją su 
svita vižitui Graikijoj.

■ i—i I I

Ką Žmonės Mano
■ »UIR !■>-. j | g|,

Sielų ganymas ir lavonų gaudymas

a

Bankinis STIPRUMAS

American Beauty Venetian Blinds
Viskas padaroma, kaip užsakoma, impor
tuoti raiščiai, jūsų pasirinkimas iš 14 spal
vų. PARDUODA LENGVAIS TERMINAIS 
MAŽU JM0KŽJ1MU. LIKUSI NUO 6 MfeN. 
IKI METŲ IŠMOKSTI.

APSKAIČIAVIMAS DYKAI

ACORD WINDOW SHADE AND 
VENETIAN BL1ND WORKS

2808 West 59th Street • Telephone Prospect 2880-1

Pranešimas Vyk
stantiems Į 
Mihvaukee

Važiuojantieji į Mihvaukee 
su Lietuvių Vaizbos Butu, ne- 
dėlioj, rugpiučio 28, yra prašo
mi pribūti į Na'vy Pier kaip 
9 vai. ryto, kad gauti tinkamas 
vietas dėl parkinimo karų ir 
ant laivo.

W. B. Sebastian.

Redakcijos
Atsakymai

Laidotuvių Dalyviui: Nepasi
rašytų raštų negalime naudo
ti.

Mes, kurie iš prieškarinės 
Lietuvos atvykome, gerai žino
me, kad caro laikais Rusijoj 
nebuvo tikėjimo laisvės. Atsi
mename, kad Romos katalikai 
į pravoslavų tikybą buvo tie
siog viliojami. Ir tokie perkrik
štai net privilegijas įgydavo ir 
turėdavo įvairias pirmenybes. 
Bet pravoslavams į Romos ka
talikų tikybą buvo draudžiama 
pereiti.

Sveikai protaują žmonės pri
pažįsta, kad kiekvienam žmo
gui privalo būti laisvė išpažin
ti ir praktikuoti tokį tikėjimą, 
kurį jis pasirenka. Taipgi pri
valo būti laisve ir tiems, kurie 
nori gyventi be tikėjimo. Taigi 
caro valdžios parėdymas tiky
bos reikalu buvo visai netikęs.

Kadangi, kaip sakėme, caro 
laikais nebuvo valia pravosla
vams pereiti į Romos katalikų 
tikėjimą, tai buvo lokių rusų, 
kurie slaptai priimdavo Romos 
katalikų tikėjimą ir slaptai jį 

i praktikuodavo.
Atsimenu lokį atsitikimą, 

j Vienas įžymus rusas karinin
kas, slaptai išpažinęs Romos 
katalikų tikėjimą, sunkiai su
sirgo. Slapta pasišaukė Romos 
katalikų kunigą, kurs jį priren
gė amžinai kelionei. Netrukus 
po to jis mirė. Žinoma, jis iš
kilmingai buvo palaidotas su 

i pravoslaviškomis apeigomis. 
Tas Romos katalikų kunigas, 
kuris aną karininką dvasiškai 
aprūpino paskutinėje valandoje, 
ištikimiems žmonėms pasakė:

“Aš paėmiau jo sielą, o pravo
slavai tegu turi jo kūną.”

Aišku, kad tokis atsitikimas 
ir tokie kunigo žodžiai labai 
jaudino katalikus. Ir laisvų pa
žiūrų žmogus čia negali nema
tyti Romos katalikų idealizmo.

Iš anos gadynės ir iš anapus 
vandenyno persikelkime į Chi
cago ir pažiūrėkime ar nesidai
ro kas panašaus musų tarpe?

Dabar nevienoje lietuvių Ro
mos katalikų parapijoj nenau- 
jiena, kad miręs nebažnytinin- 
kas gauna Romos katalikišką 
laidojimą. Per desėtkus melų 
gyvenusis be bažnyčios, o gimi
nėms norint, jis laidojamas su 
iškilmingomis Komos katalikų 
bažnyčios apeigomis. Turime 
faktų, kad gyvenusieji moterys
tėje be bažnytinio šliubo, ir mi
rusieji be kunigo, o palaidoti su 
bažnyčia šv. Kazimiero kapinė
se.

Ar dabar nematome, kad se
nas Romos katalikų bažnyčios 
idealizmas atsistojo aukštyn ko
jomis? Ar nematomo, kad da
bar musų lietuvių Romos ka
talikų kunigai eina caro popų 
pėdomis? Ar nematome, kad 
dabar Romos katalikų kuni
gams, kaip seniau rusų popams, 
rupi ne sielų ganymas, o lavo
nų gaudymas?

Musų lietuvių Romos katali
kų kunigai, pradėję eiti caro 
popų pėdomis, pasirinko nela
bai garbingą kryptį.

—Laisvamanis

Saugus ir pastovus bankas turi 
būt rūpestingai suplanuotas iš 
pat pamato.

The lIALSTĖD ĖkeflANGE 
NATIONAL. BANK yra įsteigtas 
remiahties tvirtais, atsakančiais 
pamatais ir teisingumu.

Kviečiame atsilankyti į mūšų 
ištaigą. Čia visuomet gausite tin- 
karną patarnavimą.

MES KALBAME LIETuVIšKAI l

HALSTED ST. prie 19th PLACE

Nariai FEDERAL RĖSERVE SYSTEMOS IR 
FEDe’RaL DĖPOSlf iNStURANCĖ KORPORACIJOS

HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANK

Norėdami Geriausios ANGLIES
VISUOMET KREIPKITĖS Į

WESTERN COAL & SUPPLY C0.
4916 SOUTH WESTERN AVENUE

I TEL. PROSPECT 3400
J. MOŠCIPAN, Prezidentas. PATARIMAI DYKAI

*

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

ELENA BARTOSH

Sveikinam Visus Lietuvius “LletiiVlų Dienoje” 
Laidotuvių Direktdritis 

JOHN F. EUDEIKIS
4665 So. Fairfield Avė. Tel. Lafayette 0707
4447 So. Fairfield Avė. Tel. LgfMyette 0707 
Koplyčios Dykai Visose Chicftgos Dalyse

RYTOJ

Važiuojam!

RYTOJ
Ištikrųių 
VISI

Važiuojam!
LIETUVIU DIENA ANTANAS KAMINSKAS

Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje”
S H A P I R O ’ S 

CHARACTER — FOR THE FAMILY
The Florsheim Store

VVestern Avė. Tel. Republic 5436

. Sveikinam

SIIOES OF

6307-09 S.

Sveikinam Visus Lietuvius “LleittVlą Diefloje” 
Vyrai — Pirkite Rubus —» Moterys 

nuo
Dambrausko-žaliame-Sodne-86-los ir Willow Springs Road

Sveikinam Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje 
YANKEE FOOD PRODUCTS

4643 S. Halsted St. Tel. Yards 4996
Distributors and Manufacturers of

Yankee Potato Chips
Savininkas, AL. BIELSKIS

M A R K S 
4736 SO. ASHLAND AVENUE 

Cash arba Lengvais Išmokėjimais 
Vėlesnių Radio Žinių Leidėjai — Penktad, 7 v.v.- - - - - - - - - * ------ ----- - • ----
Sveikinam Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje” 

šilumos Sistemų — Plumbihgų Specialistai 
SOUTH CENTER PlUMBING IR HEATING 

SUPPLY KOMPANIJA
5456 SO. STATE STREET 

Visi Telefonai — Atlantic 4290

-RENGIA —
Šaltimiero Radio Programas:

Penktadieniais, šeštadieniais ir Sek
madieniais, iš WHFC stoties — 
(1420 k.), nuo 7 iki 8 vai. vakare

Sveikinam Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje” 
WILLIAM A. LEWIS 

Quality Clothes For Men & Women 
4716 SO. ASHLAND AVE. 

Lietuvių Populiarė Vyrų ir Moterų 
RŪBŲ KRAUTUVĖ

Sveikinam Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje”
VVHITE EDGLE BREWING CO.

3755 SO. RACINE AVENUE
BrevVers of Faftious “Allweiser” Beer

Tel. Yards 7460

VALIO, LIETUVIŲ DIENA!

Sveikinam Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje” 
NEW CITY FURNITURE MART 

1656 W. 47-TH STREET * 
Savininkai, Vincas Kasmauskas ir Bazaras O®

Programe dalyvauja: 
VYTAUTAS TARUTIS 
ALGIRDAS BRAZIS 
BRUNO BRUKNIS 
GENEV. BRAZAITIS 
KAZIMIERAS ŠIMKUS

IR KITI

Sveikinam Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje” 
BALTIC IMPORT CO., Ine.

Importuotų Skanumynų Iš Lietuvos 
. __ WHOLESALE -

805 W. 19th Street. Tel. Haymarket 3555
Sveikinam Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje”

“IT’S TIME FOR PABST”
P A B S T

BLUE RIBBON ALUS

Sveikinam Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje” 
Cherry Branfl — — — Cherry Brand

REO PACKING KOMPANIJA 
4538-40 S. Marshfield AVe. Yards 6040 
Savininkas, NAPOLEONAS POCZULP

JOHN SPITL1S, Ptop. POVILAS B. SALTIMIERAS ŠAKAR MAKAR CHORAS ALGIRDAS BRAZIS

Sveikinam Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje” 
Geros Rųšies Vaisiai—Mėsos Produktai Daržovės 

Degtinė—Alus ir Vynas Gaunamas 
mArket town 

6323 SO. KEDZIE AVENUE 
Savininkas, Petras Ellis

Sveikinam Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje” 
HYDROX ICE CREAM 

Per Lietuvių Dieną Valgykit Hydrox Ledus 
Gerkite Hydrox Pasaldintus Gėrimus- ............................... -

Sveikinami Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje” 
AlEšauskas ir sūnūs 

7126 S. ROCKWELL STREET 
Elektrikinių Prietaisų ir Elektrotechnikas 

įrankių Prekybos Namai 
Savinihkas, Al. Alešauskas, Jr. - 1 - - - - .-- - - - - - -- —

Sveikinam Visus Lietuvius “Lietuvių Dienoje” 
STANDARD FEDERAL SAVINGS & LOAN 

ASSOClATION OF CHICAGO 
2324 S. LEAVITT STREET 

Pirmininkas, Justinas Mackevičius



NAUJIENOS, Chieago, m. šeštadienis, Rugp. 27, 1938
UTILI TT L I Q U O R 

DISTRIBUTORS, Ine. 
5931*33 So. Ashland Avė.

WHOLESALE ONLY 
Phones: Prospect 0745-0746 

Mes importuojam Lietuvišką 
Degtinę

F. Dzimidas, savininkas ir visi 
darbininkai lietuviai.

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

“VOLOČAJEVSKO 
APGYNIMAS” 

“čapajevo” kūrėjų diriguojama, 
originalus muzikėlis sąstatas ve

damas Dmitri Šostakovičio.
SONOTONE 66 E. VanBuren. 

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

ir Sekmadieni.

............. .................. i ii «i

Diena Iš Dienos
-----

Chicagiečiai pas 
Kenoshiečius

Rytoj rytą chicagiečiai lie
tuviai socialistai, jų draugai ir 
visi važiuos j netolimą Ke- 
noshą, Wis. susitikti geriau
sius kenoshiečius Pennoyer 
Parke prie pat žinomo Michi- 
gan ežero, kur bus patogiau
sia vieta visiems bendrai tyra
me ore pasisvečiuoti.

KRAŽIEČIŲ 
PIKNIKAS 

ateinanti 
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.

GRAND OPENING 
STANLEY’S TAVERN 

2301 SO. LEAVTTT ST. 
SU BATO J. , 

Rugpiučio 27, 1938 
Bus muzika, užkandžiai DYKAI. 

Kviečiu Visus! 
STANLEY LAUDANSKAS, Sav.

Jau mes chicagiečiai atliko
me šios vasaros didžiausius 
savo piknikus, išskiriant Pir
myn Choro. Dabar vasarai ei
nant prie užbaigos, dar liko 
vienintele puiki proga mums 
kartu su kenoshiečiais pada
ryti skaitlingą gražų draugiš
ką sueigą rytoj, minėteme 
Pennoyer Parke ir ten links
mai laiką praleisti. Kaip žinia, 
kenoshiečiai yra labai svetin
gi žmones, tai nuobodžiauti 
nebereikės. Vieni galėsime ta-' 
rpusavyje pasikalbėti, kiti už-> 
kąsti, išsigerti, o dar kiti, ku
rie lengvesni, galės po ežerą 
paplaukyti. Tai susidarys kaip 
ir savo rūšies įvairus progra
mas.

Taigi, visi tie, kurie norite 
užbaigimui vasaros turėti 
smagų išvažiavimą, rytoj pa
sukite savo automobilius Ke- 
noshos link ir nesi vėluokite.

— A. J. S.

Iškilmingas 
Atidarymas

STASYS BAGUŽIS IR 
LEONAS VAIČIKAUSKAS

ATIDARĖ

TAVERNĄ
Tškilminras Atidarymas įvyks

ŠEŠTADIENĮ IR SEKMADIENĮ,

Rugpiučio-Aug. 27-28
Kviečia visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti, šokiams didelė 

vieta ir užkandžiai veltui.
Užprašo,
St. Bagužis ir L. Vaičikauskas.

Šiandien Alberto 
Stuparo ir Helen 
Dauber Vestuvės
Iškilminga puota įvyks Park- 
holme Community Rūmuose 

Ciceroj
“Aušt aušrelė, tek saulelė,
Jau man metas išvažiuoti, 
Dar man miela čionai būti.
Palūkėkit, mieli broliai,
Dar aš eisiu pas tėtušį, 
Tėtušėliui pasikloniot.
Verk tėtuši, verk senasai, 
Mane jauną išleisdamas 
Man dalelę atskirdamas.

Pirkite sau* apielinkėf* 
K r autuv se

Dar aš eisiu pas motutę 
Motinėlei pasikloniot.

SUSIRINKIMAI
. .............................—...........——. m—I' N-I '■ .................— —■„■I...I........ ..... -■*-

Marųuette Park Lietuvių Amerikos Piliečių Klubo mėnesinis su 
sirinkimas įvyks sekmadienį, rugpiučio 28 d., U38, 2-rą 
vai. p.p. parapijos auditorijoje, 68-tos ir Washtenaw. Na
riai kviečiami atsilankyti ir atsivesti savo draugas ir kai
mynus. Bus pranešta apie 1931 taksus, taipgi bus apkalbė
ta ką toliaus darysime. John D. Simans, vicc-pirm.

Lagariečių 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.
................................................ ..................................... '

==..PARENGIMAI
S.L.A. 313 ir 344 Jaunuolių kuopų išvažiavimas įvyksta nedė

lioję, Rugp. 28 d. Jefferson miške. Muzika, žaismės, ir ska
nus užkandžiai.

ŽEMAIČIU ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
PENKTADIENI- 
ŠEŠTADIENĮ— 
SEKMADIENĮ—

W. H. F. C.
—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK. 
—7 IKI 8 VAL. VAK.

I IETU VISKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Verk motute, verk senoji, 
Mane jauną išleisdama, 
Man kraitelį atskirdama . . .”

Gal ne tokiais, bet panašiais 
žodžiais šiandien p-lė Elena 
Dauberiutė atsisveikins su tėve
liais ir pradės eiti per gyveni-, 
mą su nauju globėju ir draugu, 
jaunu Albertu Siupuru.

Šiandien įvyksta jų vestuvės.
Tai bus iškilmingos ir puoš

nios vestuvės, kuriose dalyvaus 
šimtai žmonių. Vaišės įvyks Ci
cero Parkholme Community 
House rūmuose, 1820 South 51- 
st Avenue, kur jaunavedžiai at
vyks po vedybinių apeigų, ku
rios įvyks trečią valandą po 
pietų Resurection maldykloj, 
5072 West Jackson Boulevard.

Jaunoji p. E. Dauberiutė yra 
duktė Belhvood, III., lietuvių p. 
A. Dauberų, kurie gyvena adre
su 335 South 23rd Street. Ji 
tarnauja už telefonistę Bell i 
Kompanijai, Oak Parke.

Jaunasis, Albertas C. Stupa- 
ras, 227 South Cicero avenue, 
yra vienintelis sūnūs pp. Kazio 
ir Antoinetės Stupurų, 227 So. 
Cicero avenue, kultūrinėj lietu
vių dirvoj veiklių garfieldpar- 
kiečių. Jaunuolis Albertas, kar
tu ir p. E. Dauberiutė yra Pir
myn Choro nariai.. Albertas, be 
to, yra gabus smuikininkas ir 
ilgą laiką grojo Chicagos Lie
tuvių Simfonijos orkestroj.

Kartu su visais pirmyniečiais, 
ir būriais kitų draugų, linkini 
jaunavedžiams pp. Albertui ir 
Elenai Stuparams laimingo gy
venimo ! V.

Atostogauja Plano, 
Illinois, Ukyj

“Naujienų” ladministratorė, 
p. Maria Jurgelonis šiomis 
dienomis išvyko atostogoms į 
pp. L. Radziukynų ūkį, prie 
Plano, UI., netoli Auroros. Ji 
ten praleis pusantros savaitės 
laiko. Prie pareigų grįš ant
radienį, rugsėjo 0:d. ;

Redakcija linki p. M. Jurge- 
lonienei linksmai ir laimingai 
atostogauti ir gauti gero poil
sio. —R.

Jau Metai 
Prabėgo

Pirmadienį, rugpiučio 29 d., 
sukaks lygiai metai nuo Edvar
do Jono Čepulio mirties.

E. J. Čepulis, žymus Chica
gos lietuvių darbuotojas ir Lie-Į 
tuvių Tautiškų Kapinių pirmi
ninkas, mirė netikėtai dėl šir
dies ligos Starved Rock State: 
Parke, kur su šeima buvo nu
vykęs poilsiui.

Jo mirtis buvo smūgis ne- 
Tien šeimai, bet 
r pažangiai vi- 
uomenei. Velio
nis energingai 
darbavosi įvai- 
iems labdarin- 
iems tikslams, 
laug prisidėjo 
>rie Liet. Tautiš
kų Kapinių įstei-! 
;imo ir joms pir- 
nininkavo per

E. J. Čepulis kelis metus lai
ko. Jis dabar ten, ilsisi.

Edvardas J, Čepulis paliko 
nuliudusius žmoną Suzaną, iš 
namų Čilkaitę, Čepulienę, du 
sūnūs Konstantiną ir Edmun
dą, marčias Marijoną ir Aldo
ną, ir anūką Edmundą. Lietu
voj paliko dvi seseris.

Velionis gimė Kalnelių kai
me, Joniškio parapijoj, Šiaulių 
apskrity j, o Amerikoj išgyveno 
apie 35 melus laiko.

Draugas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Stanley Pappos, 22, su Gene-
vieve Kerulis, 22

Frank Olszewski, 30, su An-
na Janousky, 21

John Stockus, 29, su Jose-
phine Zolp, 22

Stanley Pajak, 31, su Bernice
Benik, 23

Joseph Rutkauskas, 23, su
Ema Rodė, 21

Joseph Andrejka, 30, su Ma- 
rie Kubik, 29.

Reikalauja
Perskirų

Theresa Gadvel nuo Charles 
Gadvel.

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

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 Šalie St. arti Lake St. DEArborn 9089

DUODAME PINIGUS

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

LINK-BELT STOKER

South Cenier Plu pbing & Heating Supp’y Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

o Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės j Naujienų

Spuiką. Gau; ite ant len
gvų išsimokčjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus 
nedėidienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

Victor Bagdonas 
I.O( AL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus i» 
visokius rakandus bei Storus. Ve 
žam j 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

r................................. .... .................

TARP MUSŲ
BIZNIERIŲ

v-
t ...............................III I .............................................................. ——J

Nepaprasti Rakandų 
Bargenai

Peoples Furniture Co., 2536 
W. 63rd St. prie pat Maple- 
wood Avė., uždaro savo krau
tuve. Dabar šioj *'krautuvėj ei
na didžiausias »'«išpardavimas. 
Tavorų randasi šioj,. krautuvėj 
už $175,000.00. Vadinasi, pasi
rinkimas didžiausias.

Kuomet kostumerių tiek daug 
yra, tai Peoples'^krautuvių ve
dėjai pasamdė net 20 ekstra 
pardavinėtojų, kad galėtų vi
siems savo kostumeriams grei
tai ir tinkamai patarnauti. O 
tų kostumerių — tūkstančiai.

Ir tame nėra nieko nuosta
baus. Jeigu galima dabar Peo
ples Furniture Co. krautuvėj 
sutaupyti net iki 60%, tai žmo
nės ten ir eina. Tiesiog grūda
si į krautuvę. Ir kas dabar ten 
atsilankys ir pirks sau reika
lingų namams rakandų, tikrai 
laimės. — Kostumeris.

ATIDARYMAS
PASISEKĖ

Pp. Sophia ir Stanley Drau
geliai, 4949 S. Halsted st., jau 
“oficialiai” paliko biznieriais, 
gavę nuo draugų ir pažįstamų 
“palaiminimą” ir geriausius
linkėjimus pasekmingai darbuo
tis.

Pp. Drangeliai neseniai aukš
čiau paduotu adresu atidarė

• BERNE, Šveicarija. — Ba- 
selio socialistų partija įnešė su
manymą, kad visoms nacių or
ganizacijoms butų uždrausta 
Šveicarijos ribose veikti. Tas Stanley’s Inn, o pereitą šešta-
sumanymas netrukus bus spren 'dienį ir-sekmadienį turėjo la- 
džiamas federaliartie parlamen-' bai pasekmingą “Grand Open-
te.

Kalbamas sumanymas dau
giausia yra kreipiamas nacių 
agentams, kurie pastaruoju lai
ku buvo pradėję gana smarkiai 
veikti Šveicarijoje.

skelbimai Naujienose 
■ v!’1 n*»Mch» dėlto.

kad pačios Naujienos 
naudingo*

H E AT CIRCULATOR

Tūkstančiai žmonių vartoja NORGE ir visi pripažįste, 
kad geresnio pečiaus nėra su aliejum kūrenamo.

Šį metą jus galite pirkti NORGE nužemintomis kainomis:

Roosevelt Furniture Kompanijos 
krautuvėj yra didelis pasirinkimas visokių aliejinių pečių

♦

GARSiNKITĖS “NAUJIENOSE”

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tu viai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

DAILY į
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA 
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

e FOTOGRAFAS 
~CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywooa 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $12-s°
GYDYMAS........................ $£0-00
LIGONINĖJE ................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje ... $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ......"
VISAS LIGAS GYDOMA $1
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

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

75% Coarse .........   $7.00
: Pocahontas Mine Run, West Virginia 
| 75% Coarse ..................  $7.75
Illinois Nut ..........-.................. $5.60
Rex Egg ........ ..............._  $7.50
Black Band Lump ..................  $8.75
Millers Creek Lump _______  $9.00
Chestnut Hard Coal ........... $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
<405 sn PATRFIELD AVĖ

rytoj Didžiausis Radio Vakaruškininku Piknikas
SUNSET PARK DARŽE 135 ir Archer Av. |R poX^phSebarcusaĮ AMfiBST-Rugpiučio 28 d., 19384

RENGIA RADIO VALANDOS LEIDĖJA
Ponia SOPHIE BARČUS

DOVANOS IŠLAIMĖJIMUI: Goldbergo Rūbų Krautuvė duos sūrį, Myezs Bros, duos šilkinę kaldrą, Uniyersal Shoe Store rių bus visokių. Vyrams, moterims, panelėms, vaikams ir
futrinĮ paltą vertės $8, Crane Coal Co. duos vieną toną ang- porą madniausių batelių, Joseph’s Dry Goods Store duos kitokių. Programe dalyvaus ŠAKAR-MAKAR CHORAS is
lių, Roosevelt Furniture Krautuvė duos dviejų dalių Parlor specialią dovaną. Taipgi nepamirškit, kad jus galėsite is- Roselando ir visas Radio Valandos štabas. Bušai išeis nuo
Setą, p. Kubaitis, daržo savininkan duos gyvą paršą ir didelį laimėti daugybę visokių dovanų, dalyvaudami žaisluose, ku- Goldbergo Rūbų Krautuvės kaip 10:30 vai. ryto. Nepamirš

kite būti laiku prie 4756 So. Ashland Avė. Iš ten prasidės 
kelionė į Daržą. Įžanga 15 c. ypatai.

Kviečia visus SOPHIE BARČUS.
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Socialistai Važiuoja 
I Kenosha Maudytis
Su Kenoshiečiais Rengia Drau

gišką Išvažiavimą Pennoyer 
Parite

Sekmadienį, EiTgpnrčio 28 d., 
lietuviai socialistai sąjįnrgiečiai 
rengiasi važiuoti į Kenosha, 
Wis. maudytis. Mat, ten yra 
puikus “byčiiis/* geri' keliai nu- 
vaŽKtvimtri, gražus paežerio 
parkas su stalais, “parking 
grounds” it kiek atskiriau nuo 
viešumos, nereikės maišytos su 
svetima publika.

Kanoshiečiai. socialistai kvie
čia chicagiečius draugus socia
listus, sklokininkus ir jų drau
gus, kad jaukioje nuotaikoje 
suėję vienminčių- grupė bend
rai pasidalintų nuomonėmis, 
pasikalbėtų, pasitartų, ne, ir pa
silinksmintų. Vietoje bus parū
pinta užkandžių tiem, kurie sa
vo* neatsives, taip jau ir gėri
mų. Įžangos nebus.

Išvažiavimas įvyks Pennoyer 
Parke, prie šiaurinio galo, pae- 
žeryje, priešais St. Catherine’s 
ligoninę. Privažiuojama Bile ke
liu. iki Sheridhn Road, 3700 
North, tuomet į rytus iki eže
ro# Iš Chicagos geriausiai va
žiuoti N. Cicero Aive., kuri už 
miesto vadinasi Route 41 arba 
Skokie H*ghway. Davažiavus 
skerskelę 43 sukti į rytus iki e- 
žero. Ten ir rasit vietų. Nuo 
Chicagos yra apie 60 mylių. Jei 
butų šalta ar lytų, išvažiavimo 
nebus..

—Kvieslys.

“Rojus Ant Žemės 
Vaikams”

Saldainiai nemokamai!
Sherman viešbutyje dabar 

vyksta- saldainių fabrikantų 
konvencija*, kartu ir saldainių 
paroda*. Vakar ten kulbėj o tei- 
sėjas John F. 0’ConneH; Jis at

ilsio ftireafo valdybų. -4 u -
Teisėja* pasiūlė įsteigti tam 

titru* punktus įvairiose miesto 
dalyse didinti saldainius nemp- 
kamai bedariau vaikams. Teisė*- 
jas aiškino, kad vagiliaudami 
saldainius neturtingų tėvų vai
kai: išmoksta vogti ir didesnius 
daiktus, ilgainiu palikdami kri
minalistais.

JONAS PALILUNAS
' Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 26 d., 10:00 vai. ry
to, 1938 m., sulaukęs pusės

- amžiaus, gimęs Panevėžio ap
skrity, Ramygalos parap., 
Glebauskių kaime.

Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nubudime 

3 brolius Petrą, Kazimierą ir 
Julių, ir jų šeimynas ir daug 
kitų, giminių, o Lietuvoj bro
lį- FranciŠkų ir seserį Eleną.

; Kūnas pašarvotas 11801 So.
, Emerald Avė. Tel. Pullman 

9428. Laidotuvės įvyks pirm., 
t rugpiučio 29 d., 0:30 vai. ry

to iš namų į šv. Petro ir Po
vilo parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o. iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Jono Paliluno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai ir Giminės.

i Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai Tel. CANAL 2515.

_ . i

I m n A Gėlės Mylintiems IIk U ii Vestuvėms, Ban-
- 4j|Lį kietame,, Laido- 

v • tuvėms, Papuoši
mams.

. GALININKAS
4I8O> Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

V. Jurgelonienė 
Išvyko New Yorkan

Ten pastoviai apsigyvens.
■ ■ > ,

Vakar rytą New Yorkan 
išvažiavo p. Viktorija Jurge- 
lionienė, buvusio chicagiečio 
ir dabartinio “Tėvynės” re
daktoriaus,. Kleofo Jurgelonio 
žmona. K, Jurgelonis apsigy
veno New Yorke ir perėmė 
“Tėvynės”' redagavimų tuojau 
po SLA seimo Scrantone. Chi- 
cagon iš seimo neteko grįžti. 
P-ia Jurgelonienė turėjo už
trukti Chicagoj porai mėne
sių# negalėdama pasiliuosuoti 
nuo tarnybos (ji yra slaugė). 
Pp. Jurgeloniai gyvens New 
Yorke pastoviai.

Rytoj Šaltimiero 
Radio Valandos 
Piknikas

» Ruošia Įdomų Programų ir 
Biznio Įstaigų Parodų

Rytoj Dambrausko darže, 
prie 86-tos ir Willow Springs 
Road, įvyks Povilo šaltimiero 
radio valandos piknikas.

šaltimieras ir jo pagelbinin- 
kų štabas padėjo daug pastan
gų ir pašventė daug laiko, kad 
suvažiavę chicagiečiai ir apy
linkės lietuviai turėtų “gerus 
laikus”.

Bus muzikalia programas, 
kuriame dalyvaus solistai Ele
na Bartush, Antanas Kamin
skas ir Algirdas Brazis; juok
darys Bronislavas Bruknis ir 
“Šakar-Makar” choras, kuris 
suvaidins “Krikštynas”. Bus ir 
polkos šokimo konkursas. Ren
gėjai sako, kad per visų dienų 
nebus nei vienos nuobodžios 
valandėlės.

, Kita pikniko įdomybė bus 
“Paroda” tų firmų, kurios gar
sinasi per P. Šaltimiero valan
dų. Kiekviena firma turės po 
paviliontiką ir demonstruos kaip 
gamina įvairius produktus ir 
ką parduoda.

Būrys muzikantų be pertrau
kos vaikščios po daržų ir links 
mins svečius. Pikniko virtuvė 
bus gerai aprūpinta kugeliu, 
dešromis, kumpiu, šviežiu ir 
rūgščiu pienu ir kitais lietu
viškais skanėsiais.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
savo klausytojus ir visus kitu* 
Chicagos ir apylinkės lietuvius 
atsilankyti.

Mikas Bronė (Sk.)

Rytoj Dr-jos “Lietu
vos Ūkininko” šei
myniškas Išvažia
vimas

Draugija “Lietuvos Ūkinin
kas” rytoj, rugpiučio 28- dienų, 
Spaičio darže, Willow Springs, 
rengia nepaprastų šeimyniškų 
išvažiavimų.

Vasaros kaitra neturi vietos 
namuose. Geresnio ir vėsesnio 
pavėsio niekur nerasite kaip po 
tais medžiais Spaičio darže. 
Gražioje pievoje bus daug lie
tuviškų stalų su suoleliais. Bus 
muzikos, šokiai, žaidimų, dova
nų ir lietuviškų saldainių.

Todėl visi nariai ir narės 
kviečiami šiame suvažiavime 
dalyvauti. Tanpgi atsiveskite ir 
savo draugus. Musų darbštus 
išvažiavimo komitetas: J. žur* 
kauskas, V. Duoba, A. Linkus, 
K. Miksaitė, p. Žičkus, p. Sftal- 
kauskas, jau viską prirengė ir 
visus vaišins skaniais užkan?» 
džiais ir gėrimu.

Taipgi draugijos valdyba 
praneša nariams, kad nė atvi*- 
rutės, nė paraginimai nebus iš
siuntinėti. Visi pasimatysime 
rytoj Spaičio darže.

—Finansų Raštininkė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Kur Galima Gauti 
Pirmyn Choro 
Bankieto Bilietus

(Pirmyn Choro Sutikimo 
Banketas įvyks rugpiučio 31 d., 
(trečiadieftio vakare)' Syrena 
Salėje, 4270 Archer Avenuty 
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
mų).

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 
piknikų, Sunset Darže, prie 135 
ir Archer Avenue. Tame pik
nike bus didžiulės iškilmės ir 
Pirmyn Choras pirmų kartų 
pasirodys plačiai Chicagos lie
tuvių visuomenei po sugrįžimo 
iš Lietuvos.

Rengimo Komitetas.

“V akaruškininkų” 
Piknikas Bus 
Labai Įdomus
Daugybė Dovanų Išlaimėjimui; 

Bušai Tiesiog* Į Daržų Nemo
kamai.

Nepamirškit, kad rytoj, sek
madienį, Sunset Park Darže 
įvyksta ilgai lauktas “Vakaruš
kininkų” Didysis Piknikas, ku
rį rengia Radio Valandos Lei 
dėja ir vedėja p. Sophie Bar
čus.

Programe dalyvaus garsusis 
Roselando Šakar-Makar moterų 
choras ir visas Radio Valandos 
štabas. Bus sulošta Petrės Tač- 
kunaitės vestuvių iškilmės, juo
kų pilnas maišas. Bus daugy
bė visokių brangių dovanų iš
laimėjimui. Taipgi yra paskirta 
daug dovanų, tiems, tkurie da
lyvaus visokiuose žaisluose. Tai 
bus viena didžiausių Radio Va
landos Švenčių, kokios dar nie
kas nėra matęs. Katrie neturi
te kuo nuvažiuoti į daržą, ga
lite ateiti prie Goldbergo Rūbų 
Krautuvės antrašu, 4756 South 
Ashland Avė., ir visi busite nu
vežti į abi puses dykai. Bušai 
bus prie krautuvės lygiai 10:30 
vai. ryto.

Skaitykit Pikniko skelbimų 
šiandien “Naujienose”. Ten ra
site suminėtas visas dovanas, 
kurias jus galėsite išlaimėti. 
Nepamirškite atvykti į Sunset 
Park Daržą šį sekmadienį. Vi
si busite pilnai palinksminti ir 
apdovanoti išlaimėtomis dova
nomis.

Pipirnickas (Sk.)

GERB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

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

Kviečia visus KOMITETAS.

Paieškojimas Nr. 91
Lietuvos Konsulatas Chicagoje 

Paieško Sekančių Asmenų:
' BA'GANO ar Rakant, Kazi
miero, Vinco sunaus-; kilęs iš 
'Phdšosnos vienk., Zarasų apsk. 
Išvyko Amerikon' 1905 rm Gy
veno Cliicagoje. Gali būti apie 
62 metų amžiaus.

BOLGEVICIAUS, Stasio. A- 
pie 1902' m. išvyko Kanadon. 
Sakoma dirbo uoste. 1935 m. 
ieškojo savo giminių Lietuvoje.

JONIKIENĖS, <Daugard) 
Barboros. 1923 m. atvyko Chi- 
cagon. Gyveno Downers Grove 
ar Chicago, III.

KILPšIENėS - Kavaliauskai
tės, Kotrinos. Kilusi iš Lanke
lių kaimo, Salantų vai. Apie 
1908 m. atvyko Chicagon ir čia 
apsigyveno.

LESČAUSKO, Roko. Iš Lie
tuvos išvyko prieš didijį karų. 
Gyveno Cliicagoje.

MATULIO, Kazimiero (Char
les Juricli), Antano sūnaus. Gy
veno 3504 S. Union Avė., Chi
cagoje.

BACEVIČIŲ, Kazimiero ir
Amerikon 1907 metais. Jis gy- 
atvyko Amerikon 1907 iri. Gy
veno Chicagoje, vėliau persikė
lė į Milwauk*ee, Wis., ir ten ve
dė. Amerikon Andrius išvyko 
1910-11 m.~Tryveno Chicagoje.

STANELI0, Stasio. Gyveno 
Chicagoje. i

VEIKŠINO, Prano. 1911 m. 
išvyko Amerikon. Kilęs iš .Uš
nėnų kaim.^Šiaulių apskr.

lieškofniejl arba apie juos ži
nantieji asm’enys prašomi alsi- 
liepti.

—įlietu vos Konsulatas.
100 E. liellevųe Place, 
Chicago, III.

Joniškiečių Kliubo 
Piknikas Jau 
Čia Pat

Ateinantį sekmadienį, rugp. 
28 d. įvyks paskutinis šių metų 
viršminėto kliubo rudeninis 
piknikas, p. Spaičio darže, WilL 
low Springs, prieš O’Henry par
ką*

Paimta šauni muzika šo
kiams. Be to, bus įvairių žai
dimų, prizų su dovanomis, ska
nių užkandžių ir skanaus gėri
mėlio.

Rengimo komisija šįsyk yra 
“special” pasirengus atsilankiu
sius svečius maloniai priimti ir 
širdingai pavaišinti.

Tat, visi joniškiečiai ir musų 
kaimynai žagariečiai, skaisgi- 
riečiai, gruzdiečiai, meškuitie- 
tiečiai, pašvitįniečiai, krukie- 
čiai ir visi chicagiečiai musų, 
draugai, maloniai užprašomi, 
sekmadieni rugpiučio 28 d. at
vykti į Spaičio daržų. Pradžia 
11 vai. ryto. Įžanga piknikan 
veltui.

Rengimo Komisija.

Reikalaus Apmoka
mų Atostogų 
Įstatymo

Illinois Ffederation of LaboT 
netrukus kreipsis į Illinois vals
tijos viršiitiriktis reikalaudama 
legislatiiroj pravesti apmokamų 
atostogų įstatymą visiems dar
bininkams. ^federacija reikalaut- 
ja. 2-jų savaičių apmokamų a- 
tostogų visiems nuolatiniams 
darbininkams. * 'j

Rugsėjo 12 d., Pero jo j pra
sidės Federaciįos konvencija.

RELIGIOUS NOTlCE 
Religiniai Praiiesimai

TAUTIPKOS PARAPIJOS 
REIKALU SUSIRINKIMAS

SEHTATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU' DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

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

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

HELP WANTED—FEMALE
i ... _____

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

Tel. Van Buren 3712.

MERGINA 18-30 bendram na
mų darbui be virimo; būti; geri 
namai; Van Buren 2391.

JAUNA MERGINA mažam vai
kui prižiūrėti. Pageidaujama iš 
Brighton parko, jei galima.
A. Kazlauskas, 4528 So. Spaulding.

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris prie namų darbo, prižiūrėti 
mažą kūdikį, $5 savaitei ir užlai
kymas. šaukite Telefonu Crawford 
1629.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui- Kambariai^

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. ......

RENDON MIEGAMAS kambarys 
nebrangiai — antros lubos. 3229 S. 
Lituanica, Yards 6063.

2 FURNIŠIUOTI KAMBARIAI 
RENDAI. Antras aukštas. Vedusių 
porai ar pavieniams. 2641 West 
69th Street.

RENDON PUIKUS KAMBARYS, 
dėl pavienio asmens. Galima var
toti virtuvę. 4547 So. Talman 
Avė. antras aukštas.

RENDON 2 GRAŽUS šviesus šva
rus kambariai ant antrų lubų prie 
mažos šeimynos vaikinui ar mer
ginai. Negirtuokliams — visi pa
togumai; be valgio, bet jeigu gei
stina, galiu pagaminti pusryčius.

3222 So. Emerald.
-----------U-------- ---------------------------------k—-----------------------------------------------------------

ANT -LRENDOS MIEGAMAS 
kambarys nebrangiai ant 2 lubų.

3229 Lituanica, Yards 6063.

RENDON KAMBARYS pavie
niams; garažas, maudynės; karštu 
vandeniu šildomi. Mrs. Edna Gri
gaitis, atsišaukite bile kada 7034 S. 
Artesian Avenue.

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS, 
3-čiam aukšte, prieky. A. SETER, 
731 West 18th St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rcndai—Bendrai

RENDAI 5 KAMBARIAI, 7119 S. 
Artesian, antras flatas, butų gerai 
be vaikų, arba suaugę, karštu van
deniu šildomi, patiems šildyti.

F. KAZLAUSKAS

RENDON 3 KAMBARIAI su 
vana — $15.00 2113 West 18th PI. 
Seeley 2278.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui, Bizniai

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

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 viėtojė su namu ar be arba 
renduosiu taverną, su rakandais. 
Arba mainysiu į bile ką. Atsišau
kite John Ewald, 3236 So. Halsted 
Street.

TAVERNAS — AUKA
Didelė dviguba krautuvė, 24 pė- 

dų modernas baras, 18 setai stalų 
i ir kėdžių— gyvenamas butas. Ren- 
, dos tik $50 į mėnesį. Veikia per 
praeitus keturius metus. Nuosavy
bė priklauso jaunai lietuvei mote- 
irei, bet turi dvi vietas už tai per
daug darbo. Pirminė kaina $1600. 
Parduos už $750.00 dalį cash arba 
visą užmokant už mažiau. Patys 
pamatykite. 1106 West 63rd St.

PARSIDUODA prie vieškelio U. 
S. 2, didžiosios gatvės Florence, 
Wisoonsin mieste restauranto biz
nis ir nuosavybė. 2 aukštų freimi- 
nis, 28x50, 8 kambariai viršuj, 4 
kambariai katedžėji užpakaly, vis
kas Už $6500.

EMIL. HREJSA, Box No. 247, 
Florence, Wisconsin.

PARSIDUODA PIGIAI grosernė, 
delicatessen ir Ice Cream štoras. 
Biznis išdirbtas per daug metų.

3465 Lituanica Avenue.

BOOKS-MAGAZINES-N’PAPERS 
Knygos—žurnalai—Laikraščiai

PARSIDUODA “AUŠROS KNY
GYNO” likusios knygos ir maho- 
gany kabinetas. Pigiai. 3148 So. 
Lowe Avė. tel. ViVctory 5532.

MISCELLANEOUS 
Įvairus

TIKRAS GYVENIMAS atsakan
tiems vyrams ir moterims: Naujas 
daržovių skustuvas piaustytuvas— 
ypatingai darbą taupantis prietai
sas—prospektas kiekvieniems na
mams. Didis pelnas. Klauskite dy
kai katalogo.

STAR NOVELTY, 
107 So. Wells St., Chicago.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

DIDELIS BARGENAS. 6 flatų 
mūrinis namas, su garažais, ąaru 
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.

BARGENAI MARQUETTE 
PARKE

10 flatų muro namas; garu šildo
mas. Kaiha .......  ..... —.... $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 ............. $850.00

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 f lėtų 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.

MEDINIS 3 pagyvenimų 2 po 6- 
—4 kambariai, pirmas aukštas, 
karštu vandeniu Šildomas. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant ma
žesnio. 7135 So. Rockwell St.

DOMĖ! Turiu namus pardavi
mui ar mainymui Kaune. Kurie in- 
teresuojatės rašykit: Naujienos, 
Bok 863. P. S. Morgičiuotų namų 
savininkai neatsiliepkite.

PARDUODA DVIEJŲ aukštų ak
mens ir plytų, 6 2 6 kambarių, kar
štų vandeniu šildomą, naujai išdekol 
ruotą namą. Uždaryti porčiai. Ga
ražas. Savininkas išsikrausto spalių 
1 d. Tikras bargenas. Kreiptis tarpe 
9-12 A. M. Yards 0186.

BARGENAI
2-jų aukštų plytų namas 4 šeimy

nų, 2 flatai po 5 kamb. ir 2 po 4 
kambarius. Namas randasi Bridge- 
porte. Kaina ........................  $2300

2-jų aukštų medinis biznio na
mas — cementuotas skiepas. Lie
tuvių apielinkėj, Bridgeporte prie 
So. Halsted gatvės.

Štoras keturi kamb. flat. prie 
storo, ant 2-rų lubų, 6 kamb. flatas 
su vana. Kaina ............. $1750.00

2-jų aukštų plytų namas cemen
tuotas skiepas. 2 flatai po 5 kamb. 
Namas labai gražiai aptvarkytas. 
Randasi Bridgeporte. Kaina $4450

Plytų namelis (cottage) 2-jų fla
tų po 4 kambarius ir skiepas. Grei
tam pardavimui kaina .......... $1350

Atsišaukite pas—
KRUKONIS ir KIRAS

3251 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

Tel. VICTORY 1233 ar VICTORY 
0399.

BIZNIAVAS BUDINKAS parda
vimui. Gražus P. V. kampas—arti 
3 įėjimo į Stok j ardus. Turi parduo
ti greitai. Pinigais. Savininkas an
trame aukšte užpakalyje.

4300 So. Ashland Avė.

MODERNAS 4 FLATIS — po 5 
arti 63 Kedžie, 4 karų plytinis ga
ražas. Pajamos. $212.50 į mėnesį. 
Pilna kaina $13,500.

MAC ASKELL CO. 
3019 W. 63rd St. Hemlock 7204

PARDAVIMUI BVNGALOW 6 
kambarių, vėliausios mados, karš
tu vandeniu apšildomas. Priverstas 
parduoti pigiai dėl bedarbės, 

šaukite Tel. Hemlock 8716.

4 KAMBARIŲ cottage, priemies
tyje, prieinama kaina su visais pa- 
rankumais $1675.00.

4035 West 69th St.

PARDAVIMUI 5 kambarių frei- 
minis bungalow, uždaryti porčiai, 
ekstra kambarys beismente, taipgi 
maudynė, naujas stogas, naujas 
aliejinis pečius ir furnisas, naujas 
gasinis pečius, inlaid Linoleum, 
Venetian Blinds. Pinigais. Net 
$4500.00 pinigais $2500.00. Savi
ninkas, nuo 10 iki 4 sekmadieniais. 

6525 So. Claremont Avė.

FARMS FOR SALE

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: bučemę arba 
grosemę. Busiu Chicąįfoj kelias 
dienas. 2439 West 69th St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

FARMA 119 akrų Mauston, Wis. 
su staku. Mainysiu i namą arba 
biznį su namu, bučemę arba gro- 
semę. Busiu Chicagoj kelias difenas. 
2439 West 69th St.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE

IŠPARDUODAME BARŲ FK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Mo
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant ižmokė- 
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & S0SS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

KAS TURITE DIDELĮ PEČIŲ 
kuris butų tinkamas dėl taverno. 
Norėčiau pirkti. YARDS 271*.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

COOK GOUNTY FINANCE
GOMPANY

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

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295-. Ne daugiau. Taipąi 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 išsimokėtų

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomiš.

DAUGYBĖ VABTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 We»t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYST® IR BLBKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai anskaatiiavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkoriua ir 

stogu dengfijas.
Leonas Roofing Ca 

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0260.

COAL—WOOD—OB. 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos—
' ANGLYS

EGG . ........ ......-_______ 46.00
NUT ____  $6.00'
BIG LUMP _____ ;____ $6.00?
MINE RUN------------------55.75

1 SCREENINGS$5.00
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 

DIENĄ AR NAKTĮ> 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Fimumi-Pasfcoias

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metą.
SIMANO DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATTOk 
of Chicagp.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

- - * •
PARSIDUODA PIRMAS MOR- 

GIČIUS išduoto ant gero namo. 
Kas norite investuoti, pamatykite 
3232 So. Union Avė. $5000.00 už 5% 
primokamas $250.00. Kas 6- mėne
siai terminas du ir pusė metai. Dėl 
platesnių informacijų 2437 West 
69th St. teL Prospect 1844. Michiu- 
lis.
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VAKAR GAVO FILOSOFIJOS BAKALAURO 
LAIPSNI Iš CHICAGOS UNIVERSITETO
Tęs Mokslus Toliau Mass. Technologijos 

Institute

Leit. FELIKSAS VAITKUS
Naujienų Photo

Vasaros semestro užbaigimo 
iškilmėse Chicagos universite
tas vakar vakare suteikė Fi
losofijos Bakalauro (Bachelor 
of Philosophy) laipsni transat
lantiniam lakūnui Įeit. Feliksui 
Vaitkui.

Iškilmės įvyko Rockefeller 
Memorial Chapel rūmuose. Pir
mininkavo Dr. Frederic Wood- 
vvard, Chicagos Universiteto 
vice-prezidentas, o vedamųjų 
kalbų pasakė dekanas William 
H. Spencer, tema “Mintys apie 
Regimentaciją”.

Kartu su Įeit. Feliksu Vait
kum diplomus gavo 563 kiti 
mokiniai. Lakūnas negalėjo at
silankyti, tad diplomas jam bu
vo įteiktas per atstovų, dalyva
vusį iškilmėse.

Aviacija Sutrugdė Mokslus

gavo. Prieš semestro galų jis 
įstojo j USA Karo aviacijų, kur 
buvo pakviestas iš beveik 800 
kitų kandidatų tarpo.

Pradinius aviacijos mokslus 
išėjo ir skraidyti išmoko avia
cijos mokykloj, Californijoj, o 
aukštuosius mokslus išėjo ir 
gavo leitenanto rangų San An-

žada Mokytis Toliau
Grįžęs iš Lietuvos Įeit. Vait

kus tuojau įstojo į Wisconsino 
universitetų kur per du metu' 
laiko studijavo aero inžineriją. 
Per šių vasarų lankė Chicagos 
universiteto biznio kolegijų, už
baigdamas karo aviacijos su
trukdytus kursus. Kiek anks
čiau šiais metais jis lankė ir 
Massachussetts Technologijos 
Institutų (“M.T.I.”), kur grįš1 
šį rudenį ir pastoviai studijuos, | 
kol baigs visus aviacijos inži
nerijos mokslus.

Pasiremdamas rekliama, ku
rių gavo iš skridimo Lietuvon, 
Įeit. Vaitkus butų galėjęs leng
vai gauti gerų tarnybų. Bet jis 
atsisakė tuo pagarsėjimu pasi 
naudoti. Nors kai kurių žmonių 
kritikuojamas už tai, Įeit. Vait
kus apleido visuomeninį gyve
nimų, ir visiškai atsidavė stu
dijoms. Privatiškai išsireikšda 
vo, kad vien skridimu per At
lantu jis neatsiekė savo ambici
jos būti pirmaeiliu lakūnu.

“Aviacija dabar labai spar
čiai progresuoja,” aiškino Įeit. 
Vaitkus, “ir techniškai tobulė
ja tiesiog šuoliais. Dabar neuž
tenka būti vien pilotu ir mokė
ti vairų vartoti, bet reikia bū
ti inžinierium, kad žinoti kaip 
tuo technišku tobulėjimu tiks
liai ir pilnai naudotis.”

ACtViE-JNAUJIENŲ Telephoto
TRAUKIA ATSAKOMY

BĖN UŽ SUVILIOJIMĄ — 
Savka Beričh 16 metų So. 
Bend, Ind., mergaitė, kuri 
užvedė <$60,000 bylų prieš 
George F. Basker, high 
school foo'ballo trenerį už 
“suviliojimų”, kai ji buvo 
14 metų amžiaus.

Laiškas 
Naujienoms

tonio aukštojoj aviacijos moky
kloj, Texas valstijoj. Po to bu
vo paskirtas tarnauti Selfridge 
karo aviacijos divizijoj, Michi- 
gane. Ten jis vadovavo “pur- 
suit” lakūnų skvadronui.

Gavęs pirmo leitenanto ran
gų, Įeit. Vaitkus išėjo į rezer
vus ir tuojau pradėjo ruoštis 
skridimui į Lietuva. Rugsėjo 
21, 1935, turėdamas labai blo
gų orų, jis laimingai perskrido 
Atlantu su “Lituaniča II”, bet 
buvo priverstas nusileisti Airi-

Leit. F. Vaitkus pradėjo lan- joj. Bekovodamas su audromis 
kyti Chicagos universitetų 1924 ir lietum, Įeit. Vaitkus sunau- 
metais. Mokėsi per nepilnaį ke- dojo daugiau gasolino negu ti- 
turis metus laiko, bet kelių kėjosi sunaudoti ir nebegalėjo 
kursų neužbaigė ir diplomo ne-kelionės toliau tęsti.

“Charter” Narys Lakūnų 
Organizacijos

Iš Pittsburgho vakar atėjo 
pranešimas, kad Įeit. F. Vait
kus buvo paskirtas “Charter” 
nariu naujos organizacijos, ku
rios narių skaičius yra, ir tur
būt paliks, labai mažas. Naujo
ji organizacija yra “Exclusive 
Order of Transatlantic Solo 
I^liers”, o jos įsteigimu rūpino
si garsusis transatlantinis lakū 
nas Jimmy Mattern. Galės pri
klausyti tiktai tokie lakūnai, 
kurie solo perskrido Atlantą.

Sportininkai v 
Šiandien 3:38 p.p. 
Bus Chicagoj
New Yorkų Pasiekė Vakar Ry

tų; Išlips LaSalle Stotyj
Šios savaitės pradžios Ame

rikos lietuvių olimpinės koman
dos chicagiečiai sportininkai 
buvo davę žinią, kad grįš sek
madienį. Bet vakar jie atsiun
tė kitą žinių, kad sugrįš dieną 
ankščiau, tai yra šiandien. Iš
lips Chicagos LaSalle street sto
tyje 3:30 po pietų.

Sportininkai grįžta greičiau 
negu tikėjosi, kadangi New 
Yorkan atplaukė vakar rytą, 
nors Švedų Linijos fvarkraštis 
nurodė, kad laivas bus ten tik 
šįryt.

Grįžtančių sportininkų pager
bimui antradienio vakare įvyks 
Sutiktuvių Balius, kurį Ameri
kos Lietuvių Atletinė Associaci- 
ja rengia East End Park vieš
butyje, 53rd ir Hyde Park Blvd. 
Rezervacijoms reikia šaukti 
PROspect 1156. I

(Sp)

Nariai, naujosios organizaci
jos, apart Įeit. Vaitkaus, yra 
pasaulyj pagarsėję lakūnai Col. 
Charles A. Lindbergh, Amelia 
Earhart Putnam (mirusi), Wi- 
ley Post (miręs), James Molli-■ 
son, Mrs. Berle Markham, Jean 
Batten ir naujasis airių didvy
ris — Douglas Corrigan.

Tų Solo Transatlantinių La
kūnų organizacijų finansuoja 
M. L. Benedum, Pittsburgh 
aliejaus firmos viršininkas. 
Greitoj ateityj bus pagaminti 
specialus simboliai ir lentelės, 
kurios bus įteiktos patiems la
kūnams arba jų įpėdiniams.

R.

“TABAKO KARALAI
TĖ — Štai dar viena kara
laitė. Senorita Erma Cas- 
tillo Na j era, Mexico am- 
sadoriaus Washingtone du
ktė, kuri buvo išrinkta ka
ralaite tabako sezono už- 
baigtuvėms South Bostone, 
Virginia valstijoj, rūgs. 8 ir 
9 d. d.

LAIŠKAS E KAUNO
Lietuvos Dailininkų Sųjunga 
praneša, kad Kaune bus Ju

biliejinė Lietuvos Dailės 
Paroda

Lietuva šiemet džiaugiasi su
kakus 20-tį metų savo nepri
klausomo gyvenimo ir kultūri
niais laimėjimais. Pažymėjimui

TRAGINGA JAUNUTĖS, PENKIŲ METU 
LIETUVAITES MIRTIS AUROROJ, ILL
Mirtinai Susižeidė, Bet Nei Mergytė, 

Nei Motina' Nežinojo
Vakar mirė penkių metų 

Bronytė.
Jei tik būt žinota... Ji šian

dien tebebūtų sveikutė ir tebe- 
žaistų kaip žaidusi.

Bet penkių metų Bronytė jau 
užmerkė akis. Todėl, kad nie
kas nežinojo...

Bronytė buvo jaunutė lietu
vaitė iš Auroros. Jos tėveliai y- 
ra pp. Anton J. Jurgeloniai ir 
jie gyvena Auroroj, po adresu 
618 College avenue. Pereitų 
penkiadienį Bronytė žaidė kie
me. Ji bėginėjo, ji šokinėjo ir 
užkliuvusi už kažko — ji pa
virto.

Pavirto, bet niekis, negi pir
mas kartas! Atsikėlė mergytė, 
nubraukė dulkes nuo suknelės 
ir žaidė toliau. Bet laiks nuo 
laiko patrindavo akis, kurios 
kažkaip keistai perštėjo. Ji pa
siskundė motinai, kad “Mama, 
man raudoni taškiukai šokinė
ja prieš akis.”

“Ar tau skauda,” paklausė 
motina?

“No, visai neskauda.”
“O gal užsigavai?”
“No, see, niekur kraujas ne

bėga,” linksmai atsakė Brony
tė.

Motina iš visų pusių apžiurė
jo dukrelę, bet nieko įtartino 
nerado. Bronytė ir vėl išbėgo 
žaisti.

Bet pereitų antradienį Brony
tė neišėjo kieman žaisti. Ji ne
gerai jautėsi. Prieš akis šokinė
jo tiek daug raudonų taškiukų, 
kad jai net buvo baugu, paskui 
ji nei kaklo negalėjo pajudinti. 
Sustyro... ;

Nusigandusi motina tuojau 
pašaukė daktarų, bet jau buvo 
pervėlu.

Bronytės dešinioj akyj jis at
rado medžio šipulį, bet nebega* 
Įėjo jį išimti. Ji gavo žandų su- 
rakinimo ligų (ketanus).

Šiandien Bronytei raudoni 
taškai nebeŠokinėja prieš akis, 
nes jos jau užgeso ir ji jau gu
li mažam baltam grabe... R.

Naujienoms, 
Chicago, III.

Brangus Naujieniečiai:
Jeigu “tikri draugai yra kaip 

las fosforas, aiškiausiai mato
mi, kuomet aplinkuma yra tam 
si,” lai Naujieniečių draugišku
mas, mano gilaus skausmo ir 
liūdesio valandoj, kuomet prięš 
pustrečio mėnesio netekau savo 
brangaus ir vienintelio brolio, 
Vinco, ir dabar mylimos sesu
tės, Nelės, buvo, viena tų švie
sų, kuri tiesė mums tiek simpa
tingos ir pagelbingos vilties. 
Jūsų bendra jausmingas, nepa
liaujamas supratimas palaikė 
musų drąsų ir vįltįj kitaip vis
kas butų atrodę,Jtąip šalta, taip 
tuščia ... t:

Turėti jausmų Jūsų tokio 
nuoširdaus draugiškumo, aš 
branginu daugiau j ne kaip mo
ku žodžiais išreikšti. Turiu vil
tį, tačiaus, kad gal kur nors 
gyvenime mokėsiu ir galėsiu į- 
rodyti tai savo darbais.

Ir mano miela sesutė, Nelė, 
kurios gyvenimas spinduliavo 
kvapsnį linksmumo ir laimės, 

1 taip kaip rožės skleidžia savo 
meilumų kiekvienam praeiviui, 

'amžinai gyvens musų širdyse, 
kaipo žmogus, kuri kure savo 
laimę tiktai ant to, kiek ji gero 
padarė ir laimės suteikė ki
tiems . . .

Dar kartų pareikšdama savo 
tikrų įvertinimų Naujieniečių 
nuoširdžios užuojautos ir drau
giškumo, liekuos,

Giliai dėkinga,
Nora Gugienė.

Chicago, Illinois,
Rugpiučio 25 d., IĮ 938 m.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“N AI T.TTENOSE”

šito didelio džiaugsmo, kaipo 
nepriklausoma valstybė, Lietu
va jau turėjo pirmų Lietuvos 
(aulinę olimpijadų ir dainų 
šventes. Susilaukė daug svečių 
iš užsienių ir palys Lietuvos 
žmonės bei vyriausybės organai 
svečius gražiai priėmė ir pager
bė. Tačiau dar viena Lietuvos 
bei visų lietuvių meno šaka iki 
šiol nebuvo atstovauta, lai plas
tikinis menas. 20-lies melų Lie
tuvos nepriklausomybės proga, 
Kaune gyvai kalbama apie su
ruošimų Jubiliejinės Lietuvos 
Dailės Parodos.

Šituo reikalu dail. Mikas Ši
leikis iš Lietuvos. Dailininkų Su
jungus neseniai gavo sekamo 
turinio laiškų:-
“Gerbiamas Kolega:

“Atsakydami į Jūsų laiškų iš 
šių melų kovo mėn. 10 d. pra
nešame, kad Jubiliejinę Lietu
vos Dailės Parodų numatyta su
ruošti Kaune nuo 1938 m. gruo
džio mėn. 4 d. iki 1939 m. sau
sio 15 d. Smulkiau apie visas 
sąlygas bus paskelbta kiek vė
liau spaudoje.

“Lietuvos Dailininkų Sųjun- 
gai tikrai džiugu, kad musų už
jūrio kolegos yra šia paroda 
susidomėję, tik pageidautų, kad 
savo darbus tesiųslų rimtesni, 
pasižymėję menininkai, o ne 
mėgėjai. Kaune visiems prisiųs
tiems darbams bus privaloma 
žiuri komisija.

“Sųjunga darys visus galimus
žygius, kad Draugija Užsienio vos ir po pasiviešėjimo 
Lietuviams Remti ar Užsienių įgiję naujos energijos, 
Reikalų Ministerija, suteiktų vi-j naujų dainų, atvyko vėl 
sas galimas lengvatas ryšyje su minti mus amerikiečius, 
eksponatų persiuntimu.

“Reiškiame aukštų pagarba, 
Ad. Smetona,

L... .................

čiaus išpildys eilę naujų, iš Lie
tuvos parvežtų dainelių. Patar
tina, kad kiekvienas n epam i ei
tumėt užsistatyti savo radio ir 
kitus pasikviesti. Rytoj, litų 
valandų prieš piet, iš stoties 
WGES — 1360 kilocycles.

iki 8'

Budriko Radio
Programai

Sekmadienį, nuo 7:30

vališ stoties WCFI“ Žuvo Chicagos— 970 kil. bus Įvairus ir gra- _ °
žus Budriko radio programas. Upės Dumble 
Programų išpildys pilna simfo- ----------
nijos orkestrą ir duos gražius
naujus muzikos kurinius: mar- Ashland avenue, prigėrė 12 me<

tautiškus šokius ir dai- tų berniukas Eugene Kordzin- 
ski, 1749 W. Cullerton. Bežaiz- 
damas su broliukais ir drau- 

. . _ t.

Chicagos upėj, prie 2555 S.

SUS, 
nas.

Pirmadienį ir penktadieni, 
kaip 6:15 P.M., iš i
— 920 kil., International Pot- 
pourri — graži 
nos.

Ketvirtadienį, 
vai. vakare iš
— 1420 kil. įvairus ir gražus 
programas parinktinių dainų ir 
muzikos kurinių, drauge su 
svarbiais asmenų ir draugijų 
pranešimais. Nepamirškite at
sisukti savo radijas ir pasiklau
syti šitų gražių programų.

stoties WAAF,gais al?t u'^s kranto'. Eu*;e$
- - įšoko į vandenį pasimaudyti, 

muzika ir daijBet vanduo buvo tok? purvinas 
| ir dumbluotas, kad berniukas 

nuo 7 iki 8 ne^alėJ° išsilaikyti ant pavir- 
stoties WHFC šiaus ir nu«rimzdo (iu«nan-

“Pramonei Reikia 
Kontrolės”

Dainuos Naujos
Gadynės Choras

Kalbės Adv. K. Gugis

Daug dainininkų ir kaikurie 
jų vedėjai jau grįžo iš

Dekanas William H. Spencer^ 
vakar kalbėdamas Chicagos U- 
niversiteto vasaros semestro už
baigimo iškilmėse, pareiškė, 
kad pramonei ir bizniui reikią 
valdžios kontrolės. Demokrati
nėj valstybėj kontrolė yra būti
na, kad pramonė veiktų nevien 
savo, bet visų žmonių naudai.

Lietu- 
tenaY, 
įgiję 

links- 
Po tų

atostogų, sekantį sekmadienį, 
litų valandų prieš piet, Pro- 
gress Bendrovės Krautuvės lei- 

Liet. Dail. S-gos pirm.,1 džiamoj valandoj dainuos Nau- 
Rimtas Kalpokas, josios Gadynės Choras ir po

L. D. S. sekr.’ vadovyste Jurgio Steponavi-

Chicago
Saugesnė

Šiemet per pirmus 7 mėne
sius automobiliai užmušė 350 
žmonių. Pernai per tų patį lai
kų buvo užmušta 438 žmonės.

ŠIANDIEN CHICAGOJE — šiandien, 3:30 pp., Chicagon grįžta Chicagos lietuvių sportininkai, 
dalyvavę Lietuvos Olimpijadoj, Kaune. (Smulkmenos žinioje).

Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamų kainų. Siun
tėjui pristatome kvitų 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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