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BRITANIJA IR FRANCUZIJA GELBES 
LENKIJĄ

, *

Hitleris išleistas paskutini įspėjimą 
tankams ‘ ‘

LONDONAS, Anglija, rugp. 
22 — Talkininkai pasiruošę ka
riaut}.,..

, , Britanijos ministerių kabine
tas bus sušauktas ketivrtadienj. 
parlamentą tuojau. Parlamen
tas įus sušauktas turbut ket
virtadienį.

I..... Chamberlain reilteflaus, kati 
parlamentas suteiktų valdžiai 
galios imtis tokių priemonių, 

..kurios bus reikailngos britų 
imperijos interesams apsaugo
ti, atsižvelgiant į grūmojančią 
Europai krizę dėl nacių užsi
mojimų Lenkijos atžvilgiu.

Oficialiai pranešta, kad kabi
netas nutarė, jogei Britanijos 
prižadas gelbėti Lenkiją pasi
lieka galioje, nežiūrint rusų- 
vokiečių ruošiamo pakto. Ki
taip sakant, kabinetas nutarė 
kariauti, jeigu Lenkija kariaus 
savo nepriklausomybę ginda
ma.

Francuzijos akcija antradie
nį rodė tokį pat nusistatymą, 
kaip britų. Vyriausybė pašaukė 
tarnybon tarp 500,000 ir 600,-

000/ kariuomenės rezervų.
Britanijos ministerių kabine

to nariai, sako pranešimai, ma
no, jogei Vokietija gali užpul
ti Lenkiją ketvirtadienį — tuoj 
po to, kai Vokietija ir Rusija 
pasirašys nepuolimo sutartį.

Berlyne duodama suprasti, 
kad Hitleris gal išleis paskuti
nį įspėjimą Lenkijai nusilenk
ti prieš nacių reikalavimus. Na
cių informacijomis, Hitleris 
gali imtis akcijos 24-ms valan
doms praėjus po pasirašymo 
sutarties su rusais.

Tuo tarpu Lenkija, pasitikė
dama žadėta jai Britanijos ir 
Francuzijos pagalba, nenusilei
džia nė truputį Vokietijai taip 
dėl Dancigo, taip dėl kitų rei
kalavimų. Pusiau oficialus Len
kijos pareiškimas sako: “Len
kija kovos dėl politinės Danci
go nepriklausomybės, nežiū
rėdama koks diplomatinis susi- 
grupavimas įvyks. Jeigu Vokie
tija mano, kad ji daugiau spau
dimo j Lenkiją gali daryti, 
klysta.”

ji

Naciai sveikina rusų ir vokiečių *
- : susitarimą l

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 22— Nacių spauda ant
radienį kalba, kad rusų ir vo
kiečių nepuolimo sutartis, ku
rių tikimasi pasirašyti trečia
dienį, esąs tik pirmas žingsnis 
glaudiems Rusijos ir Vokietijos 
santykiams ir kooperavimui iš
vystyti.

Dienraštis “Der Angriff” ra
šo: Dvi tautos užėmė bendrų 
pagrindų tarptautinėje politi-

koje — dvi tautos, praeity 
dešimtmečius palaikiusios arti
mus santykius.

Dienraštis “Deutsche Allge- 
meine Zeitung” sako: štai dvi 
tautos sugrįžta prie senos tra
dicijos, kuri abiems teikė ger
būvį. Tai yra tradicija natūra
lūs .bendradarbiavimo (part- 
nership), geriau nei praeity ap
galvotos Vokietijos politikos 
esmė.

Rusų-vokiečių paktas nustebino 
diplomatus

. MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 22 — Svetimų šalių pa
siuntiniai Maskvoje tapo nuste
binti pranešimu, kad rusai ir 
vokiečiai susitarė pasirašyti 
nepuolimo ' paktų. Reiškiama 
nuomonė, jogei britų ir franču- 
zų karinių misijų pasitarimai 
su rusų armijos vadais nu
truks.

Tuo tarpu Tass, oficiali so
vietų žinių agentūra, antradie
nį sako: kai tapo pasirašyta 
Vokietijos ir Rusijos prekybos 
sutartis, tai pasirodė reikalas 
pagerinti Vokietijos ir Rusijos 
politinius satykius. Ryšium su 
tuo reikalu į keletu dienų at
vyksta Maskvon vokiečių užsie
nių reikalų ministeris von Rib- 
bentrop. *
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Pataria britams išsi 
kraustyti iš Var

šuvos
VARŠUVA, Lenkija , rugp. 

22 — Britanijos ambasada Var
šuvoje patarė savo piliečiams 
skubiai išsikraustyti iš 
jos. Patarimas duotas 
kad gali lenkų-vokiečių 
kiai nutrukti.

Ambasados patarimas
šia liečia moteris ir vaikus bri 
tų šeimų gyvenančių Lenkiją 
je.

Lenki- 
todėl, 

santy-

labiau-

&
Chicagai ir apielinkei fecte 

ralio oro biuras Šiai dienai pra* 
našauja:

Debesuota; šilčiau; lengvi ir 
vidutinio stiprumo pietų vaka
rų vėjai; saulė teka 6:05 v. f., 
leidžiasi 7:40 v. v.

, Naujienu-Acme Telephoto

KEENSBURG, ILL. — Gręžiami nauji mineralinio aliejaus šuliniai. Apie 
Keensburgų eina didelis judėjimas, kadangi numatoma, jog ten yra naftos (mi
neralinio aliejaus).

K 1
j;

:<z > w

WATERBURY MERUI 10 IKI 15 METŲ 
KALĖTI

WATERBURY, Conn., rugp. 
22 — Teismas antradienį pa
skyrė Waterbury merui ir pra
eity buvusiam Connecticut val
stijos leutęnantūi gubernato
riuj Frank • HayesuL ^ bausmę 
kalėti* nuo 10 iki 15 metų. Jis, 
kartu su kitaiš 22-m politikie
riais, biznieriais, profesionalais, 
buvo kaltinamas sąmokslu pa-

sigrobti daugiau kaip miliona 
dolerių miesto pinigų. Bausmės 
antradienį paskirtos ir kitiems 
nuteistiesiems.

Meras Hayes išbuvo teisme 
V&landas- ‘‘M kol j o advokatas 

parūpino bondsą $50,000. tįkslu 
palikti jį, Hayesųį laisvų 
vyriausias valstijos teismas 
neš sprendimų jo byloje.

iki 
iš-

Iš Lietuvos
KAUNAS. — šiuo metu Lie- 

uvoje vieši vienas didžiausių 
Amerikos lietuvių katalikų vei 
kėjų ir švietimo pionierių, Ma- 
rianapolio kolegijos steigėjas ir 
jos rektorius'kun. čįr. Jonas Na
vickas/‘kuris' šių mėtų liepos 
19—20 dienomis įvykusiuose 
marijonų vienuolyno vadovybės 
rinkimuose Romoje išrinktas 
tėvų marijonų provincijolu A- 
merikoje.

Francuzija pašaukė tarnybon 600,000 
rezervų

MUSSOLINI TIKISI GAUTI KONCESIJŲ Iš PRANCŪZUOS

PARYŽIUS, Francuzija, rugp. 22 — Francuzijos vyriausy- 
jž pašaukė kariuomenės tarnybon ahtradienį tarp 500,000 ir 

600,000 rezervistų. Laukta, kad tą pačią dieną, tik vėliau, bus 
pašaukta tarnybon daugiau rezervų.

—x—x—x—
HAAGA, Olandija, rugp. 22. — Olandijos pakrantės ir pa

sienio sargybai, kuri buvo paleista atostogų, duota įsakymas 
tuojau sugrįžti į savo vietas.

• • ? L !--X—X—X—-
PARYŽIUS, Francuzija, rugį). 22. — Nacių kariuomenės 

vadovybė ištraukia rezervistus iš pozicijų prie Lenkijos sienos, 
o j jų vietas siunčia reguliarią Vokietijos karuomenę. Rezervai 
grąžinami į centralinės Vokietijos punktus.

—X—X—X— ' ’•
LISBON, Portugalija, rugp. 22 — Ispanijos karo ir avia

cijos ministeriai gavo įsakymą paruošti kariuomenę akcijai 
kaip galima greičiau.

—x—x—x—
CANNES, Frncuzija, rugp. 22 — J. Valstijų ambasadorius 

Londonui, Joseph F. Kennedy, atvykęs atostogų į Rivierą, ant
radienį popiet nutraukė atostogas ir išskrido lėktuvu į Londo
ną.

Britai vis dar tikisi 
susitarimo • su rusais

N a c i ų komunistų 
paktas > nenustebino 

Washingtono
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rugp. 22 — Sovietų atstovai 
neoficialiai antradienį davė su
prasti, kad galima dar tęsti de
rybas britų-rusų-francuzų są
jungai sudaryti.

Britai ir francuzai jaučiasi 
prislėgti pranešimu apie ruo
šiamą pasirašyti vokiečių ir ru
sų nepuolimo sutartį. Jie dar 
neišsižadėjo vilties su rusais 
susitarti. Reiškiama nuomonė, 
kad Stalino vyriausybė mėgina 
pavartoti derybas su vokiečiais 
kaipo grūmojimą Britanijai ir 
Francuzijai: arba priimkite 
musų sąlygas, arba mes pasi
rašysime sutartį su naciais.

Francuzijos užsienių reikalų 
ministerijos atstovai antradie
nį painformavo, kad francuzų 
ir britų karinių misijų pasita
rimai su rusų kariuomenės va
dais Maskvoje tęsis, nežiūrint 
pranešimo apie ruošiamą vokie
čių ir rusų nepuolimo sutartį.

Kokius pasižadėji
mus rusų ir vokie
čių sutartis duos

ROMA, Italija, rugp. 22 — 
Gerai painformuotas italų dip
lomatas antradienį pasakė, kad 
nacių-komunistų sutartis, ma- 
ndfha pasirašyti trečiadienį, 
turės šituos tris pagrindinius 
punktus: 1 — prižadą vienų 
bekariauti prieš kitus; 2 — jei
gu bet kurių iš abiejų šalių už
puls priešai, tai jos neis viena 
kitai pagalbon; 3 ~ jeigu vie
na Šalis — Rusija ar Vokietija 
— papildys agresijos žygį, tai 
kita gali nutraukti sutartį.

Amerikos Darbo Fe 
deracijos vadas

rezignavo

WASHINGTON, D. C., rugp. 
22 — Pranešimas, kad komu
nistinė Rusija ir naciškoji Vo
kietija susitarė 
puolimo,, paktų, 
Washingtono.

Kai 
sirašė

pasirašyti ne
nenustebino

Vokietija
prekybos

Vokietija
amunicijų ir karo pabuk-

ir Rusija pa
su tartį, pagal 

prižada parda-
vinėti
lūs rusams, Washingtono dip
lomatai paėmė tai kaipo ženk
lą, kad Hitleris padėjo į šalį 
planą pulti Rusiją. Vietoj to 
plano politikos stebėtojai įžiū
rėjo kitą planą — tai Hitlerio 
užsimojimą sudraskyti Brita
nijos imperiją. ; Ir pranešimas 
apie sovietų Rusijos ir nacių 
Vokietijos nepuolimo sutartį 
atrodo jiems tik patvirtinąs ši
tų stebėtojų nuožiūrą.

KAUNAS. — Rugpiučio 8 d. 
prasidėjo juros savaite. Ta pro
ga spauda iškelia juros gyvybi
nę reikšmę Lietuvai. Rugpiučio 
15 d. šventosios uoste numato
mos dideles iškilmes, į kurias 
iš viso krašto organizuojamos 
gausingos ekskursijos. Juros sa
vaites proga bus pašventintos 
keturios pajūrio mokyklos — 
Palangos, Skuodo, Kretingos ir 
šventosios pradžios mokyklos. 
Pašventinimo iškilmėse daly
vaus švietimo ministras dr. Bis
tras, vidaus reikalų ministras 
Skučas ir kiti žymus svečiai.

PALANGA. — šiuo metu Pa
langoje vasarojančiam Mažosios 
Lietuvos patriarchui Martynui 
Jankui rugpiučio 7 d. sukako 
81 metai. Ta proga jis gavo 
daug sveikinimų.

Patarė J. Valstijų 
piliečiams apleisti 

Lenkiją

KAUNAS. — Šiuo metu svar
stomas reikalas Lietuvoje pasta
tyti dviračių fabrikų.

„ VARŠUVA, Lenkija, 
22 — J. Valstijų ambasada 
Varšuvoje patarė amerikiečiams 
išvažiuoti iš Lenkijos.

rugp

KAUNAS. — Ministrų Tary
bai nesutikus, Vytauto Didžiojo 
Universiteto choras šiemet į A- 
meriką koncertų nevyks. Leidi
mas neduotas taupumo sumeti
mais.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
22 — Paskelbta, kad rezignavo 
Mace Brown, Omaha Darbo 
Unijos (A. D. F. dalies) prezi
dentas. Brown buva-priešingas 
Wagnerio Darbo Santykių Ak
to pakeitimams, kurių reika
lauja ADF vadai. Dėl tokio 
Browno nusistatymo William 
Green reikalavo jo rezignaci
jos, 
dė.

Brown reikalavimų išpil
■ V I Z . ' : ’ * < , f'l'L ■
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VILNIUS. — Dėl įvairių len
kų administracijos statomų rei
kalavimų iki šiol dar neįsteigta 
Vilniaus krašto lietuvių ūkio 
draugija, kurios veikimu rūpi
namasi nuo gegužes mėnesio.

KAUNAS. — Rugpiučio 8 d. 
į Amerikų į Pax Romana kon
gresų atstovauti ateitininkų fe
deracijai išvyko Geliešius, Ur
banavičius, VištarUitė ir Balti
nis*

KAUNAS.—Neseniai paskelb
tos šių mėtų trdmpalaikes 5
mik litų vidaus paskolos laiptai ir Guntaunykuose;, o Adutiškio 
bus pradėti realizuoti rugjpiučio policija neleido skyriaus steig- 
mėnesio antroje pusėje. ti Svilionyse.

VILNIUS. — Švenčionių. Sto
rasta neleido Vilniaus lietuvių 
švietimo “Ryto” draugijai steig
ti savo skyrius Švenčionėliuose

menesio antroje pusėje

a-*'"1,

V

--X--X—X--
MASKVA, Sovietų Rusija, rugp. 22 — Trečiadienį, rugp. 

23, čia laukiama Vokietijos užsienių reikalų ministerio von 
Ribbentropo rusų-vokiečių nepuolimo paktui pasirašyti. 

—x—x—x—
VARŠUVA, Lenkija, riigp. 22 — Lenkija pašaukė kariuo

menės tarnybon daugiau rezervų.
—x—x—x—

ROMA, Italija, rugp. 22 — Italija žinojo iš anksto apie vo
kiečių ir rusų derybas nepuolimo paktui pasirašyti. Mussolinis 
irgi tikisi Hitlerio laimėjimu pasipelnyti, .reikalaudamas iš 
francių Tųnųsijoj, Džibuti ir^Šūėz kaųalę^ .koncesijų.

Rusijos ir Vokietijos paktas — nelaimė 
mažosoms valstybėms

— 1 ,

jos, jausdama užsitarnavusi 
jos savo ištikimybe Vokietijai;

Rumunija turi Besarabiją, 
kuri praeity priklausė Rusijai. 
Rumunus vargina klausimas: 
ar nemėgins rusai atsiimti Be
sarabiją? Rumunijai gresia ne
laimė.

Bulgarija sveikina paktų* 
Dalis bulgarų yra nacių šali
ninkai. Kita dalis ieškojo drau
gingumo su Rusija. Dabar abi 
dalys patenkintos ruošiamu 
paktu. Be to, bulgarai tikisi at
siimti dalį teritorijos iš Rumu
nijos.

Jugoslavija mano, kad rusų 
|ir vokiečių paktas skaudžiai jų

RUDAPEST, Vengrija, rugp. 
22 — Pranešimas apie ruošia
mą nacių ir komunistų paktą 
nuaidėjo Balkanų šalyse lyg 
perkūno tenksmas giedrią die
ną. Vienas Balkanų diplomatas 
pasakė: Tai reiškia, kad sovie
tų Rusija įsivėlė į anti-komin- 
terno ašį.

Kitos pastabos: rusų-vokie
čių paktas gresia Lenkijai su
smukimu. Lenkijai gal butų 
geriau padėti ginklus šiandie 
ir pasiduoti vokiečiams.

Kitos pastabos pranašavo 
naujus rubežių pakeitimus.

Slovakija neslepia džiaugs
mo dėl pakto. Ji tikisi atsiimti 
tam tikrų teritoriją iš Lenki-1 užgaus.

Karinių misijų derybos Maskvoje 
bergždžios

RIGA, Latvija, rugp. 22. — 
Gaunami čia pranešimai apie 
francuzų ir britų karinių misi
jų pasitarimus su Rusijos ar
mijų vadais sako, kad derybos 
iki šiol nieko nedavė, kad jos 
praktiškai buvo bergždžios.

Britai ir francuz^i norėjo su
žinoti, kokias pajėgas sovietai 
galėtų sumobilizuoti, jeigu ka-

ras kiltų. Rusai neduoda infor
macijų apie savo karines spė
kas. Nuomonė reiškiama, kad 
Rusijos karininkai, prisiminda
mi Tuchačevskio, Ubarevičiaus 
ir kitų generolų likimų, bijd 
prasitarti perdaug, nes ir jie 
gali būti likviduoti.

Sakoma, britų ir francuzų 
karininkai esą visai nusivylę 
derybomis.

Du streikieriai pa
šauti pieno streike
CAMDĖN, N. J., rugp. 22 — 

Du pikietuotojai, Roman Char- 
ney ir Ruseli Ossmont, tapti 
pašauti antradienį prie Dairy- 
men’s, League įmonės. Šūviai 
buvo paleisti { juos iš troko, 
kuris įveže pieną į įmonę. Ki
tuose susirėmimuose 
su streiku sumušta ir 
penkiolika asmenų.

ryšiuih 
sužeista

Sį*£

Rugpiučio Mėn
Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

Šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.



Bakonas ir poezija Lietuvoj
(Musų spęciąląųs kuvęspopd^to Lietuvoje)

Visai prasmingai ąakpmą, 
kad Lietuvos auksas tai beko
nas ir sviestas. Pereitais metais 
yiso eksportas siekė 233.2 mili
jonus litų. Daugiau kaip pusę 
Šįo eksporto sudarė sviestas ir 
bekonas. Likusieji eksporto da
lis ąusulpdą iš įpižkp apdirbtas 
ap pųsįau apdirbtos medžiagoj 
linų, Įįnų sėpięjių ir kitps pre
kės. Tai Lietuvos užsienio pre
kybos gyvenime svarbiausią ro
lę yai^m.ą žemės ųkio produk
tai ir pagrindiniai jų ~ laį gy
vulininkystės ūkis.

Visai teisingai butų galima 
tvirtinti, kad bekonas ir svies
tas tiesia Lietuvos kelius, atidar 
F.o naujus plentus, taiso gele
žinkelius, stato tiltus, murina 
Lietuvą ir iš viso keičia Lietu?

Įdomu, kad toji darbo Lįęlųr 
yą, tasai veiklos žm.QgU$» kurį? 
sulca tą prekybos ratą UeĮyyoį 
poezijoje ir bendrai grožės li
teratūroje užima labai mažą 
vietą. Bent iki šiol kažkaip gro
žio. literatūra nėra tąmpriai su
jungta su darbo Lietuva.

Jei grožio literatūroje ip pą? 
si taiko verslo žmogaus, prekyr 
b i uinko, ar ūkininko naujoviš? 
kai nusiteikusio aprašymas, 
tai tasai tipas veik kaipo iš
imtis būtinai neigiamai nu? 
šviečiamas.

Ri.etųyą i<į §ęjjo yrą didelėje 
katalikų bažnyčios įtakoje. Ka
talikų bažnyčia iš senų laikų 
labai neigiamai žiurėjo į mies
to žmogų. Iš visų darbo pro
fesijų katalikų bažnyčia la
biausiai šlovįnp ir garbino tiįc 
ųktom'Vą. Tiį ūkininką skaitė 
teigiamu tipu. J miestelėną, 
^ųris ye^ęsi ariją tebesiy erčia 
kitu ne ūkininko amatų žiū
rėta įtariamai. Tokia pažiūra 
įtataįįkų bažnyčios įtakoje yrą 
if sjj§i<|ėjiĮsi Jfa>m9 ČW<>nhj 
tąppe. Kaimietis į visas kitas 
darbo profesijas, o ypač į 
pirklį žiuri, kąip.o į savo iš
naudotoją, besiverčiantį ne vi
sai švariu amatu.

O juk tikrovėje lygiai kaip 
ūkininkas gali būti, o daugeliu 
atvejų ir yra, kitų darbo iš
naudotojų. Ir ūkininkų tarpę 
pasitaiko labai daug nesąži
ningų žmonių. Taip lygiai kaip 
ir pirklių tarpe pasitaiko la
bai sąžiningų žmonių, kurie 
kad ir sunkiai verčiasi, bet 
verčiasi sąžiningai ir viso kra
što gerovei tarnauja.

Į^ijetuyos grožių literątura 
dar neparodė gero pirklio ap 
kito vertelgos, į<Ųris skrupu
lingai varo savo biznį ir kar
tu nepamiršta bendrų Jcrašto 
reikalų. O štai kooperatinis

NAUJIENOS, Chicago, III

Sdsjtahdyti darbai

Trečiad., rugpiučio 23, 1939

ŲAUJIENŲ-AC^E Tolephptp
BEVERLY HILL§, GAL. — Jim Lųndos, buvęs pa

saulio čempionas ristinas, po vedybų c.eręmonijos. Ąp? 
siyedė jis su Ąrva E. Rochyvite iš St. Loųis, Mo.

IŠNUOMUOJAME
GYVENIMUI

KAMBARIUS
Atvažiavę į Ne-jy yorką apsir 

stokite pas lietuvius, čia* rasite 
gražią vietą ir drąugišfc^ patar
navimą. Dideli kambariai su pri
vačia maudyne, virtuve ir šaldy
tuvu. Maži kambariai su vieša 
maudyne gražiai įrengti. Priei
namos kainos.
Vieta: 331 VVest End Ąye. Tarpe 
75th ir 76th Sts. W. Savininkas:

A. J,. VILNIS
Tel. SUScįuęhąnną 7-70^33

ųkiškapic gyveniipe varo nau
ją vagą nesivaduo<jaipas ego
istiniais ar

..................... M HiiUitf BHHh!

T-

vien egoistiniais 
atlieka visame 
naudingą darbą 
požiūrių žiųript 

[esnės ūkiškame 
gyvenime santvarkos.

Grpžįo litęrąturoję koopera
tinis judėjimas yra visai pa
mirštas. Veik neteko užtikti, 
kąd tąsai kQ.QP.eracįjos žmo
gus bųtų toje litęratųrųje tin
kamai atžymėtas. O juk ko
operatinis judėjimas labai gi-

krašte tikrai 
ir socialiniu as- 

yra

yra

C'RANE čqal company 
5332 So, I>Qųg Avenue 

telefonas PORTSMOUTH 9022 
POGAHONTAS Mine Run <*7 25
(Screenęd) Tonas ..............................
SMULKESNĖS'..............  $7-00
PETROLEUM ’CĄBBON GOKE $7.25 
Pęrkąąl 5 tpnus ąr daugiau Tęnąę • f 

SaĮeą Tax ekstrą.

14J.1 So. Hąlsted Street 
Tel. CANAL 5063* < . • • ♦ z •

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPEGIALĖ MALEVA .................................................... 97£
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ............................ $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ............ *...... 50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .................................... $1.65

PRIŠ'FATpME MIESTE VISUR.

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BĮ?NIQ KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTĮTŲCIJĄS . IR 
PAROMĘ visokius 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted StCHlČA^O, Vfild

Tel. panai 8500

==========?T 4J!Bjmjus 1jijuiuluil ;■

MĄĘUAMPPLĖ. —: Neseniai 
prįp jįąymmpp^-Prienų plen
to darbų dirbą darbininkai į 
sąvp rąstų patiektą pageidavi
mą ątlygmlmus gauti ne ąnt-i 
padieniais, bet šeštadieniais ir 
skaldą mąįupįi dėžėmis, bet 
ne krūvoje, ątsakymg g$yo: 
jlafbininkaįns šeštadieniais at- 
lygipiipas nebps išmokamas, | 
nes tada daug darbininkų už-i 
dirbtus pinigus prageria. Ge
riau, atlyginimus gaunant, su
gaišti dieną, pegu palikti kar
ei ąpip j savaitės uždarbį. Skal
da bus mątpojąipą krūvose ir 
tojiaų. Į^ėrą pągripdo matavi
mų būdą kgislb kadangi dar- 
binįnkąi’ nęshkupdžią buvę 
nuskriausti. Be to, plento tie
sinio darbą! dar savaitę 
pęrlrąukįąipi.

Atsirado vagių
Trąkšiliškių k., Tauragės v. 

gyventojąms šįąįjj niętąis daž
nai payaginėjami įvairus mai
sto produktai, vištos ir kiti 
smulkus Neseniai iš
uk., M. neužrakinto buto die
nos metu buvo pavogtas laik- 
pųdėlis. Anksčiau tąme kaime 
yągyęčjų nepasitaikydavo.

AKIU SPECIALISTĄ;

TĄįJR^pĖ. — Šįąis metais 
apylinkės įpiąkuosp gausiai už
derėjo piėlypęs. Ijl uogų liter. 
pą^dąyįnęjąpįas po 20 centų ir 
piM

8'fi SLSns,WlT
DR. ST. NAIKELIS

Pbysician and Surgeou
3261 So. Halsted Streęt

Dr. V. E. SIEDUNSK1
DEN^fSTAS 

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Ąve.

Tel. Yards 0994.
Antrady 4 Ketvirtad^ Penktadiejąj
4143 Archer Avė-

TeL Lafayette 365f

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisaą 4045 SO. ĄSHLĄND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal' susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

$amų Tel.: Prospect 1931

kad Lietuvos literątąį gyveną 
labai siauro raj^d apyjstovo- 
sę ir pro juos pleška yi§ąi ne-' 
pastebiamąs gyyenimąs. Štąil 
ir toksaį daug sąbąs įvykis įr | 
sakysiu labąi stąnibus 
tiek bendrai kultūros 
suomęnes gyvęnppp.

(Ęųs daugiau)

ĘpĮnpntypjama svar- 
biaįjsja gatvė

įvykis 
ir vi-

Miesto s-bė šiuo metu krei
pia ypatingo dėmesio į gat- 
yįų tvarkymą. Sutvarkė Vi|- 
niąu§, Šiaulių g., o dabar prąr 
dėjo tvarkyti Vytauto g., kurią 
išgrįs tašytais akmenimis iki 
bažpyčięs.

DIL VAITU3Ę, OPT
* JLIĘTUyiS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina axių Įtempimą, kuris 

esti priežąstimį galvos skaudėjimo 
syaįgimo, akių aptemimo, nčrvuotu- 
md, skaudamą’ akių karštį, atitaisc 

įr toUręgyątę. ©ri 
rengia tęisingąi akinius. Visučse at 
šituamuosė egzaminavimas daromas 
su elektra, pąrodąnčią mažiausias 
klaidas. Spęciąlė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kleivos akys 

I atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 y. 
Nędelioj tiktai pagal susitarimą.

Į Daugely j atsitikimų akys atitaiso* 
moš' bP »kbįių. Kainos pigiau kai* 

piryn,a,
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
yETUVI^ AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniuą 

Kreivas Akis 
Ištaiso- 
. 7 > J >4 <

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yardą 224| 
Valandos nuo p fld'8 vakaro. 

.Šje^dęj p,agą| sutartį.

DR, BRUNO J. 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS m CH^URGAS 
2808 West 63rd SL 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 
vakaro, Uečiadieniąią ir sekmadie

niais pagal sunitą rimą 
Tęlefop^i MM

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So, Halsted S& 

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

dyenįadieniais ' tik susitarus 
Phone YARDS 7299 r • • • —.

TeL Office WeDhyorth f3M 
Rez.Hyde Pąrk 3395

liai šaknis yra ilcidęs į Visą 
Lietuvos gyvenimą.

Butų galima dar daugiau 
pasakyti, štai dauguma Lietu
vos rašytojų, kaip tik savo 
veikąlus daugiausiai atiduoda 
spausdinti verslo žmonėms, bei 
ne toms kooperatinėms įstai
goms, kuFTO verčiąsi knygų 
leidimu. Net pažangus rašyto
jai ir tie bendrauja su verslo 
žmonėmis, .tai yra, su tais 
męnimis, kurie sau pelnu 
užinteresuoti.

Juk visi kooperatyvai
pagrįsti visuomenišku pradu 
ir jų pelnas neiną paskirų as
menų naudai, bet visuomenės 
reikalams.

Bet eikime dar toliau.
' * • 3***r<**K -v* 5, V,

» . r, .M k 4 *•,/ r. 4 ,

•...Štai- -Lietuvoj e—yr^a.-nųbęsta
yisą ęįlę nauju plepių. Kaupęs 
sujungtas tięsįu tįkrąį gražiu 
plentu su l<įąipędds Ws.tu- 
Juk tai ne lik ukiškanie gyve
nime, bet ir bendrai krašto 
kultūrai didelis žingsnis pada
ryta. Arba kad ir patsai Klai
pėdos uostas iš, mažučio žve
jų uosto virto dideliu preky
bos uostu, tai langas į visą pa
saulį. Tai ėjo didis darbas. To 
darbo metu čia virė ir sociali
nė kovą. Butą streikų, butą ne
ramumų. Tūkstančiai žmonių 
kasė žemę, kalę, tašė akmenis, 
juos klojo, lygino, šlifavo. Te-r 
nais, kur dar neseniai prakau
lis kuinas vos ratas iš purvo 
vilko, dabar gražus autobusai, 
automobiliai po šimtą kilomet
rų darydapii į valandą duz-: 
gia. Tie plentai ir nauji gele
žinkeliai Lietuvą staiga lyg ir' 
sumažino, nes toji erdvė, tie 
tpliąį dąb.ąr jau žymiai truip- 
pęspin laiku pąsįekiąmi, o yįę-i 
pok musų nięnp žippnęs iki 
šiol viąp šįtp nepastębęjp ir 
sąyo raituose ncaprąšė, daino
se ncapdainay.o!

Lyg ir nebūta kas rašyti, p 
vienok kiek čia gražių vaizdui

naus įkvėpimo čia galima su
rasti. .

Jai vis vaizdai, kurie verti 
gąbįoą plunksnos, gero teptu
ko .tai ąu,del<j£ ątžymėti. Mu
sų meninmjtąi yį§ dąr gyyeno 
^enų ęmptkelių dyąsia, įajm0 
apyvoka. Jų dėmesį vį§ dąr 
traukia tasai primityvus ukiT 
pinkas su ęavo pejjųdėttinga 
psichologiją, sąyo ą£ųrd|ia 
dyąsmį būsena.

Kaimo F.om^nti^koįi ąodyba 
mąsiną rapsų įi|erątųs Ir PQe- 
tųą. Naujoji Lietųyą? ^ųrį gal
vatrūkčiais veržiasi į pasauljo 
cįvdįząpijps .ir kujtųros ląimę-; 
jii^ps musų Jitę^ąJų veįįc ųę- 
p.ąątębėAą. Tos nąųjoą dvasios 
giį.ąą/ tąs.ąi mipM^.ąs įr Ipjj 
ę^pa.Dciįa iųųsų U^ratams 
lyg ir bdUl svetimą.

Tai . reiktų . i^V^ą,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
» , 

^ENTAU^H !!» Pro«IAUSlA Į^IDOnMP IŠTAIGA

, , -y DIENA IR NAKTĮ
Visi felefopai YARDS 17414742

‘ 46Q5-07 Sp, Ilcrjpįtąge Avė, 
4|47 South Fąįrfield Avenue 

Telefonu LAFAYETTE 0727

s koplyčios visose 
L ęhicągps .dalyse 

rsra u-i . a i "...........................
» ' T • > * • I

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio Ir Šešta
dienio vakarais 7 vai. vakarę į| W. H. J. P. stoties (1488 K.) 

f- R4S.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI J
Cicero I
LfetHviy s 1
Direktorių '
Ąsoęiacijos

AmhvUųce 
Pątariiayi- 
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME

' ’ ANTHONY B, PETKUS........ .
6834 So. .KVestern Avė. Phone Grovehili 0142
141ĮU South 49th Court Cicero Phone Cicero 3109

J. LIULE VIČIUS
4348 S. Galifornia Avenue Phone Lafayette 3573

p. J, ridikas
8354 So. Halstgd Street YARDS 1419

L J. įžOLB Phone Yarda 0781
IMG West 46th Street Yardi p?82

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YflHlfl 1139
Yarde 1138

LACHAWIČŽ Rf SŲNŲS ...........
'2314 West 23r.d Place PJ?9n® ?5|5

42-44 U>gth Street__________ T<jl Pull^n jįffl

?:■ ALPERT v. PETKUS
4704 So. Wė8įern Avė. Phone Lafayette 8024

■ J

•i

AMANAS M PHILLIPS ?ąp7 Aybbįus , Phopfi 4068

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki $ 

Nedaliomis pagal sutartį.

Motery ir yąikų ii$ų gydytoją

Valandos—i—4 po pietą, 7—8 y( 
išskyrus šeredomis ir'- substnnv

Mrs. A. K. JARUSZ kuaTAUCIAI
Physical Therapy
Panedėly, Utarn. ir Į DR. HĖRZMAN

Iš RUSIJOS
Gbrąi lietdviąjns žinomas per * 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- ? 
rurgąs'ir ■akušeris.' J Ii

‘'Gydo staigias ir* chroniškas ligas 
vyry, moterų ir vaikų* pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius

/MB

M.,

Seredoj 
6630 S. Western av. 
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
cidj, Subatoj ir 

Nedėlioj!
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indianą 
Tel. Mieli. Cyty 

2799—R3 '

umviAi
‘gydytojai ir dentistai

Amerikos Lietuviu Dafctąrų

1034 VV. 18th St, netoli Mdrgan St.
Vąlandoj nuo 12 pjetu įf 

nuo 6 iki 7:30 vai, vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nędėliomi?.

?eL CANAL 3X^8 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Qfiso Tel. Vards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th.St.

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

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

Tel. Kenvzood 5107.

Phone CANAI 6122M .... » i • - •»« ■

©r. Charles Segal
OFISAS W •

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10——12 vai. ryto;' nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vah 
yąkaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDĮyAY 2888.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 Węst 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8
Seredomis įr pędėl. pagal sutartį.
Rez. 6631 So. Calįfornia Avenue

Tęlefpnąs RepublĮc 7068

Telefonas YARDS 0994

Dr. Mauricę Rahn
4631 SOUTH ASHLAND AVfr

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
piety, 7 iki Q vai. Ned. nuo 10 iki 13 

įez. Tplephoąe PLĄgA 3^0P
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS 1$ CHIRURGAI

4157 ARCHER ĄVĘNUĖ ’ 
Ofiso valandos:

puo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro
8939 SOUTH CLĄREMONT AV0L

Valandos—9—10 A. 1\4. 
Nedėlioj pagal sutartį

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Vap
UYUYTOJĄS IR CHIRURGAS

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

..................— ■ ■ ■ ■ .— 4—

4 Montvid, M- D,
West Town Štate Bank 31dg. 

2400 WEST MADISON STREE? 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 
Namų'6 telefonas Brunswick

K. P. GUGI S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central.4f Į1-2

Namų ofisas—3323 So. Halstecj St
Valandos vakarais nuo 6* iki 8:30

Telęfęnaą yĄRDS
Ketvirtadieniais ir Sekropdieni^ią— 

pagal sutartį.

Jpseph V, MpękOč
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE

Tel. Yards 3146 
Fuo n Iki ? i|d

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 
Šyfntadiėniaįą: 11 įjd I?

Dr. Ve Ae slinkus 
gVpYTpj^s,^^- 

HALS*

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 sp. Dęarbprn St
Rooin 1238.

Ofiso TeL CENTRAL 1824.
Namu T**l —Hvd* Park 3308

’ ir Akinius
3343 S. HA]

BURGĄS

ST-

Reipjutę kgrię 
garsinasi 

“NAUJIENOSE*



KORESPONDENCIJOS
h.... .. ■II. —............ i

Waukegan, III
Svečiai ii Rytų

šiomis dienomis iš Bostono 
atvyko pas savo mamytę 
Waukegane dainininkė artistė 
Kubilienė ir prof. Kubilius, 
Jie čia atvyko ant kelių sa
vaičių. Su pp. Kubiliais atva
žiavo ir Dr. Puskunigis su 
žmona; mat, jie visi atvažiavo 
su mašina. Praleidę kelias sa
vaites pas savus, jie visi žada 
pakelėje dar užvažiuoti į Ta- 
bor farmą pas p. Bachuną.

Linksma, kad tokie garbin
gi svečiai lankosi musų apy
linkėje. Beje, reikia pridurti, 
kad dainininkė artistė Kubilie
nė yra viena iš gabiausių 
Naujienų Moterų Skyriaus 
sandarbininkė.

Linkiu pp. Kulibiams ir Dr. 
ir p. Puskunigiams praleisti 
linksmai atostogas.

—A. Liudas.

Hartford, Conn
Ekskursija į Lietuvių Dieną.

1939 Soap Box Derby Champion Crowned

Šiais metais Soap Box Derby laimėtojų išėjo Clifford Hardesty, 11 metų am
žiaus berniukas iš White Plains, N. Y. Vaizde berniuko-čampiono “karūnacija”. Jis 
gavo pauksuotą trofeją ir keturių metų mokslui stipendiją, kurią paskyrė Chev
rolet automobilių bendrovė. Rungtynėse dalyvavo apie 100,000 svečių.

------------ grįš į Hartfordą iš Pennsylva- ir visi ekskursantai turės pro-| w v y • ■
Hartfordo ir apylinkės lietu- nia stoties New Yorke rugsėjo gos pabūti New Yorke lygiai 1S l>lvlUVOS 

viai rengiasi skaitlingai da-jlO d. 12 vai. vidurnaktyje. Nu- dvi dieni ir pamatyti visą Pa-j----------- ------ ;
lyvauti Pasaulinėje New Yor- važiuoti ir parvažiuoti (round- saulinę Parodą, o svarbiausia JCllOStolilHTa Derki! riiia 
ko Parodoje Lietuvių Dienoje trip) kelionė vienam $2.50 su Lietuvių Dienos iškilmes rug-| • ** *
rugsėjo 10 d. Hartforde įsis-(ta sąlyga, jei susidarys 300 a* sėjo 10 d. Komitetas maloniai 
teigęs tam tikras komitetas, daugiau keleivių. Hartfordo 
kuris nusamdė specialų trau- komitetas dirba entuziastiškai 
kinį iš Hartfordo stoties 7 v. ir pasitiki geriems lietuvių no- 
ryto (lygiai, be susivėlinimo) j rams ir pasistengimams, kad 
rugsėjo 9 dieną, šeštadienį, ir iš tiesų susidarys 300 keleivių

Turtas virš - - - $3,500,000.00
Atsargos kapitalas - $250,000.00
Dabar mokam 3 ¥2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

'štai jums proga
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams
DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 

“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėlioki L nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartii įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI GADYNĖ
220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

■M__MMM_Mi

SuTAUPYMAS NUO
$20.00 iki $75.00

Perkant Dabar Elektrinę Ledaunę, Aliejinį 
Pečių, Radiją ar Skalbimo Mašiną Budriko 

Krautuvės Remontavimo Išpardavime

4 ar 5 kambariams apšildy
ti Aliejinis Pečius, visas por- 
celeno už ....  $37.50

50 gal. aliejaus dykai
Thor Skalbiamos Mašinos, 
padirbtos parduoti po $69.00, 
už . ......................... $39.00

5 pėdų geriausia 

išdirbysčių Elektri- 
i

kiniai Refrigera- 

toriai ..... $89.00
Didelė 
mainant

nuolaida, 
seną Ra- 
naujos.

EGG -- ------------------- *8.00
NUT*6.00 
BIG LUMP --------------  *6.00
MINE RUN------------------ $5.75
SCREENINGS--------- $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Victor Bagdonas
LOCAI. * DTSTĄAjrF

movtnG 
°erkraustom forničiuR pienus ir 
•isokius rankanduš uei Storus.

i mine.
*nc vpina Musu Darbas ga
rantu otas. Taipgi nristp*n»r »n 
k- t i as

‘M(V: qo. St.

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

visų prašo kuogreičiausia krei- Liepos 9 d. per Tauragę ir 
ptis prie komiteto ar tikietų apylinkę persitraukė smarki 
pardavinėtojų (kom. pirm, perkūnija,, kuri pridarė nema- 
Just. Ralsis, 51 Capitol avė., |ža nuostolių.
Hartford; sekr. Ant. Kaunie
tis, 159 Russ st., Hartford); 
tikietus pardavinėja visų dr- 
jų valdybų nariai ir žemiau 
pasirašęs šiuo adresu: 904
Briad st., agentūros raštinėje.

Tikimės, jog Hartfordo ir 
iš apielinkių greitai susidarys 
300 ekskursantų ir visi ekskur
santai, pasinaudoję šia proga, 
įgys gerus įspūdžius’ ir nau
dingus’ laius. i • ’ ) y V '• * -š

Tat kuogreičiausia įsigykite 
tikietus! ; .

—Jonas Sekys>.

Margumynai

Trakiškės k., perkūnas 
trenkė į uk. Blyskio gyv. na
mą, išdaužė langus, bet pra
dėjęs degti iš vidaus namas 
buvo užgesintas. ’ 1

Girininkų k., uk. Lengvino, 
nutrenkta, 600 Lt vertės, ku
melė, TarailiuOse, uk. Stumb- 
ros, žaibas užmušė karvę. Gy
vuliai perkūnijos metu buvo 
ganyklojfe? v rr; V? ■ 1

Trakšiliškių k., žaibo nukir
stas didžiulis beržas, virsda
mas vos neužgriūvo ant netoli 
esančio namelio. •

Jos. F. Sudrik,'
FURNITURE HOUSE 

3409-21 SO. HALSTED ST. 
Tel. Yards 3088.

Pasiklausykite žymaus programo iš WCFL 970 k. Radio Stoties 
vakare 9 valandą Chicagos laiku.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Ar žinai, kad...
• Jei voras galėtų austi sa

vo voratinklio siūlą aplink že
mės rutulį, tai iš tų siūlų bu
tų necįjdelis kamuolėlis, svc- 
riąs pusę kilogramo.

e Pasaulyj e yra 600 rūšių sū
rių. Yra tokių kraštų, kurių sū
rių niekas užsieniuose nežino 
ir nėra ragavęs.

________/
• Rekordinė gimdytoja yra 

N. Zelandijoje, ponia Ham- 
mondienė, Aucklando mieste: 
ji turi šešias poras dvynukų. 
Dvi jos dukterys taip pat gim
dė po vieną dvynukų porą.

e Deimantams sverti svarsty
klės yra taip jautrios, kad 
blakstienos plaukelis gali pa
keisti svorį.

• Cornell universiteto bota
nikai, Jungt. Valstybėse, augi
na naujos rūšies kopūstus, ko
pūsto išvaidza ir skonis, bet 
nekvepia kopūstu.

• Afrikoje, Kebroje, sviestą 
dirba iš šea medžio vaisių. Sa
ko, 'kad tas sviestas esąs ska
nesnis ir riebesnis už šiaip 
karvės sviestą.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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

- k f . . K

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS
ANT GERŲ NUOŠIMTI

SKOLINAM PINIGUS ANT
PIRMU MORGIČIŲ

_ BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 - - - -

UTHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit Vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

INSURANCE
(APDRAUDA)

'• PILNĄ APDRAUDĄ AU- 
' TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

UGNIES.
• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namą savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
11 ties.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

NAUJA
MADŲ

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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NAUJIEIMOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside oi Chicago
$8.00 per year ią Chicago

3c per copy/.

Užsakymo kaina;
Chicago j e—paštu:

Metams _____ __ ____
Pusei metų __________
Trims mėnesiams _____ _
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui ..............

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija ................ .

Savąįtei ......................... .....
Mėnesiui .............................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta) 
Metams .
Pųseį metų ......... —
Trims mėnesiams ..... 
Dviem mėnesiams .... 
Vienam mėnesiui _
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .....................  $8.00
Pusei metų ........    4.00
Trims mėnesiams .................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
Ž.OO 
1.50 

.75

3c 
18c 
75ę

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

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00 

.75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Karas ar kapituliacija
Sovietų valdžios susiartinimas su hitleriška Vokieti

ja pakeitė visą tarptąutįnę padėtį. Lenkija atsidūrė di
deliame pavojuje susilaukti .Čekoslovakijos likimo. Bet 
jeigu bus sugniuždinta Įjeiįkija, tai Hitlerio užsimoji
mams Europos kontinente bus pašalintos visos kliūtys 
iš kelio. Balkanų valstybės viena po kitos nukris, kaip 
nunokusios kriaušės, į jo sterblę. Jo protekcijai turės pa
siduoti Turkija, kuri guli prię vartų į Mąžąją Aziją. Hit
leriui ir Mussoliniui bus priverstą nusilenkti ir Prancū
zija; o po to ateis eilė Didžiajai Britanijai.

Todėl anglai ir franeuzai negali atiduoti Hitleriui 
Lenkijos, nerizikuodami patys savo ateitim. Bet ar ang
lai ir franeuzai dar įstengtų Lenkiją apginti, kuomet 
Maskva atsuko nugarą “taikos frontui”? O ypatingai, ar 
Britanija ir Francuzija turės drąsos ir pasiryžimo gintį 
Lenkiją, žinodamas, kad milžiniškos sovietų imperijos 
duona, gasolinas ir žaliavos bus pristatomos nacių armi
joms ir pramonei?;

Stambiausias Hitlerio laimėjimas šitame susitarime 
su Stalinu yra ne tas, kad sovietai žada prieš nacius ne
kariauti. Maskva savo kariuomenės vistiek, tur būt, ne
būtų siuntusi prieš Hitlerį, jeigu ji ir butų pasižadėjusi 
pądeti Europos demokratijoms, nes Stalinas nepasitiki 
net savo generolais. Bet |ąs Hitlerio susitarimas su Sta
linu rdiškia didelį moralį sustiprinimą nacių diktatūrai. 
Vokietijos žmppės dabar mažiau bijos pralaimėti karą, 
kuomet Hitleris sumanyą pradėti puolimą viename, ar ki
tame fronte, ir jie aklai seks paskui savo “fiųręrį”,

• . . ’ oi ». ■« ‘ : ’■
Maskvos-Berlyno- sutartys milžiniškai pakėlė Hitle

rio prestyžą namie ir užsieniuose. Jisai pasidarė dar di
desnis akyplėšą. Yekietijps kaimynai dabar galės nupirk
ti tąiįęą sų ųaciąis tįstai visiškos kapituliacijos kaina.

Ar Lenkija, Anglija ir Francuzija kapituliuos? Jei
gu nę< tai kąrąs darosi neišvengiamas.

Kol sovietų Rusija nebuvo atvirai persimetusi į na
cių pusę, buvo, yilties, kad Hitleris nedrįs pavartoti gink
lo jėgą prieš Lenkiją ir jos sąjungininkus. Dabar tai vil
čiai sųdųotąs balsus smūgis.

.Taigi šiandien sunkų įsivaizduoti, kokį kitą pasirin
kimą dar gąli Europa turėti, kaip visišką pasidavimą na
ciams — ąrba naują pasaulio karą.

Mažųjų tautų padėtis

Apžvalga
.1. - ■ ll_

STALINAS IR “PAKTAS 
PRIEŠ KOMINTERNĄ”

Bene sąmojingiausią komen
tarą apie Maskvos susitarimą 
su Berlynu padarė vienas diplp- 
matas Budapešte. Jisai pasakė:

“Rusija dedasi prie pąkto 
prieš Kominterną”!

Paktas prieš Kominterną yra 
sutartis, kurią sumanę ir pasi
rašė Hitlerio sėbras ir dabarti
nis Vokietijos užsienių reikalų 
ministeris, Von Ribbentrop, su 
Japonija. Prie to pakto vėliau 
prisidėjo Italija, Vengrija ir Is
panijos frankistų valdžia. Ta 
sutartis yra atkreipta pirmoje 
eilėje prieš Rusijos “komunis
tų“ vąldžią.

Išskerdęs visus žymesniuosius 
komunizmo vadus, Stalipas da
bar susidėjo su “pąkto prieš 
Kominterną“ dalyviais!

KOMUNISTŲ LAIKRAŠ
ČIAI BE ŽADO

(Musų specialaus korespondento)

(Tęsinys)

Japonija
pąųgiąųsia abejonių teikia 

Jappniją. Japonija labai sųsįl- 
pus sų savo avantiūra Kini j o- 

. apie pusę prilijo* 
kainavo ir kurį dar 

nes visas

Stalino susitarimas su Hitle
riu visai atėmė žadą mūsiškiems 
konnmistąpis.

Pirmadienyje “Vilnis“ nė vie
nu žodžiu neužsimipė apie tai, 
kad sovietų valdžia pasirašą su 
naciais naują prekybos ir kre
dito sutartį. Vakar ji apie tą 
sutartį irgi nepadavė jokios ži
nios, tik biednas Pruseika pa
aiškino, kad “d. J.’ Stalinas’* da
rąs biznį su visais. Bet kad 
“draugas Stalinas“ pasibučiavo 
su “draugu JĮitleriu“, jisąi to 
nepasako.

Vakar visoje Amerikos spau
doje jau buvo pilna žinių apie 
antrą, jau ne tik biznišką, bet 
ir politišką Maskvos susitarimą 
su Berlynu. Bet “Vilnyje“ apie 
tai nebuvo nė žodžio.

Biedni komunistų organų re
daktoriai nežino, ką sakyti sa
vo : publikai; kurią:? jie per nąęr 
tų metus “švietė“, skelbdami, 
kad Sovietų Sąjunga esanti 
griežčiausia kovotoja prieš fa
šistinius agresorius ir ištiki
miausia pasaulio taikos ir ma
žųjų tautų gynėja. Jie dabar 
laukia, kaip tą judošišką Stali
no parsidavimą Hitleriui “išaiš
kins“ “draugas Browderis“.

Iš Lietuvos

St. Miščikas-Žiemys
> ; ■ 4 v ■

Kodėl neprasideda karas?

Rusijos komunistų ir Vokietijos nacių susitarimas 
gręsia didžiausiu pavojum pirmoje eilėje mažomsioms 
valstybėms Europoje — Pabaltės respublikoms, Rumuni
jai, Vengrijai, Jugosląvijai, Graikijai įr Turkijai, Švei
carijai, Skandinavijos šalims, Hojandįjai ir Belgijai.

Lenkiją stambiausioji tarpę mažesniųjų valstybių, 
gali būt sunaikinta pirmutinė, kadąjįgį ji guli ant keb° 
Vokietijai į Baltijos juros užkariavimų. _____

Žuvus Lenkijai, nebeliks jokio galimumo Lietuvai, 
Latvijai, Estijai ir Suoųiijai atsispirti prieš vokiečius ar- 
bą rusus, šitas ąąlis seniai nor| pagrobti Maskva. Sovie
tu derybose sų Angliją ir Franęuziją tai visiškai paaiš
kėjo, Kai Molotovas pareikalavo, kad rusams butų pri- 
pąžintą teisė saugoti jas nuo “netiesiogines agresijos”.

Qa| būt, kad ĮJitlerls įr sutiko Pabaltės kraštus ati
duoti Maskvai. Tuomet naciai, kaipo “atlygiųimą”, pasi
imtų Balkanų šalis.

Belgija, Luxemburgas, Holandija, Danija, Švedija, 
Norvegija ir Suomija, kurios sudalo vądinamą “Oslo blo
ką”, šiandien tarsis Brįusęlyję (Belgijoje) apie savo ne- 
itraliteto apsaugojimų ir nepriklausomybės apgynimų. 
Sakoma, kad jos keMna išleisti bendra atsišaukimų į di
džiąsias valstybes ir raginti jas taikytis. Bet ąr tai pa
dės?

Išgelbėti Europą nuo sunaįkinimo arba pavergimo 
diktatorių jungui galėtų tiktai didžiosios valstybės, veik
damos griežtai kartu su visomis tautomis, kurioms grę
sia pavojus.

Uždraudė, vestis
KLAIPĖDĄ — Klaipėdiškius 

norinčius vestis labai kamavo 
įrodymas dokumentais trijų 
kartų nežydiškumo kilmę. Nuo 
rugpiyčio 1 d. klaipėdiškiams 
vestis, yra uždrausta, nes už
rašančios įstaigos naujai užsi
rašyti nepriima. Yra leista ap
sivesti tiems, kurie jau yra už- 
siršę. Užrašančios įstaigos atė
jusiems pasako, kad, vestis ne
galima, nes paliks daug naš
lių, q valstybės iždas turėsiąs 
mokėti, joms užlaikymą.

Atlasė pastatą
ALYTUS. — Stakliškių v., 

Baudėjų k., Mikaila, ieškoda
mas statybai akmenų, viena
me kalne užtiko akmenų sluo
ksnį ir juos versdamas aptiko 
kažkokio didelio pastato pa
matys. Sužinojusi policija ūki
ninkui radinį ardyti neleido ir 
pranešė Kraštotyros dr-jai, 
kad ištirtų.

Mirė senas ugniagesis
BIRŽAI. — Liepos 13 d. mi

rė Ugniągęsių savanorių ckjos 
valdybos narys ir d-jos steigė
jas Michelsonas.

—..............v—■■■■——

Derliai
BIRŽAI. — Dėl pasirpišku- 

šių sausrų, pašarų gauta tris 
kartus mažiau, kaip pėrnai va
sarojaus ir žiemkenčių, derlius 
bus geras

mą. Tai žymiai apsunkina ty- * 
rinėjimus. Istorinių davinių 
pradedama turėti tik nuo XVII 
amžiaus. 1086 metais vienas 
anglų piratas (jurų plėšikas) 
užpuolė Madagaskaro salos gy
ventoj us ir juos pavergė. Tas 
piratas, Jack Avery, buvęs už
tikęs ir tas Indijos vandenyno 
vienišas saleles ir jose net įsi
steigęs savo laivų bazę: iš čia 
puldavęs net Indiją ir Zundo 
salų pakraščius. Tose salose, 
daugiausia Jpkubo saloj, 
piratus slėpdavęs ir sugrobtuo
sius lobius. Į salas piratas at
gabenęs gyventojų malajiečių, 
kurie susimaišę su salelėse gy
venusiais žmonėmis. Ir taip 
nuo Avery laikų ilgus dešimt
mečius saleles daugiausia val
dė įvairus piratai.

Pradžioj XIX amžiaus pirą- . 
tai buvo pagaliau išnaikinti. 
Šv. Jokūbo saloj išaugo pui
kus miesčiukas, kurių gyven
tojai iš piratų sugrobtų lobių 
buvo gana turtingi. Bet viską 
sunaikino baisioji katastrofa.

Dabar, kaip rašo užsienių 
laikraščiai, į tas saleles esanti 
išplaukusi mokslinė prancūzų 
epkspedicija. Pirmiausia eks
pedicija stengsis nustatyti sa
lelių gyventojų rasinę kilmę. 
Toliau ekspedicijos dalyviai 
stengsis nusileisti po vandeniu 
ir tirti paskendusiąją šv. Jo
kūbo salelę ir jos miestą. Ma
noma, kad miestas šiuo lai- * 
ku guli, apie 350 m. po vande
niu. Jei pavyktų jį surasti, tai 
galimas dalykas, kad pavyktų 
ištraukti iš jo turtų. Todėl kai 
kieno Ir spėjama, kad šitie šv. 
Jokūbo miesto turtai ar lik ir 
nebus pats svarbiausias eks
pedicijos tikslas, o moksliniai 
tyrinėjimai bus bene tik prie-

Tyrinės paskendusią 
salelę Indijos 

vandenyne

visais atžvilgiais 100% geres
nė, negu Vokietijos. Paskutinis 
paisąs priklauso Italijai ir Vo
kietija puo Italijos apsisprendi
mo priklauso, o ne atyirkš- 
Čįąi.

Įr šis naujas blokas, mažoji 
Balkanų fašistinė ašis yra la
biau nžinteresuota orenttiotis 

I link Italijos, negu link Vokie
tijos, nes šiam reikalui gal 

I spaudimas būti ir iš Pietų Sla
vuos, kųyi Vokietija nei kiek 

| negalį būti patenkinta, kuri

je, kas jaį jau 
no kąrelvių ka 
nemažiau kaįnuos 
okupuotas kraštas pilnas Japo
nijos priešų ir Rusijos nuolati
nis grąsinįmas verčia ją būti 
labili atsargią!.

Japonija neturi jokio tikslo
ir jp|dų interesų Europoje ir Į nuolatos kuso Italiją ją pulti, 
butų keistą galvoti, kad ji dėl Gi esant tokiai padėčiai, Vo- 
kitų ęįtų kąriąuti. Maža to, Ja-’ ' -«
poųįja puikiai žino, kad karui 
prasidęjųs ir jai pasisakius už 
Vokietiją, visas Tolimųjų Rytų 
froptąs ir karas pultų ant jos 
pečių ir iš niekur, absoliučiai 
niekur, negali laukti pagelbos. 
Da£gl ąUsįsiękįino neturi, kad 
karų metu galėtų generaliniai 
štabąi susižinoti pę pavojaus 
toms žiipoiųs pakliūti priešo 
pusėn.

Ką gali pelnyti Japonija ka
re? Labai mažai. Jei karas pa
sisektų, ji gali tikėtis, ir tai tik 
Rusijai įsikišus, nustumti Rusi
ją nuo Ramiojo vandenyno. 
Bet gali viską pralaimėti. Ir 
daugiau gali tikėtis pralaimėti, 
negu pelnytį. Daugiau negu tik
ra, kad Japonija karo pradžio
je pasiliks neutralė ir tik vė
liau įsikiš prisidėdama prie tų, 
kurie jai daugiau žadės, nors 
galima greičiau tikėtis, k«d Ja
ponija pasirodys tik kąrui už- 
sibaiguę, pasilikus neu trale, 
kad neišpEųvpkuoti Rusijos. 
Tįk Rusijai prądčjus karo 
veiksmus Tolimuose Rytuose, 
Japonija gali įsikišti, bet Rusi
ja atviron kovon nestos ir tik 
kenks, kaip ir iki šiol, japo
nams Kinų oje.

Bulgariją
Bulgarija J visais 

bųtų , užinteresupta 
prie tos sąjuųgps, 
naus prieš Rumuniją ir Grai
kiją, gi kadangi ąbi šios vals
tybės yra jau šiandien perėju
sios į Vokieti j ps bei Italijos 
priešų pušį, Bulgarįja turėtų 
prisidėti prie totalitarų fron|o, 
bet militariniu atžvilgiu ji tięk 
silpna, jos' kariuomenė silp
niausia iš visų Balkanų valsty
bių, jpg vargu ji prisidės prie 
kurios nors sąjungos atvirai ii’ 
pradės karo veiksmus kartu su 
kitais. Tuo labiau, kad ją var
gu kas galės ginti iki nebus 
nušluota Pietų Slavija, kuri 
stovi totilitaram pakejiui į Bul
gariją.

paskutinės 'telegramos prane
ša, jpg Bulgarija ir pietų Sla
vų ą bei Vengrija žada sudary
ti pąują ašį, kaip 
Berlypp ašies.

Jęi Šios žinips 
pats vaizdas gan 
Įteigtų, nes tuomet šis blokas: 
Vengri ja-Pię tų Slavija-Bulgati- 
ją pųtų jėga, su kurią turėtų 
skaitytis jiį kaimynai. Ęet kyla 
klausihias, į kur ši ašis lin|cš 
daugiau ir ' link kurios ašies 
valstybių orentuosis: Vokietijps 
ar Italijos linkui? Ręikia ąt- 
minti, jog nors Vokietija bei 
Italija sudarusios sąjungą, 
kiekviena iš jų stengiami busi
mus savo sujungus taįp paveik
ti, kad klausytų ne ąšies kaip 
ašies, bet vienos kurios ’noĮ’S 
ašies valstybės, t. y. stengiasi 
vienoje ar kitoje Valstybėje tu
rėti didesnės įtakoj negu ąpl- 
rasis, nes tik tokių bu^U gąli 
Šios dvi valstybes (Italiją ir 
Vpkietija) išlaikyti (ąrpusavyje 
jėgų lygsvarą ir priversti vierĮa 
kitos klausyti. Juk jau ir taip 
daugelis žurųalistų , tvirtipąj 
kad Vokietija turinti persvarų 
prieš Italiją ir Hitleris yra pat 
sįžabojęs Mussolinį. Tpp dą^ 
nęsinorėtų tikėti ir jei (eĮip gal? 
voja Hitleris, labai ^Jmarkiąį 
klysta, w

irąsinįmas vergia ją būti

Indijos vandenyse, į pietų i 
rytus nuo didžiulės Madagas
karo salos, yra mažyčįų vieni
šų salelių. Tai šv. Povilo (St. 
Pąul), buvusi šv. Jokūbo (St. 
Jaek), Nauj. Amsterdamo ir 
kt. salelės. Jau nuo seniau 
mokąliipnkaį galvojo, kad ši
tos salelės bene tik bus ano 
paslaptingo Lemurijos žemyno 
liekanos.

Mat, spėjama, kad ka^a tai 
Indijos vandenyne esąs buvęs 
didelis žemynas, pavadinta Le- 
murija. Apie tokį žemyną už
tinkama neaiškių žinių ir se
novės raštuose. Sakysim, se
novės indėnų, actekų ir inkų, 
raštuose randama minimą kaž
kokį žemyną; apie taį rašo ir 
senovės indų ir kinų knygos.

Ęąd kadaise Indijos vande
nyne galėjo būti žemynas, 
mokslas tąip pat neprieštarau
ja. Net atvirkščiai, turima da
vinių, kurie kaip tik verčia 
galvoti tokį žemyną buvus.

Dabartines Šv. Povilo ir 
Nauj. Amsterdamo salelės yra 
maždaug pusiaukelyje tarp 
Australijos ir Afrikos. Trečio
sios salelės, šv. Jokūbo (Jacko) 
šiandien jau nebėra, nes ji 
1834 metais nugrimzdo van
denynam Salelė žuvo nuo že
mės drebėjimo ir povandeni
nių ugniakalnių išsiveržimo.

šv. Jokūbo salelė buvo apgy
venta žmonių; joje buvo net 
gražus to paties vardo mies
čiukas. Per katastrofą kartu 
su salele, žinoma, nugrimzdo 
yandenynan ir miesčiukas su 

• gyventojais.
Apie gilesnę salelių praeitį 

šiandien beveik nieko nežino-

kieti j a gali tik susilaukti nau- ; 
jus priešus jos suorganizuoto- ( 
j e ašyje Balkanuose. Maža to, 
galima daugiau negu tikriems 
būti, kad paskutiniu momen
tu anglai su prancūzais ras 
budus priversti Rumuniją duo
ti dalį Dubručo Bulgarijai, 
kad tik neutralizuoti Bulgąri- 
ją:

Nereikia pamiršti ir Turki
jos, kuri gan žymus priešas 
Bulgarijai, jau nekalbant apie 
Rusiją, kuriai prisidėjus prie 
sąjungos, Bulgarijos neutrali
tetas garantuotas, nes tuomet 
Bulgarijos įsikišimas į karą 
su totalitarais, butų tikra sa- 
važudystė.

Taigi, šių visų valstybių 
veiksmai priklausys nuo Ita
lijos elgesio, o kadangi Itali
jos įsikišimu reikia labai abe
joti, ta’ abejonė pereina ir šiai 
Balkanų ašiai.

Ispanija
Pasilieka dar Ispanija. Is

panijos neutralumu, bent vie
šu, galima visai neabejoti* Ji 
nenorės išprovokuoti prancų- 
zus, kad anie paleidę koncen
tracijos stovyklose esančius 
respublikonus apginkluotų ir 
pridėję dar kelias divizijas 
savo - kariuomenės pultų Ispa
niją ir nušluotų joje Franką. 
Maža to, Portugalija įžiūrėtų 
į Ispanijos įsikišimą karau, 
kaip J kėsinimąsi pagrobti ją 
ir pultų Ispaniją. Ispanija 
daugiausia gali karui kilus 
slapta padėti totalitarams, bet 
ir tiek slapta, kad tai nesupy
kintų antros pusės. Maždaug 
tiek, kiek padėjo per paskuti
nį karą Ispanija Vokietijai sa
vo slaptais sandėliais vokiečių 
povandepiniems laivams ir pa
našiai. šį kartą ši pagalba, bus 
didesnė, nes spauda^užgniauž- 
ta ir iš kur reikia galima gy- 
vetojus iškraustyti, kad nepa
sklistų paskalai apie šią pagel- 
bą, bet visą laiką saugosis per
žengti šios pagelbos ribas, kad 
butų neužpulta ir nušluota.

Tokiu budu užbaigėme apie 
tolalitąrines valstybes.

Bet baigiant visgi norisi pa
sakyti kelis žodžius kaip šis 
blokas išrodytų, jei visgi Ita
lija prisidėtų dėl kurių nors 
sumetimu* kurie kol kas neaiš
kus ir nenumatomi?

Italams prisidėjus prie Vo
kietijos karui kilus ir taip sa
kant pasilikus jai ištikimai 
savo pasirašytai sutarčiai su 
Vokietija, veik visos čia mi
nėtos valstybės gali prie šio 
bloko prisidėti, išskyrus Ja
poniją, kuri dėl savo atstumo 
nuo kitų sąjungininkų ir savo 
ekspedicijos Kinijoje, susilai
kytų pareikšti savo nusistaty- 
4iią, bet kurios visgi turėtų de
mokratinės valstybės saugotis.

Ir reikia pasakyti, jog de
mokratinėm valstybėm butų 
gan riesta, bent karo pradžioj 
je. Bet šis visas blokas gali 
pradėti karą tik tuomet, jei 
Anglija nesusiderėtų su Rusi
ja arba ta sutartis butų tįeį: 
skysta, jog galima butų tiįptį, 
kad Rusija tol kas neprisįdeą 
prip demokratinių valstybių. 
Tikčtii jog Angliją dąr kirft 
eis į Miuncheną tenką lą|>ai 
abejoti, nors šį galimybė gąĮi- 

pąriętH ma> žinoma, truputį kitoni|įp-

prisidėti 
kuri ka-

tąsą Roinos-

žymiai pasi

MussoUni

Lietuvos N aujienos
KLAIPĖDA. — Rugpiucio 1 

d. apie pirmą valandą naktį 
staigą pradėjo degti neseniai 
smarkiai apdegusiojo Klaipė
dos celulozės fabriko stogas 
virš katilinės. Ugnis greit iš
siplėtė stogo medinėse dalyse 
ir siekė lubas. Grėsė pavojus, 
kąd supleškėtų visąs pastatas. 
Ugųis buvp laiku pastebėta ir 
atvykę ugniągesiai po dviejų 
valandų atkaklaus darbo gais
rą likvidavo. Nuostoliai dar ne- 
apskąįčiąoti. Gaisrp priežastys 
nežinauips ir apie jas, kaip ir 
aną karta yra vispkių spėlio
jimu. — Nąc. Spę. apygardos 
vadovybė paskelbė k°va klaipė
diečiams, kurtę išstato krautu
vių vitrinose Hitlerio portretą 
tarp dantų pastos ir moteriš
kų k°jiniu, arba padeda haken- 
kreuco vėliavą ant girtaujančių 
karčiamoje piliečių užimto sta
lo. Taip rašo “Memeler Dampf- 
boot“, kuris skundžiasi, kad 
klaipėdiečiai daugiau linkę da
ryti biznį iš partijos garbingų 
portretų ir ženklų, nei nori juos 
gerbti.

Rekordiniai vasarotojų 
skaičiai

vi- 
va-

ZARASAI — Iki liepos 
dūrio Zarasu vasarvietėje 
sarotojų skaičius buvo neper- 
didžiausias. Bet šiomis dieno
mis jau vasarotojų skaičius 
smarkiai padidėjo. Zarasiečių 
apskaičiavimu, šiais metais va
sarotojų skaičius yra didžiau
sias.

j e formoje.
Dabar eisime prie taip va

dinamo demokratinio bloko, 
kurio. pryšakyje, strateginiu 
atžvilgiu, pirmoje vietoje sto
vi,

. (Bus daugiau)

KAUNAS. — Vienas iš gra
žiausių Kauno priemiesčių yra 
Žaliakalnis, kuris savo puošnu
mu nė kiek nenori nusileisti 
miesto centrui, ir tuo atžvilgiu 
jį vejasi, šioje miesto dalyje 
įsikurdino daug turtingų pre
kybininkų, pramonininkų, val- 

, dininkų, kurie pasistatydino ir 
dabar statydinasi daug gražių 
namų, šiuo metų Žaliakalnyje 
gyvena apie 40,000 gyventojų, 
kurių skaičius kasmet žymiai 
didėja ir pačios priemiesčio ri
bos plečiasi. Ypač gyva staty
ba Žaliakalnyje vyksta šią va
sarą. čia vienur statomi na
mui ant dar neužstatytų skly
pų, o kitur griaunami senieji 
pastatai ir jų vietoje statomi 
nauji. Viena iš gražiausių Ža
liakalnio gatvių — Savanarių 
prospektas — kuri yra ilgiau
sia visame Kaune, šią vasarą 
labai gražiai puošiama. Abie
jose gatvės pusėse išdygo rau
doni murai, nuo rudens Žalia
kalnis turės net 3 naujus kino 
teatrus, kokių galės pavydėti 
ir Laisvus ai. kinai. Žaliakalnį 
puošia dideli universiteto kli
nikos rųmaj, “Saulės“ namai, 
aklųjų institutas, meno moky
kla, Tvirtovės gatvėje aukštes
niosios technikos mokyklos rū
mai, Prisikėlimo bažnyčia, re
kolekcijų rūmai — seserų pran
ciškonių vienuolynas, šv. Anta
no bažnyčia, didžiausia ir mo
derniausia Lietuvoje šv. Vin
cento a Paulo Draugijos prie
glauda Aukštaičių gatvėje, Kū
no Kultūros Rūmai, krepšinio 
halė, miesto savivaldybės na- «r 
mas, psadžios piokykla ir daug 
kitų valdinių ir privačių sta
tybų. Be to, Žaliakalnį labai 
puošia gražiausias Kauno par
kas — Vytauto ąžuolynas, ku
ris dabar yra gerai sutvarky
tas, Zoologijos sodas ir kt. ma
žesni skverai.

I
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s, .IETUVIU ŽINIOS
DEL BEGĖDIŠKO “LIAUDIES BALSO” 

REDAKTORIŲ PASIELGIMO
VVINNIPEG, Man. — Winni- 

pego ir apylinkės lietuvių mą- 
siniame susirinkime, įvykusją- 
me liepos 12 d., buvo išrinkta 
spaudos komisija, j kurią įėjo 
K. Beniušis, K. Žentelis ir ąš 
(Jonas Dudėnas). Komisija bu
vo įpareigota parašyti ‘‘Liau
dies Balsui” atvirą laišką ir pa
peikimą už tai, kad buvo pa
neigta winnipegiečių rezoliuci
ja. Laiške buvo nurodyta, kad 
“Liaudies

“Naujienose”. Ęęt ką gi jie ga
lėju (įąryti, jęi “Liaudies Bai
sas” atsisakė masinio mitingo 
spaudos komisijos raštą dėti?

Nejaugi norima ir Čia cen
zūrą įgyvęndįųti? Jeigu taip, tai 
ko verti “Liaudies Ęąlso” sapa
liojimai prįeš įvestą Lietuvoje 
tautininkų cep^urą?

Jonas Dudėnas

ne-

lai- 
tik

Balsas” Winnipege 
turi daug rėmėjų ir todėl 
privalo jų ignoruoti.

Komisijos pasiųsto atviro 
ško “Liaudies Balsas” ne
nedėjo, bet dar pasimojo mys 
pažeminti. Pacitavęs kelis saki
nius iš musų laiško, redakto
rius teikėsi mus laikraščio prie
šais apšaukti.

Tada rugp. 2 d. mes “Naujie
nose” nurodėme, kad “Liaudies 
Balsas” nesiskaito su Winnipė- 
go lietuvių masinio mitingo pa
geidavimais ir nespausdina pa
siųsto atviro laiško.

“Liaudies Balso” redaktoriai 
dėlei to labai užsirūstino. Pasta
bose griebėsi skaitytojus įtiki
nėti, kad winnipegietis K. Be
niušis “Naujienose” prirašęs 
pusę puslapio “pasiburnojimų” 
prieš “Liaudies Balsą” ir jo lei
dėjus. Toliau dar prideda, kad 
K. Beniušis, matyti, peršasi Gri
gaičiui būti “generolu Krivickiu 
Nr. 2°.

Raštas, kuris buvo įdėtas į 
“Naujienas” ir kuris yra priki
šamas K. Beniušiui, buvo para
šytas spaudos komisijos, po 
tuo raštu pasirašo trys žmonęs, 
būtent, K. Žentelis, K. Beniušis 
ir J. Dudėnas. Tad kodėl pasta
bų rašytojas A. K. pasirinko tik 
vieną K. Beniušį, o^kitus du 
“nuo atsakomybes paliuosavų”?

Kitas dalykas, kalbamapie 
rašte jokių “pasiburnojimų” 
nebuvo. Kad tai tiesa, kiekvie
nas gali įsitikinti perskaitęs 
“Naujienas” iš rugp. 2 d. Be to, 
keistas dalykas, kad “Liaudies 
Balsas” pasitenkina tik pasaky
mu apie “pasiburnojimus”, o 
visai jokių ištraukų iš kalbamo 
rašto nepaduoda.

Nejaugi taip gražu elgtis?
Matyti, “Liaudies Balso” ve

dėjai mano, jog kanadiečiai ki
to laikraščio neskaito, ir todėl 
negalės patirti teisybės. Jeigu 
jie taip mano, tai labai klysta.

Galime jiems atvirai pasaky
ti, jog juo labiau jie mus puls, 
juo daugiau jie sau pakenks. 
Winnipegiečiams yra gerai ži
noma ginčo ptadžia: “Liaudies 
Bąįsas” buv0 pakritikuotas už 
tai, kad jis ėmė krypti į dešinę. 
Ir jeigu dabar diktatorišku 
du npriiųa yisiems burnas 
imti, tai winnipegiečiai to 
toleruos.

“Liaudies Balso” redaktoriai 
pirmiausia savo tulžį išliejo apt 
draugo V. Karoso. Dabar jie 
jau smarkiai' puola Beniušį. {du
rnu, kas bus sekamas?

Nieko stebėtino, kad torop- 
tiečiai pradėjo “Liaudies Balsą” 
vadinti sapnininku. Iš tiesų jis 
tokis ir yra, nes dažnai prisi
sapnuotus dalykus skelbia. Kai 
pagaliau mes per “Naujienas” 
paskelbėme, kaip “Liaudies Bąl- 
sas” žodžio laisvę varžo, tai ki
lo didžiausia audra. Negalėda
mi musų priekaištų atrem|i, 
“Liaudies Balso” redaktoriai šp- 
ko mus visokiais budais niekip- 
ti ir žeminti.

Bet jeigu jie mano, jog tp- 
kitf budu jie mus “sunaikins**, 
tai labai klysta. Prieš visuome
nę jie tik pasirodė “visoje sa
vo skaistybėje”. Būtent, jie pa
sirodė didžiausiais užsispyrė
liais ir dįktatoriais. Jie dabar įš
kailio neriasi, kad winnipegie- kalni neverčiant 
čiai paskelbė savo nusistatymą ja) priprašė savo

bu-
uz-
ne-

Winnipeg,JUnada
Mirusios Stefanijos Steponavi

čiūtės Čekanauskienės 
Prisiminimui

Nors jau dešimts metų su 
virš praslinko, bet, rodos, lyg 
vakar Stafanija atvažiavo iš 
Lietuvos (Iš Berzgainių dva
ro, Želvos valsčiaus, Ukmergės 
apskrities) ir apsigyveno pas 
draugus Blusius Winnipege. 
Paprastai, kaip čia pas mus 
Winnipege yra madoje, steng
tis naujai iš Lietuvos atvažia
vusius supažindinti su vieti
niais gyventojais, tai taip ir su 
Stefanija buvo pasielgta. Drau
gai Blusiai pasistengė su vie
tiniais lietuviais supažindinti 
Stefaniją. O kaip tik raudon
skruostis tvirtas vyrąs Juozas 
Čekanauskas iš Fort Whyte’o 
Manitobos—iš C. C. G. fabri
ko, atvažiavo į Winnipegą su 
savo nauju karu ir užsukęs 
pas draugus Blusius paėmė 
juos ir Stefaniją pavažinėti po 
Winnipego miestą—aprodyti 
kaip miestas atrodo ir kaip čia 
kai kurie lietuviai gyvena. Tai 
Stefanijai iš visų lietuvių ku
riuos tik mate, geniausiai pą- 
tiko Juozas Čekanauskas. Gi 
Juozui taippaį iš visų Ayinni- 
pege ir apylinkyje tada buvu
sių lietuvaičių, geriausiai į ąkį 
krito Stefanija, ir viens antrą 
pamylo. Tuoj ir vestuvės dide
lėj gražioje svetainėje Winnį- 
pege. Vestuvėse dalyvavo apie 
poras šimtų suprašytų svečių

kąęĮ jis nupirktų jai karvutę. 
Juozas mieįu noru tuoj nu
perka. Prie (o dar ir keletą 
yįštų nuperka, kad nereikėtų 
kiaušinių pirkti. Juoząs maty- 
daiųas, kad jo žmona Stefani
ja myli vikio gyvenimą vėliau 
nusiperka didelį ūkį, apie 25 
mylias nuo Fort Whyte’o į 
žiemvakarius, Starbuck, Mani- 
toboje.

Ųkis grąžus. Prisiąugina 
gražių gyvulių ir paukščiu, 
prie to dar įsigyja nemaža bi
čių—verčiasi ir bitininkyste. 
Juozui su Stefanija sekąsi. Vė
liau prisperką visąs žemfiirby- 
stės mašinas, ir net kuliamą 
mašiną su traktorium. Pasida
ro stambus 
dar Juozas 
Whyte’ą—į 
dirbti, nes
dolerių į mėnesį uždirbdavo. 
Toks Juozo darbštumas padėjo

ūkininkai. Bet vis 
važinėdavo į Fprt 
C. C. C. fabriką 
artį dviejų šimtų

nikio Juozą prašomas vestu
vių dienoje ir aš pasiliųosavęs 
nuo darbo (tada dirbau Fort 
Whyte, G. C. C. fabrike, drau
ge su Juozu Čekanausku) sėdu 
į savo 19-to šimtmečio fordą 
ir nuvažiavęs į Winnipegą ir, 
pildydamas Juozo Čekanaus
ko prašymą, apvažinėjaų tuos 
lietuvius, kur tik buvo žinoma, 
kad randasi neseniai iš Lietu
vos suvažiavusių lietuvaičių ir 
bent kelis “topus” padariau 
vis po pilną vežimą prisisodi
nęs lietuvaičių į Juozo ir Ste
fanijos vestuves atveždamas.

Vestuvėse stalai buvo pukl°“ 
ti visokiais gardžiais valgiais 
ir gėrimais. Stefanijos ir Juo
zo vestuvėse dalyvavusių lie
tuvių ir lietuyaįčių, rąpęlasi iš
važinėj usių k. t. Amerikoje, 
Kanadoje: Montreale, Toronte 
ir kituose mažesniuose mies
teliuose, mainų distriktuose ir 
net ant farmų. Mat, tuo laiku 
Winnipege buvo daug lietuvių 
ir lietuvaičių neperseniai iš 
Lietuvos suvažiavusių. Ir apie 
pora desėtkų lietuvių tada net 
pačiame Fort Whytę- dirbfh

Kaip Juozas Čekanauskas 
kad yra pažangus lįetuvis, taip 
lygiai ir Stefanija, Juozo žmų- 
na, buvo pažangi ir gyvenimo 
ateičiai pasišventuąi. Visados 
būdavo linksma ir grąįiąį 
kaimynais sugyvendavo. Ji 
bai gėrėjosi ir džiaugsimu 
džiavosi, kai anais metais
vyras Juozas dalyyavo “Nau
jienų” kontestantu.

Stefanija labai įpylėjo ulpp 
gyvenimą. Po vestuvių paysi- 
krausčius į Fort Whyte’ą gy
venti, tai nors ir būtinam rei- 

ji (Stefani- 
yyrą Juozą,

Paskutiniais metais Juozui 
nebereikėjo nė į fabriką va
žiuoti dirbti, nes jau vien iš 
savo gerai sutvarkyto ūkio ga
lėjo lengvai pragyventi. Taigi, 
paskutinėmis dienomis Stefa
nija jautėsi laiminga ir links
mai drauge su savo mylimu 
Juozu džiaugdamosi ant gerai 
sutvarkyto ūkio gyveno. Bet 
štai nelaimė . .. Suserga Ste
fanija. Juozas nieko nelaukda
mas net su gydytojo pagalba 
pristato mylimą Stefaniją į 
Winnipego ligoninę ir palieka 
gerų gydytojų priežiūroje. Bet 
liga buvo tiek sunki, kad ir 
geri gydytojai nepajėgė jos gy
vybę išgelbėti...

Stefanija Čekanauskienė 
Mirė

Štai pasiekia liūdna žinia, 
kad Stefanija Čekanauskienė 
mirė rugpiučio 6-tą dieną. Lai
dotuvės įvyko rugpiuęio 9-tą 
dieną. Liko palaidota su baž
nytinėmis Apeigomis Starbuck 
kapinėse. Vežant į kapus auto
mobilių eilei galo nesimatė—- 
visi karai buvo pilni palydovų 
ir vainikų, kuriais Stefanijos 
Čekanauskienės kapas liko ap
dengtas. Dabar dideliame nu
liūdime paliko jos mylimas 
vyras Juozas ir gal net dar 
brangiau mylima dukrelė Ma
rytė, vos tik devynių metelių 
amžiaus tebūdama.

Šiuos žodžius pasiryžau pa
rašyti išreikšdamas užuojautą 
geram draugui — nubudime 
likusiam Juozui Čekanauskui 
ir jo dukrelei Marytei. Pasku
tinius AMŽINO ATILSIO žo
džius tariu jų buvusiai bran
giai gyvenimo draugei Stefa
nijai.

Tegul jai būna lengva ilse- 
tįs šioje musų naujos tėvynės, 
Kąųados žemėje.

Nubudęs —Galis*—K. B-sis

JSTAUJIENŲ.-ACJęE Telephoto
L0ND0N, O. — Keturi kaliniai pabėgo i$ kalėjimo 

fanuos.

K TORONTO PADANGES

ĮSPŪDŽIAI k “NAUJIENŲ” JUBILIEJINIO 
KONCERTO

(Tęsinys) F * *
Tūta ap^ąįrę po 

milžiniškos auditorijos įdomius 
aįįtulisus, muęįvi su ppnia Ba- 
.pųįenę grįžome į savo vietas, 
oęt jps buvo jąų ne musų, kilį 
piliečiai užėmė, nors musų pa-, 
lįkti draugai ir sakė jiems, jog 
los sėdynės užimtos — jie at
šovė, jog visi turi lygias teises 
nįe Viętų ir tięk. Prisiėjo susi
rasti kitas vietas ir persiskirti

visus šios

3U

di-
jos

Starbuc, Man 
Kanada

Širdingos Padėkos Žodis
Tariame širdingiausius padė

kos žodžius visiems Starbuck’o 
Fort Whyte’o, Winnipeg’o ir 
apylinkės- lietuviams ir savo 
kaimynams svetimtaučiams, 
kurie prisidėjote paskutiniu 
pątarnayimiĮ dalyvaudami ir 
prisiųsdąmi vainikus musų ne- 
ląimingoje ir pulįudime valan
doje, padėdami palaidoti mu* 
sų mylimą gyvenimo draugę 
Stefaniją—mapo žmoną ir ma
no dukters Marytės mamytę.

Musų brangioji Stefanija, 
tebūnie tau lengva ilsėtis šio
je šaltoje Kanados žemėje, Tu 
padėjai mums gyvenimo var
gus, vargti,—dabar mes turipie 
vipni vargti budėdami. Mes ta
vęs niekados neužmiršime, ko| 
pašaukti pas tave nueisime.

Nuliūdę
vyras Juozas ir duktė ( 

Matytė Čekanauskai

Žymiai Juntamas Darbų [pagaliau atkreips dėmesį į spn- 1 
Silpnėjimas [kų būklę? Kas supras ir užjaus

darbo žmogų, jei mes patys 
darbininkai vienas kitą daž
nai “priešu” vaizduojamės?

Argi Tik Knygos Skaitytos 
Džiova Sergančioy Gali Mus 

Užkrėsti?
į Ęąįsųs žodis “d|ipya”! Skau

tus nuostolius, pradėjo žmo-idi dadą to, kas jau su džiova 
niškiaų gyvęnti, galėdami pa- susipažinęs. Ržipyos yrą viso- 
vęlyti sau naudotis platesnė- kįų-visokįaųsių rųšįų, kįekyię- 
mis teisėmis. Nemažai lietuvių Į ųa jy dąugiaų ar mažiau yra 
per šį laiką sugebėjo įsigyti j pąvojįpga-lipiyamą. šią ligą
įvairias nddšavybes, tinkąniaį (segančio vįsi yepgįą, šalinasi 
apsistatyti savo butus, grąžįai, ^įjodami 1 užsikrėsti. Dažnai 
apsirengti i f net automo|d{ių yra ir taip, kad žmogus įr pats 

nežino. Jog jis turi savyje džio
vos dącilų. Bacilos patenka į 
žmogaus organizmą visokiais 
budais, jos patenka įkvėpuotos 
per orą dulkėmis, į kurias pa
tenka bacilų iš džiovininko 
skreplių, todėl sergantiems np- 
leistina ^piauciyti kur papuo
la. Galima užsikrėsti ir kal
bant su sergančiu, arba nau
dojant sergančio vartojamus 
indus. Suserga džiova kartais 
ir nuo per sunkaus darbo, kups 
tiek nusilpnina organizmą, kąd 
džiovai plėstis būna lengva. 
Bacilai patekus į sveiką orga
nizmą, turįs tvirtą jėgą gių- 
tis, žmogui pavojaus nesudaro, 
nes bacila nugalima ir susir
gimas išvengiama. Kas kita su 
žmogumi silpno organizmo, np- 
lurinčio atsparumo gintis, bęi 
kovoti su bacilomis. Toks žmo
gus kankinamas vis didėjančio 
skaičiaus bacilų greit pasijun
ta silpni j ąs, ima reikštis noras 
valgyli, jaučiamas nuovargis, 
neramumas ir t. t. Panašios 
priežastis pradedą teikti žmo
gui nerimą, bet, kad tai džio
vos pasireiškimas butų, apie 
tai visai ir nemanoma. Daž
niausiai nusiramina žmogus, 
kad tai tik menkas šaltis, ir 
tiek,—jau kuomet pasirodo 
spiaudimas krauju tuomet ei- 
naiųą pas gydyįpju^ dųodąmą- 
sį pJąįeBhiąm ekząpiipavipiųį 
įp griefuąipasį pi|ntų priep|Qpių 
gydytis, tij<, d^ą, I»bM dažnąi 
jap huną ppp velti.., Dar 
gerą dįrva džiovai—fai 
gįpgąą gyvenimas, nądąfekliųs 
syėiįcp maisto ir nešyąpa» 
dažpiąųsiąi bųyą ppr ųpsileb 
S. Liųdna, jcupmęt ?ipqgų§ 

ąiųąs džjoyą nesisaugoja 
užKr^stį kilus, rodos, lyg i$ 
Ičeršfp spiaųdp vįpšoge vipto* 
se, nprpd^ms, jcąd ne jis vie
nas bt|<U tas neląįjpjngąsis. Pa- 
S|tai|ccĮ jr fpJęįĮj, jtjjpię sįppja M?

PubiįkpS jau pilnutėlė salė įr 
neveik galiorka. Pradėta neri: 
mauti, ploti dėl programo prą- 
ažios. Čia dar bandomi garsia
kalbiai, čia štai žemai, prieš 
,cėną, įsitaiso p. K. Steponavi
čiaus simfonijos orkestras, ku
zis nors įr nebuvo skaitlingas, 
□et grojo labai gražiai. ]____
Norbutas mikliai ir tikrai ar
tistiškai pagroja solo ant piano! 
— akordian.

Bet štai prasiskleidžia scenos 
uždanga ir pirmiausia į akis 
Krinta virš scenos užrašas “Nau
jienos”, didelėmis sidabrinėmis 
raidėmis išrašytas. Vadinasi, si
dabrinis jubiliejus — sidabrinės 
ir raidės.

“N-nos” užstoja streikuojan
čius darbininkus. Kaip pagelbs
ti įvairiems aįvykusiems meni
ninkams ir t.t. Po veikalo pra
sidėjo kpncertįnė dalis, kurioje 
dalyvavo dąug žymių daininku 
ir šokėjų. Andrejevo špkių gru
pė buvo paruošusi gražių lietu
viškų šokių. leya Širvaitė, “Bi
rutės” choro solistė, gražiai dai
navo “Cąrinen WaLzJonas 
Čepaitis dąinavp “Karyelėlį”, 
Mąžyte Ritą M. Šulcaitė labai 
gabiai ♦šoko. Labai gražiai pasi-

Maždaug penkių-šešių metų 
laikotarpis davė žmonėms pro
gos atsigriebti iš po skaudžios 
bedarbės, kuri buvo pelietusi 
daug iš lietuvių.

Žmonės padirbę kelis metus
nejučiomis išlygino likimo teik-į

įsigyti; kaip kas daugiau gyve
nimo pamokintas ir sutaupą 
šįpkių-tokių pasidarė. Rodos, 
ko daugiau bereikia, tik gy
vent ir džiaukis! Bet visa bę- 
da, kad tam vargšui žmogui 
pavydima geresnio gyvenimp, 
lengvesnių sąlygų. Vos tik jis 
šiek-tiek lengviau ir drąsiąu 
pasijunta, kaip, žiūrėk, ir yėl 
laikai sublogėja, darbo sąlygos 
silpnėja ir darbas mažėja, šiuo 
laiku pas iųus žymiai sušluba
vo įvairus darbai, vėl gali daž
nai susitikti jaunus ir tvirtus 
yyrus bedarbius. Kai kųrįų 
darbų kainas gerokai apkar
pė, arba dėl stokos darbo su
trumpino darbo laiką. Labai 
palietė ir siuvėjus artėjanti de
presija. Daug gerų siuvėjų vi
sai neturi darbo, o kurie dar ir 
dirba, tai neką beuždirba. 
Daug žmonių nenorėdami il
gesnį laiką likti be darbo, iš- 
yąžiąyo pabandyti laimės ta
bako ūkiuose. Dabartiniu lai
kų eina pa|s smarkiausias dar
bas prįe tabako. Kadangi be
galo daug žmonių iš visų Ka^- 
nados kampų suvažiavo tikė
damies gauti darbą, todeį vi
sus patenkinti ūkininkai jokiu 
budu negalėjo,. Esant dįdeliąm 
pasirinkimui darbininkų, žy
miai ir ten kainos puolė. Kai 
kurie grįžę iš ūkių pąsąkoją 
gaiia liūdnų dalykų: esą, dar
bininkų tiek suvažjavųs, kad 
buriąis apsigyyenę miškuose 
ar ląųkųsė, miesteliuose nebe: 
są kur ąpjsiųakyoti; esą ir to- 
kjų, kurie siulpsĮ įik už maistu 
kad tik kas pęiįmtų pacĮfrbfcįi, 
šįemeį ąsą? Uiipialpmas silp
nesnis tąbakp derlius, taigi įę 
darbininkų piąžįąų tereikią 
Kįtį yėl Jauk? įvairias kasyk
las^ tikędąmiesį ųpft po žemė
mis, ?u pąvpju koypdami, ra
sti pragyyęnįmp šąltinį; kąį 
kam pavyksta/ -įi^t m^žąt j lįj 
tikrųjų, dafįo ;yi»a| baisią lig| 4eį tapi tikrų prie-
buvo ir yrą suftki būklei |<ąįigi (Tąsą ąpt 6-to pusi.)

Tįes dipelės scenos viduriu, 
aukštoje katedroje, stovi balta
galvis istorikas — A. Žymontas. 
Tai esybė pąpildanti citatomis 
“Naujienų Bruožus”, šis veika
las perstatė paprastą ir tikrą 
“N-iių” įr jos personalo kasd.e- 
ninį gyvenimą; trumpą sątrau- 
ką iš 25 m. “N-nų” gyvavimo. 
Scena padalinta į dvi dali. Vie
noje pusėje raštinė — kitoje 
redakcija. Raštinės vedėjas tas 
pąts p. A. Rypkevičius, o p. Ju
lijos vietą ųžėpiė p-lė K. Kriš
čiūnaitė. Redakcijoje matosi re,- 
daktoriaus padėjėjas Jonas Kai
rys ir reporteriai, A. Rulis ir 
S. Jokubauskas. Tik staiga iš 
visų keturių salės pusių pasi
girsta šauksmai: Naujienos! 
Naujienos! Kas pirksit Naujie
nas! Geriausias lietuvių laikraš
tis Naujienos! ir iš publikos 
tarpo pasirodo keturi berniukai, 
“N-nų” pardavėjai visi jie, vie
nas už kitą greičiau nori pa
kliūti į “N-nų” raštinę ir gau
ti (Jaugiau “N-nų”. Užbėgę ant 
scenos ir gavę dar laikraščių, 
jie gražiai sudainuoja kvartetą 
apie “N-nas” ir vėl linksmi bė
ga pardavinėti. Tais pardavėjais 
buvo: E. šimbelis, A. šimbelis, 
A. Zolpis ir ketvirtas ne kas ki- 
tąs, Į[ąįp po.ųią A. Naųsiedienė! 
Jį tįkfąį buvo šapuos Černių*

Ponįa Nausiędienė turėjo dar ir 
kitą rolę šiame veikale, tai su 
p. Juozu Žuku, labai tipingai 
(Mirštate “Europiejiško budo 
dainininkus”.

Čia taipgi teko matyli kaipo 
gerus vąidinlpjus: O. Dpvginie- 
ne; p-įę L. Nąrniontaitę, p. V. 
Ascillą, p. J. Rukštelą ir kitus, 
visus sunku ir suminėti, bet vi
si savo rolėms tikrai alatiko. 
Bene tipingiausiai vaidino tai p. 
Jonas Stasiūnas. Jis “N-nų” vy
riausio redaktoriaus rolėje tik-

ęhoro solistė. Gyvai dainavo 
Lietuvių Ųnivęrsitetp Klubo Ok
tetas. Ona Skeverįute savo kuk
lumu ir lakštingalos balseliu 
užkariavo publiką. Povilas Sto- 
gis — tai lietuvių Šaliapinas.

Endie*^enlas *r stiprPs bosas dainavo: 
“Yai varge varge” ir “Kur Ba
kūžė samanota*’, o su p-le He- 
ien Barlush duetą “Aš užsivilk- 
čiau čigono rūbą”. Dainavo gra
žiai, ypač duetas išėjo gap dar
niai.

P-lė Helen Bartush dainavo 
keletą dainų ir savo laisvumu 
scenoje ir draugiškumu publi
kai buvo vis šaukiama atgal. 
Na, tai ant “bis” ji padainavo 
‘ Stasį”. Pabaigoje dainos įsivil
ko į vyrišką žiponą, užsidėjo 
usųs ir kepurę ir parodė, kaip 
paseno jau Stasys, kaip jis te
beatmena dar vis ir tą vietą, 
kur jo pirmusyk mylėta. Prie 
jau taip juokingo vaizdo, p-lės 
Barlush ųsai vis mėgino kristi, 
ir tas publiką juokino dar la
biau. Kai kurie meno mylėtojai 
manė, kad rimtai profesionalei 
kaip p-lė Helen Bartush netiko 
daryti juokus scenoje. Bet man 
rodos, kad amerikiečių scenos 
etiketas kaip tik visokius špo
sus toleruoją, bįle tik daugumas 
publikos tuo pasitenkina. Na, o 
panele H. Bartush daugumas 
buvo patenkinti ir juokėsi kar
tu su ja iki ašarų.

Aleksandras Vasiliauskas ir
gi gražiai dainavo ir buvo iš
šauktas pakartoti. Po koncerti
nės dalies sekė Draugijų Atsto
vų Maršas, vedamas Dariaus ir 
Girėno Druni ir Bugle Corps. 
Tai buvo įspūdingiausias mo
mentas, kai visi atstovai su sa- 
yo vėliavomis išsirikiayo gale 
salės ir bąltai pasipuošę mer 
gailės ir berniukai grodami ir 
būgnydami maršą, vedė visus 
atstoyus ykįųrių salės į sceną. 
Tuo pačiu laiku keturių Chica- 
gos lietuvių chorų choristai irgi 
rinkosi scenom Tai “Birutės”, 
Pirmyn, Naujos Gadynės ir Clr-

$u. Ne tik grįmas, bet ir kiek- 
vįepas, susimąstymas — pįlpaį 
ątątiko “N-nų6 rpdaktpriąus as- 
.inppt Kai po pprstatyipoĮ teko 
$|pĮįpą|inti su p. J. Stąsiųpųjr 
paęyeikinĮi jį už gerą vaiejini- 
p|ą, įąi jis |<ukliąi atsąkė: jog 

redaktorių yrą spųkn 
ątyąįzdųptį. Ąš fuo tikįp, popas 
^tawppąi. Bet Jąmstą ąįįįkąi 
gPCĮąųsia kąip įik gąlčjąi ir tas 
geriausias tikrai {uįvo gerąą 
yąįdįųįipas.

Veikalas bendrai yaį^iavą, 
Įfpklą naudą lięfuyianis ir 
ppšą “N-nos”. Kąįp jos stengia
si perspėti ir ąps^ųgpH ileta-

Ivius nuq (vąjrių spkčių. Kaip

rių dainininkai sustojo gilumon

ma vieta draugijų atstovams ir 
kitiems reikalingiems asipc- 
ninis. Draugijų atstovų riĮpuo-

Klubo pirmininkąs S. Drigoįas 
ir sekretorius Wenetta Gryčiu
te. Abu jie nešė po didelį |m-

scenos p-lė W. Grybiutė savo 
bukietą įteikė “N-nų” vyriau
siam redaktoriui Dr. P. Grigai
čiui, o S. Grįgotąs bendro, ęho- 
l’O dirigentei.poniai Norai pu- 
gienei. Kai sueina visi draugijų 
atstovui su vėliavomis, chorai 
ir Čpnąs, pasikaro scenoje įpis- 
rus ir ųępąprastai grąžus vaiz
bas. Prisimena man lietuvįški 
atlaidai, į kuriuos suplūsta pik 
pips žmonių iš toliiųiąusių apy
linkių ir pądąrįųs pąjy^įnimą, 
priejnu išvądąs, kad jokie atlai
dą! nesutrauktų daugiau žmo
nių, ypač jęigp jiems reiktų po 
dolerį ar daugiau už bilietą mo
kėti.

Benui sugrojus tris smarkius 
inąršus, sekė draugijų pasveįk:- 
nimai. M. F. Y—nė

(BUS DAUGIAU)



Kanados lietuvių žinios

šios

kad 
daž-

(Tąsa iš 5-to pusi.) 
žasčių, nenorėdami darbo ne
tekti, neturėdami lėšų gydytis 
ar t. p. Tokie ir užkrečia la
bai daug aplinkinių žmonių, 
kurie patampa aukomis 
ligos.

Apgailėtinas reiškinys, 
musų lietuvių tarpe gana
nai pradėjo pasireikšti susir
gimai džiova. Tam butų gali
ma priskaityti daug priežas
čių, bet paliksime tai ramybė
je. Daugėjant panašių ligonių, 
žmones pradėjo rimčiau rūpin
ti, kad mažiau apsikrėtus svei
kiems. štai, rugp. 19 d. Sūnų 
Dukt. Draug. I kuopos narių 
susirinkime knygininkas iškė
lė klausimą ,ar džiova* sergan
tiems galima duoti knygas 
skaityti? Mat, kuopa turi vie
ną iš džiovininkų, kurs buvęs

dos, > kad ligoniui knygos yra 
geriausiu prieteliu ir suramin
toji!, todėl knygų neduoti ne
galimą. Iš tikrųjų yra labai 
sunku pasakyti, ar nuo džio
va sergančio skaitytų knygų 
lengva užsikrėsti?

Butų labai pageidaujama, 
kad musų gerbiami gydytojai 
nors retkarčiai papasakotu 
mums per spaudą apie džiovą 
ir apsisaugojimą nuo jos. Mes 
labai mažai apie džiovą nusi-

anksčiau paėmęs keletą knygų 
skaitymui; dar tuomet nieks 
nežinojęs, kad jis serga džio
va, dabar jo liga tiek išbujo
jo, kad prisiėjo atsigulti į sa
natoriją. Jo gražintų knygų ki
ti nenori skaityti, bijodami nuo 
jų užsikrėsti. Buvo pasiūlymų 
su tomis knygomis pasielgti manome, nes mažai teskaitome 

apie ją knygų, o dar mažiau 
randame apie ją spaudoje. Ti
kiu, kad mieli gydytojai nors 
retkarčiais parašydami dau
giau supažindins mus 
liga.

“hitleriškai” — sudeginti. Bet 
kiti bandė priešintis, nurody
dami, jei imsime visas knygas 
deginti, tai neturėsime nė vie
nos knygos.

Diskusuojant prieita išva-

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Aušros Choras Važiuoja į

su šia

MADOS

TORONTO, Ont. — Kadan
gi vyriausio Lietuvių' Dienos 
Choro dirigento p. J. Žilevi
čiaus paskutiniame maršruto 
skelbime nebuvo paminėti Ka
nados chorai, tai pradėjo plis
ti spėliojimai ir kalbos, ar iš 
viso Kanados lietuvių chorai 
figūruos Lietuvių Dienoje, Pa
saulinėje Parodoje New Yorke. 
Bet šiomis dienomis gautas 
nuo j. Laučkos, Aušros choro 
sekret. St. Butkienės vardu 
laiškas, kuriame pareiškiama, 
jog Toronto lietuvių choras 
yra įregistruotas ir laukiamas 
atvykstant. Į sąrašą nebuvo į- 
trauktas dėl perdaug išsemto 
laiko maršrutui ir kad Aušros 
choras galės būti patikrintas ir 
New Yorke, jeigu neprisieitų jį 
aplankyti Toronte.

Paskutinėje choro repetici
joje buvo registruojami cho
ristai, kurie tikisi galėsią į 
New Yorką važiuoti. Iš viso 
pasižadėjo važiuoti 25 choris
tai. Gaila,, kad dėl įvairių prie-

Choro Išleistuvių Koncertas ir 
Šokiai

Prieš vykstant į New Yorką 
choras nutarė dar palinksminti

A. A. 4195. — Puiki suknelė jau
nai mergaitei, susidedanti iš dvie
jų dalių. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18 ir 20.

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

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

čia įdedu 15 centq ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No..

Mieros

PETER PEN

torontiečius ir tolimesnius kai
mynus lietuvius, suruošdamas 
koncertinę programą ir šokius 
rugsėjo 2 d., 8 vai. vakare, lie
tuvių parapijos salėj.

Choras kviečia visus atsilan
kyti, pasilinksminti ir patin
tėti chorui laimingos kelionės į 
tą didžiai visiems lietuviams 
svarbią šventę, į Lietuvių Die
ną Pasaulinėje Parodoje.

SLA 236 kp. Penkių Metų 
Sukaktis^

šių metų spalio 7 d. SLA 
236 kp. Toronte sukaks 5 me
tai nuo jos įsikūrimo. Ta pro
ga kuopa ruoš paminėjimą-

NAUJIENOS, Chicago, III.

Iš Lietuvos

No. 2040—Mėgsta staltiesė.

o paprasčiau- | 
lešros vienas1.

Vardas ir pavardė

Miestas ir valstija

H

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.

| 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Trečiad., rugpjūčio 23, 1939

COOK COUNT1

Kenkėjas naikina 
miškus

ŠILUVA — Apie 500 ha spyg
liuoto miško plotą, aplink Ši
luvos miestelį užpuolė medžių 
kenkėjas. Medžių kirtimu, nors 
buvo iškirsta apie 10,000 ktm 
medžių, kenkėjo nepasisekė 
išnaikinti. Miškų administraci
ja aptepė medžių kamienus 
klijais. Lipdamas nuo žemės 
į medžio šakas, kenkėjas pri
kimba prie klijų, o pasamdyti 
žmonės nuo ten juos surenka 
ir sunaikina. Kova su minėtu 
kenkėju yra sunki ir brangi, 
tačiau jo daromi nuostoliai dar 
didesni.

Negauna kiaušinių
KLAIPĖDA. — Maisto pro

duktų kainos Klaipėdos kr. žy
miai pakilo. Viertaš kiaušinis 
kainuoja 10 f., < 
šios jakninės dešros vienui . 
svaras 1.20 Rm. Klaipėdiškiai/ 
pasakoja, kad pinigų ir ture- | 
damas negali gauti produktų, • ■ Adresas 
nes yra didelė stoka.

No. 2040

A r 1 Ai i l AIITMMOM11.1V 
IŠPARDAVIMĄ, KUK| CH)

CAGA ILGAI MlNfcfr

Užtikriname;. kad 
8imtu> Doleriu

Virs JUO ga»an tautų Karų. 
Yra visų isciauyAcių nauju 
kėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drove ClncHgoje, kuri karus 
oardaviiiėja publikai

Tiesiogiai
Pirkite garantuotą karą, 

Aunš' Urnaus daug metų už 
coKių kainą, kokią 
mokėti’. Mes duosime 
kainą iįž jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaraš kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

karą,

išgalite 
gerą 
liku-
PER

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
13M WMt «Srd Street 

prie Loomis

gcl Kuopa. iUUb paiillilvjuiLcį* 

be to, dar bus įvesdinimo nau-|
- A • . • Į

Field Day Piknikas! Field Day Piknikas

ANGLYS—CO AL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

Pocahontas mine run — 
Virginia 75% coarse ......
Pocahontas mine run — 
West Virginia 75% coarse 
Petroleum Carbon 
65% coarse Štili Run ......
Millers Creek Lump .........
Black Band ar Hocking

Lump .....%......................
Glendora Lump ar Egg

Indiana ....................... .
ir kitokias anglis pristatom

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
JOHN OKSAS 

4405 So. Fairfield Avenue

$7.50

$6.95

$7.05 
$8.20

$7.75

$6.75/■

Rockfordas, Clevelandas, St. Louis, Mo., ir Collinsville, III., Daly
vauja Chicagiečių LDD, 4 Kuopos Rengiamajam Naudai Musų Sa-

• vaitraščio “Naujosios Gadynės”

FIELD-DAY PIKNIKE
Muzikali1 Programą Išpildys Penki Chicagos Chorai; Prakalbas
< • >; • i {H ' v r ’ ■ . . 1 ' • ' '■ ■ '

■ ( Sakys Trys Žymus Kalbėtojai.
/

Lietuvis Plumberis
— Lalsnvotas —

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422; W. eeth St *

TeL Hemlock 2887
Rez. Republlc 5688

DALYS DIDELES DOVANAS

Rugp.-August 27 d4195

PROGRAMAS TURĖS ASTUONIAS DALIS

(Vardas ir pavardė)

Šokiams Gros Šauni Stephens REVELERS ORKESTRĄ(Adresas)

(Miestas ir valstija)

irkite Savo 
Namus Pakol 
,rW as Atpigę

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,--, 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liąuid for Itching of 

ECZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai at
davė reikiamų pasėkų, b-t stiprus. Švelninan 

, lis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greita/ 
. pasėkas nu<> niežėjimo. skausmo, raudoniu 
i degamos, žvynuotos, ugninės Eczema 
' U pirmo sykio Žemo neSa nuostabia pa 

arelbą. Po fo ypatingas gydymas (turi 1b 
skirtingų Įtakingų dalių) padeda Gamt» 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
raSo ift visur, garbindami gautas pasėkas 
Štai kaip ražo p. F. M. iŠ Jersey City: “ 
gėlėta savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 81 
■netus.’*

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
(iena ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
(♦dervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 3So. 
TIKRO tATARNAVIMO atsitikimais gal pri
tiks J12b tixtra Jėgos. Yra pas visus žy 
■icsnine vaistininkus

jų SLA narių, kurie yra įstoję I 
į šią organizaciją laike Pirmo
jo Pažangos Vajaus—balius.

šie du svarbus apvaikščio
jimai bus atlikti vienu kartu.- 
Tokiai svarbiai šventei tiki- j 
masi sulaukti ir nepaprasto 
svečio, Adv. F. J. Bagočiaus,- 
SLA prezidento. Praeitame 
kuopos susirinkime buvo nu-1 
tarta šiam dideliam parengi-' 
inui kviesti Aušros chorą, kas 
buvo ir padaryta. Aušros cho-1 
ras pakvietimą priėmė, sutik-’ 
dąmas SLA? 236* kp/sukaktu-’ 
vėms padainuoti.

šis kuopos parengimas tu
rėtų įvykti spalio 7 d., bet kol 
kas dar nežinia kuomet prezi
dentui F. J. Bagočiui aplinky
bės leis atvykti. Tikra data 
bus paskelbta vėliau.

Laikai Kinta
Kaip prieš trylika metų Ka

nados siena buvo plačiai atida
lyta imigracijai su tikslu ap
gyvendinti naujai atvykusius 
europiečius Kanados plačioje 
akių dirvoje—tai tie atvykė
liai, peržengdami net jiems 
nustatytus patvarkymus (kolo- 
nizuotis ūkiuose) skverbėsi vi
si į miestus. Bet užėjus depre
sijai ir daugeliui įpuolus į di
delius materialius trukumus, 
tie patys imigrantai pradėjo 
domėtis ūkio gyvenimu. Štai 
kelių metų laikotarpyje kelios 
dešimtys lietuvių šeimynų iš 
Toronto ir Hamiltono išvyko į 
Delhi — Simeoe — Tilsenburg 
apylinkes ir pradėoj auginti 
tabaką. Vieni jų įsigijo savus 
ukius, kiti nuomoja, o treti 
pas pirmuosius dirba. Atrodo, 
kad pats gyvenimas privertė 
žmones pamilti ūkio gyvenimą.

—Frances

Liberty Grove Darže
(Buvusioj Dambrausko farmoj), Willow Springs Illinois.

1. Naujos Gadynes Choras, Vadovystėj J. Steponavičiaus.
2. Kalbės Jaunuolis Angliškoje Kalboje, Geo. Šatas.
3. Pirmyn Choras, Vadovystėj K. Steponavičiaus.
4. Kalbės “Naujosios Gadynės” Administratorius St. Strazdas.
5. Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, Vadovystėj K. Steponavičiaus.
6. Kalbės “Naujienų” Redaktorius Dr. P. Grigaitis.
7. Birutės Choras, Vadovystėj Jono Byansko.

20 Metų Sukakties. 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AKRO KLIURO 

NAUDAI.

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP

“NAUJIENŲ*

ass

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $*Į J.50
GYDYMAS LIGONINĖJ $£fl.OO
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje —. M 5-0°
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama_  t
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 5881-5844
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Grįžo Prie Darbo
TOWN OF LAKE. — P-lė 

Angelą Sjinaniutė buvo išver
kusi į South Haven, ft|ich.? 
praleisti vasaros atostogas. Ji 
ten su draugėmis beatostogau
dama, sako turėjusi smagius 
laikus.

Dabar grįžusį namo vėl ei- 
pa savo bizpiškas pareiga^. Ji 
operuoja nuosavą grožio sa- 
lioną vadinamą Angela’s 
Beąųty Shoppe, ties 4645 So. 
Ashland ąvę.

—Jos Draugė-

Pittsburghietis
Povilas Dargis
Chicagoj

Išsiėmė LęįcJiijips
Vedyboms

(Chicągoj)
ftąrąld A. ScsĮak, 29, su

Mary Ą, Schnjidt, 21
lĮoĮeslayas Seyeiko, 36, su

Epiįlią J. ^linett, 20
Arthur E. Willert, 46, su Pe-

- Irųnella §ęhęmęl, 44
Ę<Įward J. Peters, 34, su Ag- 

pęs Stųbįugjer, 31

Lapkė^i “kąujjenose’’
Vakar po pietų “Naujienų” 

redakcijoje laukėsi žymus Pitts- 
burgho veikėjas, Povilus P. 
P.ąrgis.

Jjsąi atvyko Chięagop šios sa
vaitės pradžioj įr kąip anksti 
Šį ryją ruošiasi grįžĮi atgal 
Pittsburghan. puvo čią atvykęs 
radię ir kįtais biznio reikalais.

P. Dargis Pittsburghe dau
giausia darbuojasi radio ir po
litikos srityse. Per W.W.S.Ay. 
radio stotį jisai transliuoja 
reguliarį lietuvišką programą, 
taipgi yra visų tos stoties sve
timšalių programų direktorium.

Politikoje p. Dargis turi la
bai daug įtakos ir šiuo laiku 
užima atsakomingą vietą Alleg- 
heny apskričio našlaičių teisme.

SLA nariai jį žino kaipo j- 
statų komisijos narį, taipgi 
energingą SLA gerovės gynėją.

R.

;^'AUJIKISVyVC^E7reĮephoto
JOLĮET, ILL. — Charles Epnnerson (po kairei) ir 

John ^IcGuire, kaliniai, kurie nuginklavo kalėjimo sar
gą ir pąbęgP.

Kur Praleisite

Sekmadienį?

uz 
at-

CLASSJFIED AD8
7

PERSpNAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU JEVOS PLATAU- 
NAS po tėvais Ramunauskas. Tu
riu daug svarbių reikalų iš Lietu
vos pranešti. Prašau atsiliepti, arba 
; ą žinančius pranešti. Busiu dė
dingas. Andrius Jurgutis, 9515 Car- 
doni St., Detroit, Michigan.

S1TUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO ANT FARMOS 
—Esu patyręs, taipgi moku karpen- 
terystę. JOE JUCIUS, 3126 South 
Union Avė., Cottage užpakalyj.

APIE KRAŠTA, KUR “TROPIKAS SUSI 
JUNGIA SU ARKTIKU” -

Reikalauja
"PefskirŲ

Mary Gult nuo John Gutt.
Valerią Skūra nuo Eugejic 

Skprą

Paminklas Jono 
Raščiuko Atminčiai 
Jau Pastatytas

Velionis mirė lapkričio 30 
1937 metais

^BELĮEVE IT QĘ NOT”—
— Skaitytojų Ęąlsąi —

Važiuokite į Field Dagi
Vasaružę jau bąįgiasi, 

vienos kitos sąyąitės oras 
vės. Todėl, kad laikas, naudo
kimės prpga vasara pasidžiau
gti. Tokia p.ątogi PFQga bus su
kantį sekmadienį, rugpiučįo 
27 d-, Liberty Groyę. “FIELD- 
DAY” panike.

“FIELP DAY” piknikai vi- 
sųoineĮ būną geri. Šynet, ačiū 
geroms sąlygoms, tiįjmės pra
lenkti buvusias “Fieįd Day”.

Yįskąs jąu suĮyąrkyta priė- 
miųmi sye(čių. Tąip, kacl nieko 
netruks- MųzjkąlĮ programą 
išpildys 4 chprąi. Kalbės trys 
kalbėtojai. Dovanomis bus iš- 
laimėta pinigais nuo penkių 
iki dvidešimt penkių dolerių; 
šokiams gros šauni Stephens 
Revelers orkestrą. (Pelnas šito 
parengimo skiriamas savait
raščiui “Naujoji Gadynė”. Pla
tesni gąrsiniin.aį tilpę “Naujie
nose.” K.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, būti ar eiti, kreiptis Dear
born 1.603.

ŠILKINIU BLIUSKŲ operatorių, 
patyrusių prie single W & C ma
šinos. Ketvirtas aukštas.
ELKINS NAMUFACTURING CO., 

306 West Jackson Boulevard,

PATYRUSI MERGINA lengvam 
namų darbui, savas kambarys, nė
ra virimo, prižiūrėti vaiką, Sunny- 
side 3958.

vei-REIKALINGA PATYRUSI 
erka dienos darbui, nuolatos.

JULIA’S RĘSTAURANT
4654 So. Western Avė.

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ 
RATELIO susirinkimas lyyks tre- 
čiandięhį, rugpįuČię 23 d. 7:30 vąl. 
vakarp Pučkorių namuose 10049 S. 
Perry Ąve. Susirinkit laiku, nes 
yra užkvietimas ir kiti reikalai.

—S. Dilis, Ręst

EUĮjtNlbUED BOQMS—TO RENT 
Gyveninittl Kambariai

RENDAI GYVENIMUI KAMBA
RIAI 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L ir gatvękarių susisiekimas. 
Su virtuvėlėmis pigiai kaip $4.00 
savaitei. Mokėk už dvi savaite ir 
gauk vieną dykai. Miegami kamba
riai pigus kaip $3.00 savaitėje, šva
rus, gerai užlaikomas namas. Agen
tas vietoje.

MHOLESALE furniture 
Rakandai ir Įtaisai Pardayimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
111. Phone Republic 6Q51.

FINANCIAL

Kas norit važiuoti 
medžioti i Kanadą

Esame trys dabar, trūksta 
ketvirto. Medžiosim briedžius 
ir meškas. Išvyks apie Sept. 
10 d. Dėl platesnių informaci
jų kreipkitės pas:

Jpą. M. Ažūras,
3301 So. Lituąųica Avė.

Tel. Yards 1215

šiomis dienomis galutinai ta
po užbaigtas statymas Jono 
Raščiuko paminklo. Jonas Raš
čiukas mirė lapkričio 30 dieną, 
1937 m. Paminklo pastatymas 
gana ilgai užsitęsė, nes ilgai 
ėmę laiko pertraukimas me
džiagos iš tolimo krašto. Ąpąrt 
to, artistiška naujos metodos 
skulptūrą ir kiti keblųipąi pri
sidėjo prie užtęsimo darbo.

Jonas Ęasčiukąs šios atmin
ties pilnai užsipelnė, nes Į).u’vo 
vienas iš pavyzdingiausių šeį- 
mynps auklėtojų. Jis ne tik 
kąd gražiai įšaųklėjo savo duk
teris Juzefą ir Aleną, bet pali
ko joms gražią ir užjakrintą 
ąteitį.

Reikią duoti didžiausis kre
ditą^ ir jo buvusiai žmonai Ale
nai, kuri jo nuopelnus aiškiai 
suprato ir nesigailėjo suteikti 
Jonui pagarbos atmintį.

Jono Kasčiuko giminės ir 
draugai, kurie žingeidaujate 
pamatyti šį gražųjį Jono Raš
čiuko šeimynos paminklą, gali
te jį pamatyti Šv. Kazimiero 
kapinėse. -—Steponas Narkis.

bama apie bolševikišką aritme
tiką, bet iki šiol nieko nebuvo 
girdėti apie bolševikišką geo
grafiją. Dabar gi paaiškėjo, kad 
bolševikai jau turi pasigaminę 
ir savo bolševikišką geografiją. 
Jų geografija skiriami nuo bur
žuazinės geografijos tuomi, kad 
pas juos Tropikas susiduria su 
Arktiku. Ir ne tik susiduria, bet 
ir susimaišo. Jei tam netikit, tai 
pažiūrėkit “Vilnies” No. 190 iš 
rugp. 14 d. 1939.

Ten rasit ilgą straipsnį:? — 
“Ę.ELIONĖ Į STEBUKLŲ šĄ-

su Arktiku, pąkęičia klimatą, įr 
lokiu budu, įsteigia “StebuĮdų” 
ir Aukso šalį. Tai vis krejitąs 
genialiain vadui, Juozui Stali
nui- n J M. T—kįs

Dr. C. Z. Vezelis 
Mini 25 M, 
Sukaktuves

PASKOLOS ANT PIRMU MOR- 
GIČIŲ nu,o Į iki 15 metų. Leng
vais išmokėjimais. Dėl platesnių in
formacijų kreipties pas Charles 
Zekas, Secretary — GEDIMINAS 
BUILDING & LOAN ASS’N. 4425 
So. Fairfield Avė. Lafayette 8248.

BUSINESS CHANCES 
Bįznię Progos

JOSEPH ALEX 
gyveąo adresu 722 W. 18 St.

Telšių Bendru
Klubas Ęųųšia 
Pikniką

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 21 d., 10 vai. vak., 1939 
m. sulaukęs senatvės, gimęs 
Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 4,0 - m-
Paliko dideliame nubudime 

-moterį Veroniką, po tėvais 
Petraičiutę, sūnų Zigmontą, 
gimines Oną Musneckfe, An
taną Jokubauską, Stanley Kli
mas ir jo žmoną, draugų ir 
pažįstamų.

Kųąąę pašarvotas randasi 
Butkaus kopi., 710 W. 18 St.

Laid. įvyks ketvirt., rupg.
24 d., 8:30 v. ryto iš koplyčios 
į Dievo Apveizdos parap. baž., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.
Visi a. a. Joseph Alex gimi

nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, Giminės, 

Draugai ir Pažįstami.
Laid. dir. Butkus Undertak- 

ing Co., tel. Canal 3161.

ir nuobodus, todėl nėra reikalo 
jį visą skaityti, užtenka paskai
tyti tik apie “Aukso Sritį”. Tep 
rasit aiškiai parašyta: — “Visą 
tolimųjų rylų sritis pas mus tep 
singai praminta ‘Aukso Sritis.’ 
Turtingas tai kraštas. Įsivaiz
dinkite, 10,000,000 hektarų tai
ga ... Čia susįduria Tropikas 
su Arktiku ir jus negalėtumėt 
pasakyti kur vienas baigiasi, p 
antras prasideda.”

Ištikrųjų, tai tur būt sunkų 
pasakyti, kadangi, anot buržua- 
ziškos geografijos, Tropikus 
nuo Arktiko skiria kelių tuk$- 
tąnčių mylių tarpas, vadinamas 
“Temperate Zone.” Toliau sako: 
“Aukso Srityje ... mes turipie 
įsitaisę puikias laukinių žvėrių 
fąrinas, žuvų veisimosi stotis-- 
visu Pacifiko Okeano pakraš
čiu.” Kadangi čia kalbama ą- 
pie Kamčatką, kuri pasiekia Pa
cifiko Okeaną.

Na, kaip ten nebūtų su tais 
pakraščiais, pažiūrėsim kas to
liau. Buržuazinėj geografijoj 
$#J<omą, kad Arktiko srityje vą- 
$ąrą tęsiasi lik apie 3 mėnesius, 
o holšęvikiška “geografija” są- 
ko kąd: — “Atkalnėse lauką i 
duo.da vaikių du kartu į metus.” 
Well, dabar mažų pradės paaiš
kėti, kodėl su bolševikais stiu
ku susikalbėti. Juk jie patys są- 
ko, kad tokie dalykai gąlimi tik 
Sovietų šalyje, q niekur kitur.

Todėl, tiems žmonėms, kurie tai 
pipka bolševikiškai protauti, tų- siais usąi^.. męterįes sų ilgiau-

. •7rR--~—•
Kąs yrą veikiama

Bendro Klubo? štai rengiamasi 
prie pikniko, kuris įvyks pig
mėjo 17 Aušros Vąrtų
Parapijos įtųtos darže, We$t 
Sidėje, 282^! ^3rd Plącę, su
įvairiais įštaimė j ibiais.

‘ Butų labai ^linksma, kad vėl 
m ąsų visi nariąi pasidarbuotų, 
kaip ir prąęityję. M,es visi, Tel
šiškių Klubo nariai, gerai- ^ą- 
sirengsinie priimti visus svę- 
ėiųs. Bus ir “Telšių Bigelis”. •

Tęiš|§kis-

Tegių

ųepapras-

Bus surengta įdomi biznierių 
parpdą

Ąr žinot kas tokio 
to įvyksta sekmadienį, rugpiu-
,čjo 27 d.? teigti ne, tąi pasa
kysiu! ! ,<?.

Paskutinį sekmadienį šio me
nesio didžiuliam Oak dąrž,e, 
prie 119-tos ir Archer Avenue, 
įvyksta antra lietuvių diena, į 
kurią žadą suyąžiuoti tukstan- 
piąi lietuvių* įš visos Chicągos 
ir ąpylįnkių. $is nepąprąstąs 
išvažiavimas yra daugiau negu 
piknikas — tikra paroda. Vis
ko tenais bus: žaidimų, šokią, 
dainų, -komedijų, koncertas ir 
tikro, senoviško draugiškumo.

Bus. ten biznierių parodą :— 
biznierių ■ p&vilionukai, kur gu
lėsite matyli ir susipažinti su 
įvairiais produktais, kuriuos 
kasdien vaftojat. Bus kontes-

- ieškosim vyrą su ilgiaų-

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA-CASĘ ARBĄ

LĖNGVĄIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE MUSE, Ine.
“THE HOME OF FINE ETJRNFrjLrRE” SINCE 1904

1748.-50 West 47th St Phone Yards 5069 '

i

kię dalykai yra lengvai supran
tami, kaip pav. pakeitimas eko
nominės santvarkos peršokant 
pęr kapitalizmo gadynę, tiesiui 
į socializmą, arba pakeitimas 
geografijos sulyg genialaus yą- 
do įsakymo.

Dabar mažu dauguma žmo
nių pamątys tą skirtumą tarp 
blogų diktatorių ir gerų dikta
torių. Blogi diktatoriai,* jeigu 
jie nori pakeisti geografiją, už
puola svetimas šalis/ ir tuomęt 
pertvarko geografiją. Geras dik
tatorius to nedaro, jis prisako 
savo goriausiems mokslinin
kams pertvarkyti geografiją 
^mokslišku” .budu, ir jie tai pa
daro, perkeldami Tropiką ' per' 
“Temperate Zoną/’ sujungia jį.

siomįs kasomis; per vi$ą dieną 
vaikščios per Oaks dąržą dai
nininkai ir dainuos tas dainas, 
kurias norėsite girdėti. Po pies
tų bus grąžus koncertas, kurį 
išpildys Viisemš gerai zinoųias 
benas. Ir apart to, btis laimė
jimai brangių dovanų-

Įr npritę žinoti kas ręųg-ia šį 
grąžų išvą^.avimą ? Tai Povilas 
šaltimeras,:- jo; radio štabas sų 
pagalbą jo “Į00 Radio Kliubo”.

Beje, nepamirškite atsivežti 
k0“ 

pustų, nes £>aks daržas tai kaip 
tik vietą piknikauti! Atvažiuo
kit anksti —įbėkite vėlai. Įžąn- 
:ga j šį jšvąžj^yi^ą

Rėmėjas

Jau 35 Mefąi Kaip Amerikoj
T0WN OF LAKE. — Gerai 

žinomam dr. C. Z. Vezeliui ne
seniai suėjo lygiai 25 metai kai 
praktikuoja dentisteriją, ir 35 
metai kaip gyvena Amerikoje.

Šia proga tenka pasakyti, kąd 
Dr. Vezelis yra sąmoningas lie
tuvis. Kaipo toks yra nemažai 
pasidarbavęs lietuvybės labui.

Kitą kartą pabrėšime plates
niu mąstu daktaro veiklos nuo
pelnus mųsų išeivijos dėlei,

Jo dentisterijos ofisas randa
si adr. 4645 So. Ashland aye.

Kaimyną^

Klaida ar Kerštas?
(Skaitytojų balsai)

Gęrb. “N-ųų” Redakcija:
Mąnp kąimynąs beskaityda

mas kąsdienįnius įvykius vie- 
nąiųę dięnraštyje rugp. 16 d. 
laijoj? pęrskirų skyriuje užti
ko, kąd mano moteris Bcmice 
Linge padavė perskirų prašy
mą. O aš, “Naujienas” kasdien 
skaitydamas, irgi tą reikalą se
kiau ir seku, vienok kol kas 
“Naujienose” nieko panašaus 
nepastebėjau.

Tokis elgęsis atrodo nepatei
sinamas, neę žmogui pateku
siam į tokią padėtį ir laiku ne
pastebėjus daug žalos gali pa
sidaryti, ko nevelyčiau nei vie
nam lietuviui. —Anton Linge.

,r,ww.....wrĮM

Lsabio

vaka-

IJudrikp liącjio 
Programas

Pereito septinladienio 
re Ęu^riko radio programas
buvo išpildytas labai gerai. 
Orkestrą .davė gražų maršą, 
vengerką, polką ir kitus gra
žius numerius. Dainininkai 
pądąinąvo eilę gražįų lietuvių 
liaudies dąinų ir melodijų. 
Japp jų Buvo — Ką močiutė 
padarei; Tai nebuvo meilė, 
Ant kalno karklai siūbavo, ip 
kitus. Dainavp solo, duetu įf 
trio. Visi numeriai išėjo labaį 
gerai.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vaka
re, nuo 7 iki 8 vai. Chicągos 
laiku iš stoties WHFC,—1420 
k. Bųę gpažųs programas lie
tuviu liaudies dainų, bus gerą 
ąkordionų mpzįką, svaraus as
menų įr draugijų pranešimai, 
jųto^ąi ir svarbesnes tos įĮįe,- 
nos pasauliu finipgv MM" 
dingą ir smagu pasikla usy t i.

^Radio Mėgėją^.

Chevrolet automo 
kilių prekybos 
kilimus

Iš Chevrolet automobilių ben
drovės apyskaitos matome, kad 
Chevrolet automobilių prekyba 
nepaprastai sparčiai kyla. Pra
eito mėnesio dešimties dienų 
laikotarpyj išparduota 2,816 
automobilių daugiau, negu per 
tokį pat laikotarpį prieš tai. 
Tai yra savo rekordo sumuši
mas. Išviso per kalbamą laiko
tarpį buvo parduota keleivinių 
ir sunkvežimių 24,612 vienetų, 
o per visą liepos 
64,917.

Tokį pranešimą 
bendrovės generalis
skyriaus vedėjas W- E. Holler. 
Gi pažiūrėję giliau į pranešimą, 
mes pastebėsime, kad šis liepos 
mėnesis ir bendrai 
vesnis, negu praeitų 
pat mėnuo. Būtent, 
tais parduota 13,907
arba 27.2% daugiau negu pra
eitais metais per tą patį laiko
tarpį.

Tokia tai buvo apyskaita par
duotų naujųjų automobilių, įs
kaitant ir sunkvežimius, 
neblogiau reikalai
vartotų automobilių prekyba. 
Per liepos mėnesio paskutinių 
dešimts dienų laikotarpį varto
tų parduota išviso 69,891 — 
19,11<8 daugiau negu per tą pa
tį laikotarpį prieš tai. O išviso 
parduota 160,760, t. y. 25,091 
daugiau negu praeitų metų lie
pos mėnesy. (Skelb.)

mėnesį -r

išleido tos 
prekybos

buvo gy- 
metų tas 
šiais me- 
vienetos,

Bet, 
yra ir su

Nušovė Pasiutusį 
Šunį

Ties 6012 Archer avc. po 
Ii ei j a nušovė pasiutusį šunį. 
Jisai ką tik buvo sukandžio
jęs 5 metų berniuką Joseph 
Serapino, nuo 5612 S. Menard 
avenue. j

HeaĮthy Food
Restaurante
Naujų Gaspadmė

VisiemsBRipGEPORT.
gerai ginamą valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 8206 
So. Hąlsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos Aiįąčkus. Ji yra gerai .pa
tyrusi virėją ir, todėl, ji jus 
pavaišins su skaniais lietuviš
kais valgiais.

Kas ątsjląnkys, 
lės.

tag nesigąi- 
Kaimynas.

(Skelb.)

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
Tautiškų kapiniu. Savininkas turi 
kitą biznį 8300 So. Kean Avė. At
sišaukti 4816. So. Wentwor.th Aye. 

Boulevard 8498.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui
INVESTORIŲ DĖMESIUI

4 aukštų namas, 4 ofisai, 4 krau
tuvės, 3 šokių halės ir 3 lodge ha
lės. Metinės pajamos $7,000. Nesu
mokėtų taksų $16,000. Kaina tiktai 
$9,000. Išimtinai puikus investmen- 
tas.

18 apartmentų namas Albany 
Parke 3 ir 4 kambarių apartpaen- 
tai tik 2 metų senumo. Pajamų 
$9200. Kaina $36,000.

H. CANT1N & COMPĄNY
10 N. Clark Street 

Dearborn 1540

DYKAI KNYGELĖ
Turiny vietos aprašymai ir virš 
500 namų kainų: 2 ilatų ir 3 flatų— 

PARDAVIMUI SOUTH SĮDĖJ
Maži įmokėjimai, lengvus terminai. 
Rašyti art>a kreiptis į ofisą kainų 
sąrašui gauti šiandien.

William Flecį & Co. 
1135 Ė. 82 St. 

Tel. Regent 65$P

$2500—2 flatų freiminis pp 6 
kambarius, 3 kambarių katedž už
pakaly prie 46 PI. arti Union.

$3000— 10 kambarių plytinis ir 
freimas, furnasu šildomas, 30 pędų 
lotas, 2500 N. Racine.

$3500—6 kambarių plytinė ka- 
tedžė, garažas, 65 ir Marshfield.

MR. MEDORA,
8110 South Ashland Avenue, 

Stewart 3601.

BRIGHTON PARKE NETOLI 
lietuviškos bažnyčios. Netoli Archer 
Avė. karų linijos, 6 flatų, 13 mptų 
senumo mūrinis namas, apšildo
mas—2 karų garažas. Visi vėliau
sios mados įtaisymai—Platus lotas. 
Rendos į mėnesį—$160.00. Vertas 
$13,000—Parsiduoda už $8,900.

MARQUETTE PARKE netoli 71 
ir Washtenaw, vieno pagyvenimo 
rezidencija, 2 karų garažas. Kaina 
$3,700 — įmokėti 4 šimtus, . kitus 
mažiau kaip renda. Kas ką turite 
mainyti arba norite pigiai pirkti, 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avė. 

Tel. Grovehill 0306.
Vakarais Prospect 0176

BIZNIAVAS NAMAS—Štoras ir 
flatas gyvenimui. Garažas. Parsi
duoda pigiai. 4554 So. Rockwell St.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION, 

4425 So. Fairfield Ąye.

Kas diena r»
Tūkstantinės pirkėją armijos 
ieško visokių pirkinių, biz- 
pio progų ir t k

Todėl jei^u turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir £ t., nelaukit?, 
kad kitas pavilios Jūsų 
rąjį kostnmeri, |>e$ 
tės ŠIANDIEN NAPJIRdP 
“Classitied” gyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Claa$- 
ified” skyrių, kur siūlomą daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukotos 
vertybės classified 
tarnavimu

I CANid 3500
I “NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET

M
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patrolia-
abu pra-

Susekė,

Moteriškės Gera 
Uoslė Išgelbėjo 
100 Žmonių

Visi Butų žuvę Sprogime
Vakar apie trečią valandą ry

to chicagietė Eva Riess pabudo 
iš miego ir pajuto labai stiprų 
gąsdino kvapą. Ji gyveno adre
su 800 803 East 63rd street, di
džiuliam keliolikos šeimynų a- 
partamentiniam name.

Nieko nelaukdama moteriškė 
telefonu pašaukė namo dženito- 
rių William Bessette, ir paklau
sė iš kur kvapas eina. Dženito- 
rius tuojau susiradęs 
Hugh McNulty, kuris 
vo tame distrikte, ir 
dėjo gasolino ieškoti,
kad kvapas buvo stipriausias 
prie alinės, kuri užėmė namo 
pirmą aukštą po numeriu 802.

Alinė buvo uždaryta, bet po- 
licistas pastebėjo, kad viduj 
slankioja du nežinomi vyrai. 
Kai tik jisai pradėjo barškinti, 
tai abu iš alinės dingo.

Per tą alinę dženitorius ir 
policistas įsigavo sklepan ir ten 
rado didžiules krūvas piuvenų, 
sumirkytų gasolinu. Pjuvenos 
buvo sukrautos prie alinės šal
dytuvo, kuris buvo pilnas amo- 
nijos dujų. Iš skiepo per skylę 
sienoj ėjo knatas. Vyrai, pabė
gę iš alinės, matomai, ruošėsi 
knatą uždegti, bet nepaspėjo, 
kai visai netikėtai pasimaišė po
licistas ir dženitorius.

Jeigu jiems butų pasisekę 
gaisrą pradėti, tai butų kilusi 
eksplozija, kuri veikiausia vi
sus namo gyventojus butų už- 
mušusi. Bet gera moteriškės 
Eva Riess uoslė juos nuo tra
gedijos išgelbėjo. Name gyvena 
apie 100 nuomininkų.

Policijai stinga įrodymų kas 
ruošėsi namą padegti, bet ka
mantinėjimui suėmė alinės sa
vininką, graiką Mike Augustis, 
nuo 6043 St. Lawrence street, 
ir jo partnerį Louis Smith, nuo 
6314 Maryland avenue, taipgi 
graiką.

Nauji Kaltinimai 
Keliami Moe 
Annenbergui

Ir Vėl Taksų Reikalu
Chicagos federalė grand džiu- 

rė vakar išnešė eilę naujų kal
tinimų garsiam laikraščių ir 
žurnalų leidėjui, Moe Annen- 
oergui. šį kartą kaltinimai lie
čia Annenbergo bendrovę, Cen- 
.ensils Publishing Company, ku
ri leidžia įvairius lapelius apie 
trklių lenktynes.

Džiurė sako, kad ta firma ne
sumokėjo valdžiai $137,720 in- 
come taksais, ir Annenbergo 
nurodymu, klastavo knygas. 
Kartu su Annenbergu džiurė 
čaltina septynis jo bendradar
bius minimoj bendrovėj. Prieš 
meletą dienų Annenbergas bu
vo apkaltintas nesumokėjimu 
valdžiai $5 milionų income tak
iais, prtskaitant ir pabaudas.

Teisėjas J. T. Zuris 
Šiemet Nebesuspėjo 
Atlankyti Lietuvą

J. T. Zuris
BRIGHTON PARK. — Kaip 

žinia, teisėjas John Zuris šiais 
metais buvo pasiryžęs atlanky
ti Lietuvą. Bet dėl savo valdiš
kų pareigų ir kitokių reikalų 
šiemet jis nebesuspėjo ten nu
vykti. Bet už tai ateinančiais 
metais advokatas Zuris tikrai 
mano savo pasiryžimą realizuo-

r • ti. —Kaimynas.

M
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ACME-NAUJIENŲ Telephoto
KIRKWOOD, MO. —> Edmund E. Gray, kuris prisi

pažino banką apiplėšęs, nes jam buvę reikalingi pinigai 
vedyboms. Susižiedavęs jis buvo su Jane Scheideger (po 
kairei), kuri pareiškė, jog dabar nieko bendro su juo 
nenorinti turėti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ALTON, ILL. — John Sigmund, kuris surištomis 

rankomis nuplaukė 23 mylias. Vandenyj (Mississippi 
upėje) jis išbuvo 6% valandų.

Kaujienų-Acme Telephotc
Admirolas Harry E. Varneli, kuris1 dėl’senatvės pasitraukė iš Jungtinių Val

stijų aziatinio laivyno vadovybės. Drauge su juo yra jo žmona.

Vėl atsinaujino 
Elevatoriaus 
Gaisras

Keturi Ugniagesiai Sužeisti
Prie 102nd ir Cahimet ave- 

nue, South Chicagoj, vakar vėl 
atsinaujino Rosenbaum eleva
toriaus gaisras, kuris sunaikino 
kelis triobesiuš gegužės 11 d., 
kartu atimdamas gyvybę ke
liems žmonėms. Triobesių griu
vėsiai vis dar tebesmilksta.

Ugniagesiai atsinaujinusias 
liepsnas prigęsino po atkaklios 
5 valandų kovos. Keturi koman
dos nariai buvo sužeisti.

Keturi Žmonės
Prigėrė Sand Dunes 
Papludymyj

Visi Jauni Chicagiečiai
Iš Wells Street papludymio, 

Sand Duriose, vakar atėjo ži
nia, kad tenai prigėrė keturi 
žmonės.

Tiktai Mary Morgan, 8 metų 
mergaitę, pasisekė išgelbėti.

Žuvo:
21 metų Mary O’Malley;
22 metų John Hogan;
25 metų Mary Moran, ir
11 metų John Hogan.
Visi buvo chicagiečiai.

Philadelphiečiai
Chicagoj
Vladas Baranauskas ir Sūnūs

Vakar “Naujienų” redakci
ją aplankė svečiai, pp. Vladas 
Baranauskas ir jo sūnūs Vla
das Jr. Jie atvyko Chicagon iš 
Philadelphijos, Pa., kur nuo- 
atiniąi gyvena. Chicagoj sve

čiuosis kelias dienas laiko.
Pp. Baranauskai džiaugiasi, 

tad turėjo gerą kelionę. Su- 
virš 800 mylių kelionę atliko į 
18 valandų—ne su traukiniu, 
jet su automobiliu. Chicagoj 
yra pirmą kartą—ir miestas 
jiems labai patinka.

Įgriuvo Šaligatvis, 
Trys Susižeidė

Prie 1704 Wabash avenue 
užvakar vakare netikėtai į- 
griuvo šaligatvis. Trys vyrai, 
kurie juo ėjo, sukrito į duobę 
po šaligatviu ir gana sunkiai 
susižeidė. Sunkiausia nukentė
jo 32 metų Joseph Cooney, 
troko šoferis iš Columbus, 
Ohio. i

VAKAR
CHICAGOJ

Jis 
la- 
di- 
la-

ACME-NAUJIENU Telephoto
CHICAGO. — John A. Abel 

kuris liko ; išrhiktas Eagles 
fraternalės organizacijos

OtJ

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
COLUMBUS, KAS. — Tei

sėjas Guy Cooter reikalau-

niai jau išleistas patvarky
mas, kuris viešus šokius lei
džia tik iki 9 >30 vai. va
karo. * ..

Vienas Žuvo, 
Penki Sužeisti

gat-Prie 61-mos ir Halsted 
vių vakar įvyko dviejų automo
bilių nelaimė, kurioj vienas 
žmogus buvo užmuštas, o pen
ki kiti buvo sunkiai sužeisti.

Užmuštasis buvo 36 metų Ro- 
bert Palmer, nuo 2912 N. 
bany avenue.

Arklių Lenktynės 
Perdaug Jaudino

Mirė širdies Liga
65 metų chicagietis Stanvvood 

Higgens, nuo 7835 N. Kildarc 
avenue, buvo didelis arklių 
lenktynių mėgėjas. Užvakar ji
sai nuvažiavo jų pažiūrėti 
Washington Parke.

Bet šį. kartą lenktynės pasiro
dė perdaug jaudinančios. Hig
gens tiek susinervavo, kad kri
to ir pasimirė. Širdis buvo silp
na. Jo kišeniuose policija rado

• Chicagos vedybinių leidi
mų biure, leidimą išsiėmė 75 
metų Pro f. Francis S. Kosmerl, 
ir 25 metų Milica Kospar. Abu 
gyvena adresu 1322 Morse, St.

• Trumpam vizitu? Cmca- 
gon atvyko Zivodin Slevono- 
vich, mažo Jugoslavijos mies
telio, Bretevoc, burmistras, 
pareiškė, kad Amerika jam 
bai patinka, Chicago savo 
durnu jį stebina, policistai
bai pavyzdingi, bet Amerikos 
moterys—nedaro jam jokio į- 
spudžio.

• Skiepe, ties 166 IV. Van 
Buren Street, janitorius atra
do kaną 26 metų Michael J. 
Scannell, nuo 2301 S. 59//? Ave
nue, Cicero. Jisai buvo pa
smaugtas. Scannell tarnavo 
Postai Telegraph telegramų a- 
gent urai.

• Chicagoj susidarė grupė 
jaunų lenkų, kurie bandys per
imti milžinišką Lenkų Tautiš
ką Susivienijimą į savo kon
trolę. “Seniams pasibaigė lai
kas organizaciją valdyti.” Jau
nuolių kandidatu į preziden-

žybomis.

Al-

Vokietijon Dabar 
Nebegrįš

Chicagietis Herman Woithon, 
1613 Dayton avenue, prieš kiek 
laiko nutarė su šeimyna grįžti 
Vokietijon, savo gimtinėn. Bet 
Woithono 17 metų sunui Hel- 
mut Lawrence Woithon tas su
manymas nepatiko. Jis pabėgo 
iš namų ir per kelias savaites 
kur tai slapstėsi.

' • I

Sužinojęs, kad tėvas apie grį
žimą Vokietijon jau užmiršo, 
sūnūs vakar grįžo namo. Ame
rika jam geriau patinka, paaiš
kino jaunuolis, paklaustas 
dėl pabėgo.

ko-

Prie Golfo
Kliubo Rado
Nušautą Moteriškę

Prie Lincolnshire Country 
Chibo, netoli Cook apskričio sie
nos, du golfo lazdų nešiotojai 
atrado kūną nežinomos mote
riškės. Jos galvoj buvo keturios 
kulkų žaizdos.

Kūnas gulėjo rave, netoli klu
bo vartų, šalę buvo jos ridiku- 
lis ir maišas su išsiuvinėjimais. 
Ant vieno piršto ji turėjo su- 
žiedotuvių žiedą.

Moteriškė atrodė graži, apy
jaunė, ir turėjo juodus plaukus. 
Jos mirties aplinkybės ir pa
vardė yra paslaptys, kurias Will 
apskričio prokuratūra dabar 
bando išrišti.

1650 W. North Avenue, veik
lus organizacijos narys. Susi
vienijimo suvažiavimas įvyk
sta Detroite, rugsėjo 10.

• Marine ligoninėje pasiko
rė 36 metų jurininkas iš Lud- 
ington, Mich.—Glenn Cobb. Ji
sai buvo uždarytas ligoninėje 
observacijai.
• Lake apskričio šerifas vakar 
padarė kratą ir uždarė garsų 
Chicagos kabaretą, Bon-Air 
Country Club, šerifas taipgi 
konfiskavo keletą pinigų lošimo 
mašinų.
• Vakar Grant Parke dainavo 
garsus operos solistas, Lawren- 
ce Tibbett. Jisai sutraukė milži
nišką, kelių šimtų tuksiančių 
minią. Publika pradėjo rinktis

_____,___ apie 12 valandą dieną, nors 
rece gyvena adresu 4343 So.'koncertas neįvyko iki 8-tos va- 
Hermitage avenue.___________ kare.

Nenorėjo Moteriškę 
Nušauti

T0WN OF LAKE — Perei
tą sekmadienį 66 metų to\vn- 
oflakietis Paul Lawrenče eg
zaminavo revolverį. Ginklas 
netikėtai šovė, kulka perėjo 
per kambario sieną ir vos ne
sužeidė gretimam 
nančią moteriškę, 
Zakers.

Lawrence buvo
Mrs. Zakers apkaltino jį ban
dymu ją nušauti. Bet vakar 
teisėjas Hermes skerdyklų tei
sme Lavvrence išteisino ir nu
sprendė, kad jisai neturėjo j^- 
kio noro žmones žudyti. Law-

bute gyve-
Mrs. Albina

suimtas ir

MAUJIENŲ-ACME Telephoto 
KREMMLING, COLO. — Milicijantai nuginkluoja 

streikininkus.
“Jitterbugai” Eina 
Iš Mados

f

Siautė audra
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AR JIESKAI 
DARBO?

[NAUJIENAS, 
j I ~ IR TEMYK SKILTIS—-----------

“REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

biiCfci - e,.; i.įjįtįį;1 'iį'į

Ministras Žadeikis
Lankysis Chicagoj

Lietuvos konsulatas Chicagoj 
praneša, kąd šią savaitę Chica- 
goii atvyks pik. Povilas Žadei
kis, Lietuvos ministras Wash- 
ingtone. Jo vizito tikslas yra 
pasitarti su chicagiečiais New 
Yorko Parodos Lietuvių Dienos 
reikalu.

Naujas Hines Ligo 
ninės Viršininkas

Charles Gordon Beck, virši
ninkas veteranų ligoninės Dės 
Moines, Iowoj, buvo paskirtas 
direktorium Hines Memorial ve
teranų ligoninės, Hines, III. Bu
vęs direktorius Col. Hugh Scott 
pasitraukia

Šokių ekspertai, kurie šiomis 
dienomis susirinko Chicagoj 
konvencijai, pranašauja, kad 
‘jitterbugai” netrukus visai iš

eis iš mados, kartu pranyks ir 
visi “jitterbugiški” šokiai. Mė
giamiausi šokiai bus leb valsai, 
polkos ir gavotai.

Siautusi audra pridarė ne
maža nuostolių: Užupių k. iš
naikino pasėlius, sugriovė ke
lis trobesius, Alytaus kolonijo
se Kraveękui sugriovė naują 
kluoną, Žadiškių k., Butrimo
nių v., žaibas sudegino gyv. 
namą, Potaronių k. apgadino 
bei sugriovė kelis 
išvertė medžius.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
SOUTH BEND, IND. — Registruojamas jauniausias 

miesto gyventojas, dviejų dienų amžiaus kūdikis.




