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BRITANIJOS ĮSPĖJIMAS NESULAIKYS 
GYVYBINIU VOKIETIJOS INTERESU 

- SAKO “FIURERIS”
Francuzija paskelbė daliną mobilizaciją

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
23 — Vyriausybes instruktuo
tas, Britanijos ambasadorius 
Berlynui, Sir Neville Hender- 
son, atlankė Adolfą Hitlerį 
Berchtesgadene. Hendersonas 
įteikė Hitleriui pareiškimą, kad 
Britanija eis .gelbėti lenkus, jei
gu vokiečiai užpuls Lenkiją. 
Bet kartu Britanija sako, jogei 
yra galimumų vokiečiams ir 
lenkams susitaikyti.

Hitleris, išklausęs pareiški
mą, atsakė, jogei britų įspėji
mas nesulaikys ‘“gyvybinių Vo
kietijos interesų”. Kitaip ta
riant, Hitleris atmetė įspėjimą.

Trečiadienį Vokietijos reika

lavimai buvo toki: Lenkija tu
ri sugrąžinti vokiečiams Dan
cigą ir koridorių. Vokietija pa
liks lenkams Aukštosios Silezi
jos rytų dalį, Teschenio ir Os
lą sritis, kurias ji pasigrobė iš 
čeko-Slovakijos. Jeigu tačiau 
Lenkija nenusilenks šitiems 
reikalavimams, tai Vokietija 
gali pastatyti daug sunkesnes 
sąlygas.

Francuzijos valdžia trečia
dienio vakare paskelbė daliną 
kariuomenės mobilizaciją. Su 
naujai mobilizuotomis jėgomis 
Francuzijos ginkluotos kariuo
menės skaičius pasieks tarp 
1,500,000 ir 2,000,000 vyrų.

Naujionų-Acme Telephoto
CHICAGO. — Armour technologijos instituto štabo priežiūroje statomas 

antarktiko kreiseris, kuris galės plaukti 30 mylių per valandą greitumu.

ĮSPĖJO AMERIKIEČIUS NEKELIAUTI 
EUROPON

HITLERIS NETOLERUOS BRITANIJOS PASTANGŲ JO 
ŽYGIAMS SULAIKYTI

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 23. — Vokietijos žinios sa
ko, kad lenkų priešlėktuvinės batarejcs šaudžiusios trečiadienį 
į du nacių pasažierinius lėktuvus, skridusius iš Berlyno į Dan
cigą.

WASHINGTON, D. C., rugp. 23. — Valstybės departamen
tas įspėjo J. Valstijų piliečius nekeliauti į Europą, jeigu jie ne
turį ypatingai svarbaus reikalo.

GIBRALTARAS, rugp. 23 — Kariuomenė pastatyta prie 
tvirtovės patrankų. Eina pareigas visas dvidešimt keturias va
landas paroje. Gibraltaro rubežius su Ispanija sustiprintas. 
Ruošiamasi išsiųsti iš Gibraltaro moteris ir vaikus.

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 23. — Lenkų telegrafo agenti-

SOVIETAI KVIEČIA TALKININKUS TARTIS
LONDONAS, Anglija, rugp. 

23 — čia gautas patikimas 
pranešimas, kad sovietų Rusi
jos premjeras ir užsienių rei
kalų ministeris, Molotov, pain
formavęs Britanijos- du. Žrancur 
zijos; -ambasadorius Maskvoje,, 
jogei’ dar galimk tęsti RiisijoŠ, 
Francuzijos ir Britanijos dery
bas. Molotov nurodęs, kad Ru
sijos ir Vokietijos nepuolimo 
paktas, jeigu jis taps pasira

šytas, neužblokuos kelio rusų- 
francuzų-britų susitarimui.

Be to, Molotov painformavęs 
Britanijos ir Francuzijos amba
sadorius, kad gal bus reikalin
gos ilgos rusų ir vokiečių de- 
rybos> pirm > negu ^nepuolimd 
paktas tAps paslf&šytašf'”1' ■" f *

Trečiadienį atlėkė į Maskvą 
Vokietijos reikalų ministeris 
von Ribbentrop ir pradėjo pa
sitarimus su Molotovu.

Von Ribbentrop atvyko į Maskvą
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rugp. 23 — Hitlerio privatinis 
lėktuvas trečiadienį atgabeno 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisterį von Ribbentropą į Mask
vą.

Kai lėktuvas nusileido aero
drome, pasigirdo šauksmai 
“Heil Hitler” — iki šiol negir
dėti sovietų Rusijoj garsai.

Neužilgo po to papuoštas ke
turiomis svastikomis automo
bilis atvežė von Ribbentropą

pas Molotovą, sovietų premje
rą.

Vokietijos atstovai Maskvo
je, taipgi naciai pačioje Vokie
tijoje tikisi, kad Ribbentrop 
ir rusai greitai susitars ir pa
sirašys nepuolimo sutartį.

Kas vokiečiams yra ypatin
gai svarbu — tai rusų priža
das nekariauti, jeigu Vokieti
ja įsiveltų j karą. Jie nori jos 
neutraliteto. Jie ir tikisi, kad 
nepuoilmo paktas rusų neutra
litetą jiems užtikrins.

Vokiečiai žada “pagalbos” Lietuvai ir 
Latvijai

Įvyko vokiečių-lenkųKOENINGSBERG, Rytų Prū
sija, rugp. 23 — Erich Koch, 
Rytų Prūsijos gubernatorius, 
trečiadienį pasakė, jogei jis ne
sitiki karo Europoje, nes Vo
kietija esanti perstipri, kad 
priešai norėtų karo su ja.

Jeigu tačiau Lenkija įsiverž
tų į Lietuvą, tai, pareiškė Koch, 
lietuviams prašant pagalbos, 
rytprusiai eitų ją gelbėti. Len
kija dar galinti užsimoti prieš 
Latvijos uostą Liepoją. Ir lat
vius vokiečiai gelbėtų, Latvijai 
pagalbos prašant.

....................................... rTfi

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra* 
oašauia:

Giedra; šilčiau; lengvi pietų 
rytų vėjai; saulė teka 6:06 v. 
r., leidžiasi 7:39 v. v<

susirėmimas pasieny
VARŠUVA, Lenkija, rugp. 

23 — Ties Klučno, į šiaurę nuo 
Silezijos, trys Vokietijos karei
viai trečiadienį perėjo rubežių 
į Lenkiją, besivydami dezerty
rus. Lenkų kareiviai paliepė 
vokiečiams sustoti, šie atsake 
į paliepimą šūviais. Lenkai ir
gi ėmė šaudyti. Vokiečiai su
grįžo į Vokietijos . teritoriją, 
bet lenkai mano, kad vieną jų 
jie sužeidė.

Cardenas nekandi
datuos trečiam 

terminui
MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 

sika, rugp. 23. — Meksikos 
prez. Lazaro Cardenas antra
dienio vakare pareiškė, kad jis 
nekąndidatuos trečiam termi- 

’nuh

Naciai pina juokus 
apie Hitlerio-Stalino' 

frontą

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR

V - n .,.4  Ii u --------------------/

TRUMPOS ŽINIOS 
Iš VISUR
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BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 23 — Rusijos komunis
tai šiandien didžiai garbinami 
Vokietijoj, vyriausybės ofisuo
se.

Valdžios departamentuose 
paleistas naujas juokas. Val
dininkai sveikinasi: “Tegyvuo
ja Hitlerio raudonasis fron
tas!’/ -'VY' - ;' '■; '

. Prieš keletą savaičių šitoks 
juokas grūmojo koncentracijos 
stovykla.

Štai ko Hitleris nori 
iš Lenkijos

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 23 — Gerai painformuo
tuose nacių rateliuose kalbama, 
kad Hitleris duoda Lenkijai ši
tokį pasirinkimą:

Jeigu Lenkija kariaus, ji bus 
visai išdalinta, sudraskyta.

Jeigu Lenkija nusilens na
ciams, tai Vokietija įsteigs 
Lenkijai protektoratą — tokį 
pat protektoratą, koks šiandien 
veikia Bohemijoj ir Moravijoj.

Bet pirm visko Hitleris rei
kalauja Dancigo.

10,000,000 vyrų ap
ginkluota Europoje
PARYŽIUS, Francuzija, rug- 

piučio 23 — Nuo Baltijos juros 
šiaurėje iki Bosforo sąsmau- 
gos pietuse šiandien Europoje 
yra apginkluota 10,000,000 vy
rų. Patrankos pastatytos stra
teginiuose punktose, tvirtovės 
apšarvotos. Dieną ir naktį ga
benami kareiviai į koncentra
cijos punktus, į numatomo pa
vojaus vietas.

50,000,000 kitų 'vyrų nužiū
rėta kaipo rezervai.

Billingsą paleis iš 
kalėjimo

MILWAUKEE, Wis., rugp. 
23. — Pasikalbėjime su spau
dos atstovais Tomas Mooney 
trečiadienį pareiškė, kad War- 
rėn Billings bus paleistas iš 
kalėjimo artimoje ateity, gal į 
30 dienų. Mooney pasakė, kad 
Kalifornijos gubernatorius 01- 
son, paliuosuodamas iš kalėji
mo jį, Mooney, davė suprasti, 
jogei jis skaito nekaltu ir Bil
lingsą.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
23 — Nutarta pašaukti į strei
ką Britanijos geležinkelių dar
bininkus f'atfeiĄintį šeštadienį. 
Streikuoti gali 56,000 žmonių.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
23 — Pręz. ■ Roosę'veltas, susi- 
rųpinęs križe Europoje, nu
traukė atostogas ir įsakė laivui 
Tuscaloosa z skubiai grįžti r į 
Sandy Hook, New Jersey vals
tijoje. Iš čia prezidentas vyks 
į Washingtoną.

» » a
UTICA, N. Y., rugp. 23 — 

Pieno farmųi streiko vadas, 
Wright, trečiadienį paskelbė, 
kad dauguma streikavusių far- 
merių nubalsavo baigti streiką, 
baigti streiką.

» » O
BRUSSELS, Belgija, rugp. 

23 — Trečiadienį čia prasidėjo 
septynių mažųjų šiaurės Eu
ropos valstybių (konferencija 
ryšium su krize dėl Dancigo.

» » »
SOUTH BARRE, Mass., rug- 

piučio 23 — Policija trečiadie
nį užpuolė streikininkų minią 
prie Barre Wool Combing kom
panijos įmonės. Į minią mes
tos keturios ašarinės bombos 
ir daugiau nei pusė tuzino ga- 
sinių granatų. Antradienio va
kare prie tos pačios įmonės 
įvyko muštynės, kuriose 11 as
menų buvo sužeista.

C. L O. laimėjo 
balsavimus

DETROIT, Mich., rugp. 23— 
Motor Products korporacijos 
įmonėje antradienį įvyko dar
bininkų atstovybės balsavimas. 
Automobilių darbininkų organi
zacija, priklausanti C. L O., 
gavo 2,033 balsus. O organiza
cija priklausanti Amerikos 
Darbo Federacijai tegavo tik 
188 balsus. C. I. O. laimėjo bal
savimus.

Italai džiaugiasi Hit
lerio-Stalino paktu

ROMA, Italija, rugp. 23 —- 
Italai džiaugiasi Hitlerio-Stali- 
rio nepuolimo sutartimi; Italų 
spauda aiškina, kad tas paktas 
visai ' sugriaus Britanijos ir 
Francuzijos vadovaujamą val
stybių bloką..; /

Iš Lietuvos
KAUNAS. — švietimo Mini

sterija kreipėsi j Ministrų Ta
rybą, prašydama Kaune leisti 
įsteigti valstybinę mergaičių 
amatų mokyklą. Pradžioje toje 
mokykloje butų praeinamas au
dimo, mezgimo ir siuvimo sky
rių kursas. Vėliau galėtų būti 
įsteigti ir kiti skyriai. — Šiau
lių atitinkamos organizacijos 
įteikė švietimą Ministerijos 
specialių mokslų departamentui 
prašymą įsteigti Šiauliuose 
mergaitėms sitivimo mokyklą. 
Prašymas svarstomas.

ŠVENTOJI. — Liepos 27 d. 
atplaukęs į Šventosios uostą 
prekybinis laivas po Olandijos 
vėliava, pasikrovė šventojoje 
apie 200 tonų (80 standartų) 
miško medžiagos. Miško med
žiaga laivo kroviniui pristato
ma į Šventosios uostą sunkve
žimiais. Tai yra pirmasis, plau- 
kiojąs po svetima vėliava, lai
vas Šventosios uoste. Per kelis 
šimtus metų į šventosios uostą 
joks svetimos valstybės laivas 
nebuvo įplaukęs.

MARIJAMPOLĖ. — Mari
jampolėje kasmet vidutiniškai 
pastatoma 100-200 naujų pa
statų. šiemet, atrodo, privati 
statyba pasieks rekordą, nes 
jau dabar arti toks skaičius lei
dimų išduotas, šiais metais ne
mažai gyvenamų namų stato
mi mūriniai. Mūrinė statyba 
plečiasi ne tik miesto centre, 
bet ir kitose šalutinėse gatvė
se — Kęstučio, Dariaus-Girė
no, Kapų, Tarpučių ir kt.

KAUNAS. — Vytauto Did
žiojo universitetą per pirmąjį 
1939 m. pusmetį baigė ir diplo
mus gavo 239 asmenys. Iš viso 
ligi šiol per visus fakultetus 
pripažinti jau 3,479 diplomai.

Automobilių unija 
paskelbsianti strei
ką 8-se miestuose
MUNCIE, Ind., rugp. 23. — 

Automobilių - darbininkai trijo
se Borg-Warner korporacijos 
įmonėse, Muncie mieste, strei
kuoja. Unijos viršininkai svar
sto . sumanymą paskelbti strei
kus dar vienoj korporacijos 
įmonėj Muncie, o taipgi Chica- 
goj, Detroite, Newcastle, Flinte, 
Chicago Heights, Rockforde ir 
Itaca, N. Y. Užuojautos strei
ku norima pagelbėti Muncie 
darbininkams laimėti kovą.

ja praneša, kad trečiadienį įvyko lenkų ir vokiečių kareivių šau
dymas! Klučno apylinkėje.

------------------
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 23. — Hitleris įspėjo Brita

niją, kad jis netoleruos britų pastangų sulaikyti jį nuo Dancigo 
paėmimo ir Lenkijos sudraskymo.

LONDONAS, Anglija, rugp. 23 —• Britanija skubiai ruo
šiasi karui. Ministerių kabinetas pasiuntė Hitleriui įspėjimą, 
kad Britanija gins Lenkijos nepriklausomybę.

PARYŽIUS, Francuzija, rugp. 23 — Daugiau kariuomenės 
rezervų pašaukta tarnybon. Dabar Francuzija turi daugiau nei 
1,500,000 ginkluotų vyrų.

’ BUCHAREST, Rumunija, rugp. 23 — Rumunija painfor
mavo Lenkiją, kad ji pasiliks neutrali; kariaus tik savo rube
žius gindama.

SIDNEY, Australija, rugp. 23 — Valdžia painformavo 
Angliją, kad Australija rems ją, jeigu karas kiltų.

Amerikos naciai ir 
komunistai keblioj 

padėty
NEW YORK, N. Y., rugp. 

23 — Visai nesenai komunistai 
ir naciai Amerikoje koliojo vie
ni kitus, pravardžiavo vieni ki
tus ir kovojo vieni kitus. Bet 
štai pirmadienio vakare gauta 
žinia, kad Hitelris ir Stalinas 
susitarė ir ketina pasirašyti ne
puolimo paktą trečiadienį.

Komunistai iš karto “netu
rėjo paaiškinimų”. Jautėsi kaip 
ant žarijų betupį. Tokioj pat 
nesmagioj padėty pasijuto esą 
ir naciai. Ir jie iš karto “netu
rėjo paaiškinimų”.

Kritikuoja komunis
tus dėl Stalino-Hit- 

lerio susitarimo
PARYŽIUS, Francuzija, rug- 

piučio 23 — Francuzijos socia
listų partijos organas “Le Po- 
pulaire”, rašydamas apie Sta- 
lino-Hitlerio suistarimą, sako: 
“Stalinas skaudžiai užgavo 
Francuzijos saugumą. Jis turi 
teisę, nes jis yra rusas. Bet jis 
neturi teisės kalbėti Francuzi
jos darbininkų vardu.”

Mėgins ištraukti 
Turkiją iš Ang

lijos bloko
BUDAPEST, Vengrija, rugp. 

23 — Iš Salzburgo, Vokietijoj, 
per Budapeštą lėkė trečiadienį 
į Ankarą Vokietijos ambasado
rius Turkijai, von Pappen. Dip
lomatų sluoksniuose kalbama, 
kad von Pappen stengsis ati
traukti Turkiją nuo Britanijos- 
Francuzijos valstybių bloko.

Ispanija planuoja 
statyti $400,000,000 

karo laivyną
MADRIDAS, Ispanija, rugp. 

23 — Gen. Franco atstovai duo
da suprasti, kad Ispanija pla
nuoja per ateinančius 11 mgtų 
pastatyti eilę naujų karo laivų. 
Statybai busią išleista $400,- 
000,000.

Britai susirūpinę 
Hongkongo likimu
HONG KONG, Britų kiloni- 

ja Kinijoj, rugp. 23 — Britų 
valdžia patarė visiems savo pi
liečiams, gyvenantiems Kinijos- 
teritorijoje Honkdngo apylin
kėje, persikelti į Hongkongą. 
Mat, artimas Hongkongui sri
tis užėmė japonai.

Net Hongkongo likimas at
rodo nesaugus. Ir britų rate
liuose kalbama, kad gal teks 
išsiųsti moteris ir vaikus j to
kias apygardas, kurios yra sau
gesnės.

Britų susirūpinimas Hong
kongo likimu padidėjo, atplau
kus į sakytos srities vandenes 
keletui japonų karo laivų.
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Bakonas ir poezija Lietuvoje
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

Buvo susimesta Lietuvos ne
priklausomybes kovas atžymė
ti. Prasidėjo daug kur pa
minklų statymas. Daugiausiai 
buvo statyti kryžiai, ar bend
rai šventųjų paminklai* Že
maičiai Raseiniuose susimetė 
ir pastatė didžiulį veik dviejų 
namų aukščio žemaičiui sto- 
vylą. Vyžuotas žemaitis pil
nas ekspancijos ranką pakėlęs 
žygiuoja į nežinomą tolį. Tai 
graži ir prasminga stovyla. 
Svarbiausiai, kad stovyla vi
sai atsipalaidojusi bažnyčios 
įtakos. Tai žinomojo’ meninin
ko Grybo darbas! Ir šitas Įvy
kis nei literatų, nei meno kri
tikų veik visai nepastebiamai 
praėjo. Kalbama, kad tos sto- 
vylos pats pastatymas kašta
vęs daugiau kaip dvidešimts 
tūkstančių litų, ir tie pinigai 
vietos žmonių sudėti.

KRAUJAS-ODA
PUSI.fiS, INKSTŲ IR VISŲ KRONISKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
NemiHlmlnklte. Jei kur kitur b»n<lėtė gy- 
<ytin ir lu-panlHek*. Per paekatlnlun 24 
metu* vyrai Ir moteru—kronliklejl ligoniai, 

kurie gydėsi mimų modernu moktiličku 
budu. pasigydė.

N-RAY EKZAMINACIJA
Kraujo tikrinimas ir šlapumo ana- 
lyzas. Užtikrintas tikras diagnozas 
Trumpas gydymo kursas paprastai 
pataiso atkakliausius atsitikimus. 
Raudongyslių, Storosios 

žarnos Ligos
GYDOMOS BE OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SUGAIŠTIES
l’llna pagelba per 3 iki 6 dlemj daugumos 

utMitikimiioHe. IhIuIiIoh pakeliamos 
darbo žmonėms.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME 

Nepavysite—nieko nemokėsite 
Dykai Ekzaminacija

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET
Kampas Adams — šeštas aukštas

Atdara: 9 v. r. iki 8 v. v. kandlen 
Sekmadieniai* Ir šventadieniai* 16 

Iki 1 v. p. p.

Tai jau ne smutkelis pasta
tyta, o tikras paminklas, ku
ris drąsiai galėtų pasirodyti 
didžiausiuose tiek Europos, 
tiek Amerikos miestuose ir vi
sur vienodai teigiamai butų 
įvertintas.

O vienok čia Lietuvoje šito 
darbo veik niekas iš meno pa
saulio žmonių nepastebėjo, tik 
trumputėse laikraščių kores
pondencijose apie tai buvo pa
rašyta, ir parašyta gal tik to
dėl, kad atidarymo metu daly
vavo aukšti valstybės pareigū
nai. O juk tokio paminklo at
siradimo faktas daug ką sako.

Jisai rodo žemaičio dvasios 
atsparumą ir jos pasukimą ki
tais nepriklausomais keliais, 
kad tasai žemaitis pro bažny
čias, pro pakelių smuikelius 
veržiasi į savaimingą laisvą 
gyvenimą!

Visiems žinoma, kad žemai
tis yra didžiausioje katalikų 
bažnyčios Įtakoje ir štai tos 
Žemaitijos žmonės stato tokį 
paminklą, kuris nieko bendro 
su ta įtaka neturi.

Poetams, literatams yra dėl- 
ko pagalvoti, pamąstyti ir čia 
prie to paminklo kitą įkvėpi
mą gauti.

Patys Raseiniai, rodos, bene 
bus iš visų Lietuvos miestų la
biausiai atsilikęs. Čia dar ra
site tokių namų, kurie šimt
mečiais pakrypę stovi, kurie 
dar neseniai šiaudinius stogus 
skardiniais padengė, bet sie
nos tos pačios samanotos liko, 
nors ir visai nevykusiai da
bar naujoviškais dažais dažy
tos.

O šalia tų pakrypusių pir
kelių, suaižėjusių nuo ilgų am
žių medinių sienų jau auga 
tyčia gražus namai, ir tie na
mai kooperatyvų statomi, at
seit, naujos dvasios padari
niai !

NAUJIENŲ-ACMJ!)' TelepKoto
GOSHEN, N. Y. — Dr. K M. Guilinger laiko trofiją, 

kurią laimėjo lenktynėse jo arklys Peter Astra. Jis taip 
pat sveikina Dr. Hugh M. ParshalFą, kuris važiavo jo 
arkliu lenktynėse.

nes
ap-

be-

daug

Kursai šeimininkėms
MAŽEIKIAI. — Rugpiučio 

1 d. Žemės ūkio rūmai ruošia 
trijų mėnesių šeimininkėms 
kursus. Kursuose praktiškai ir 
teoriškai bus mokama
šeimininkėms naudingų daly
ku. Mokslas veltui, v

Norinčios tuos kursus lan
kyti turi raštu ar žodžiu užsi
rašyti pes apskrities agrono
mą Mažeikiuose, arba pas ra
jonų agronomus Akmenėje ir 
Sedoje.

Sunkios darbo sąlygos
JONIŠKIS. — Siuvėjai, dir- 

bą į krautuves, gauna už kos
tiumo pasiuvimą 8 litus, už 
kelnių pasiuvimą 1,25 Lt. Per 
14 valandų darbo dieną uždir-Į 
ba 2—3 litus. Moteriškų rūbų, 
siuvyklose darbininkės dirba

AKIU SPECIALISTAI
Vilniečių ekskursija

Liepos 16 d. lankėsi Vilniaus 
universiteto lietuvių studentų 
ekskursija, kurią vietos visuo
menė labai šiltai priėmė.

Office and Bes. Phone Calumet 7472 
Office Honrs:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physieian and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDL1NSKJ
DENTISTAS 

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

TeL Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette MM

7

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.; YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1934

CRANE COAL COMPANY
53.32 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) Tonas ..............................
SMULKESNES $7.00

......... .. ......... . , i
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas* ■ "

Sales Tax ekstra.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI MALEVA .................................................... 970
4 1IR. SPAR VARNIŠIUS ............................ $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ............................................ 50 aukšč.
VIENO KAUTJO ENAMELIS .................................... $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

Ir tarp tų medinių namelių 
staiga išdygo vyžuotam žemai
čiui didžiulis paminklas! »

Tai naujoji Lietuva veržiasi 
į erdves, į plotį, į padanges!

Gražu ir majestotinga!
Ir kaip keista, kad musų li

teratų jautrioji širdis viso ši
to nepastebi! Musų literatai 
atrodytų, kad vis knisasi tame 
kasdieniniame gyvenime. Ar
ba dar blogiau. Pabuvoja Eu
ropos didmiesčiuose suka gal
vas naujų mene formų beieš
kodami ir visai nepastebi, kas 
čia Lietuvoje darosi.

Europos didmiečių gyveni
me jie viena akimirka norėtų 
perkelti į vyžuotą Žemaitiją!

Nesupranta jų tasai žemaitis 
ir jų raštų nenori skaityti, 
juose maža savo dvasios 
tinka.

Ir auga bedugnė, auga
dugne tarp to žemaičio ir ben
drai kaimo žmogaus ir/Įitera- 
to.

. Miestelėnas, tasai veiklos ir 
bendrai verslo žmogus taip 
pat šnairomis žiuri į kavines 
basilankančius literatus, neš 
su jais nieko bendro neturi. 
Neturi saitų su jais nei asme
niniai, nei jų veikaluose neuž- 
tinka kas butų sava, jam arti
ma ir žinoma.

Svetimi vieni kitiems!
O juk ir tie žmones veržiasi 

į gyvenimą. Tasai vyžuotas že
maitis štai padangės nori siek
ti, jis pastate sau paminklą, 
bet paminklą nesustingusį, gy
vą! Rodos, tasai paminklas, 
kaip ir anie naujieji plentai, 
kurie Žemaitiją skersai skro
džia ir tasai geležinkelis, ku
ris Žemaitiją atgaivino, rodos, 
butij verti geriausių, jautriau
sių literatų dėmesio!

Bet iki šiol nepastebiama, 
kad musų literatai tai butų pa
stebėję ir savo magiškai me
nišką žodį tarę.

Juk sakoma, kad literatai 
yra naujo gyvenimo inžinie
riai, bet atrodo, kad Lietuvoje 
iki šiol jie butų tik eiliniai 
amatininkai kalviai. Jie kala

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

ri tik medinių žagrių nora-t 
gams tinka.

Gal klystu?
Bet kaip skaitai musų lite

ratų veikalus ir stebi gyveni
mą, tai susidaro toksai įspu-

DAKTAROFORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PI M PLĖS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto, spuoguoto ir suteršto veido. 
Štai yra tikraPAGELBA pajėgiai 
švelninąs skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą Ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt OHEIT gydyt. Štai, kodėl— 
Zem® turi 10 iš labiausiai vei
kiančių' vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus. Netepąs, 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c, $1. Tikrai rimtam

dis, kad taip, o kitaip yra.
Ir dalinai št^bėlis netenka, 

nes musų literatai YisUomenia- 
me gyvenime labai reti sve
čiai. Jie gyVena sayo siaurame 
ratelyje ir tame batelyje ieško, 
kas rašytina. >

Gyvenimas, tasai platusis 
gyvenimas eina piįtr juos ir ei
na veik jų yisdir nepastebia- 
mas* ' . ■' S/, " į

Rodos, neapsirinku taip sa
kydamas, rodos, . tie mano įs-

Homo Lithuaniens.
(GALAS)

Peštynės
Alovės v. Židonių k. šiomis 

dienomis susimušė Ruminas 
su Sakavicku už netvarkingą 
gyvulių ganymą, 

j, , ...» .».»!. . I. , , .
Pasibaidęs arklys su

triuškino žmogų
Liepos 2 d. iPalankių-Kačcr- 

ginės k. gyv. Vincas Venys va
žiuodamas keliu sutiko auto
mobilį, kurio jo arklys ome 
baidytis. V. Venys iššoko iš 
vežimo, norėdamas sulaikyti 
arklį, tuo tarpu arklys šoko 
bėgti, parbloškė Venį po savi
mi ir išlaužė du šonkaulius. 
Venys nuvežtas Kauno ligoni
nėn.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis■■ 1 • ■ ■
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

'/’^BDIENA IR NAKTĮ*’ p

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
; 4605-07 So. Hcrinitage A ve. 

4447 South Fairfield Avenue ..j ■ ■ , ■  
____  Telefonas LAFAYETTE 0727

T~A I koplyčios visose
J—J JrsL csLl Chieagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir teita 
dienia vakarai* 7 vai. vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas p. fiALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI j
Chieagos, d
Cicero K
Lietuvių • - IR 
Direktorių i 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1410

L J. ZOLP
1646 West 46th Street

Phone Yards 0781
Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139 
Y ar d* 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman U76

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

•į ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

• •/ • Y, ■, 'f • • I ‘ • ■ , 1 ■

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

^ti Lietuvtai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po piet»» 
ir nuo 6 ilki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 729»

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3396

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir zubatnmir

Mrs. A. K. JARUSZ KITATAUČIAI
Physical Therapy 

and Midwife 
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj • 
6630 S. Westerd av. 
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana 
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenvood 5107.

DR. HERZMAN
, IŠ. RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOJ:

Nuo 10—12 vai. ryto; mio 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v&L 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1J

Rez. Telephone PLAZA 3200
Ofiso Tel. Vlrglnta 0036.

Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-TeL Central 4411^^ 
ofisas—3323 So. Halsted S t

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6816.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namu telefonas Brunswick 6197

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST*

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison S t 

Telefonas MONROE MM 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1239.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Nattiu Tel—Hvde Purk 3395

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Clevelando ir Ohio Žinios
- - - -  - ------------------

Jaunimas ir nusikaltimai. — Policijos žiaurumas. — Pik
nikas kun. Steigmanui paremti. — Vedybos. — De
mokratai pešasi. — Bedarbis išmušė langą. — Pik
nikas. — čalis vis nenurimsta . — Atsakomybes. — 
Lyros choro piknikas?

Keli Clevelando teisėjai per 
spaudą padarė apgailėtinų pra
nešimų jaunimo klausimu. Jie 
padarė pranešimus iš savo ilgų 
patyrimų, kuriuos patyrė būda
mi teisėjais per ilgus metus.

Jie sako, kad daugiausia kri- 
minališkai prasižengia ir į ka
lėjimus patenka musų priaugan
tis jaunimas. Labai daug esą 
tarpe 18 ir 21 metų amžiaus. 
Mažesnis skaičius esąs nuo 25 
iki 28 metų amžiaus. Ir teisė
jai labai apgailestauja, kad taip 
atsitinka su jaunimu. Su tąja 
žaliuojančia giria, kurios mes 
laukiame užaugant ir ateityje 
tikimės pasigerėti. Ne taip se
niai šiame mieste buvo išrink
ta tam tikra komisija per mie
sto teismus, kuri rūpinasi jau
nimo pagerinimu. Komisija ap
lanko mokyklas su gerais pa
tarimais, aplanko ir visokias 
užeigas, kaip antai klubus ir ki
tas vietas, kur tik jaunimas su
eina. Ir aplanko tuo tikslu, kad 
jei matosi kas blogo, tai bando 
tai pašalinti.

Tačiau dar nei komisija, nei 
mokytojai, nei teisėjai nepada
rė tokių sugestijų, kurios galė
tų jaunimą išgelbėti nuo nusi
kaltimų. Visi teismų rekordai 
parodo, kad jaunimas krimina- 
liškai nusižengia, daugiau papil
dydami vagysčių, paskutiniais 
keliais metais. Nuo tų laikų, ka
da šią laisvą šalį aplankė ne
lemtas nedarbas, nuo to laiko 
viskas labai pasikeitė. ■

Dabar pažiurėkimė į vistą ša
lies padėtį. Kas darosi su kapi
talistine sistema ir ko busi gali
ma sulaukti ateityje. Milijonai 
jaunų ir senų vyrų vaikščioja 
gatvėmis darbo nesurasdami.

Milijonai moterų su vaikučiais 
neturi namuose pakankamai 
maisto. Kiti milijonai priauga 
jaunų drūtų vyrų, kuriuos pa
leidžia iš mokyklų kas keli mė
nesiai, ir jie visi ieško darbo, 
bet jo niekur nesuranda.

Tiek teisėjai, tiek ir paskirta 
komisija pripažįsta tą faktą, 
kad ne darbas skatina jaunuo
lius blogai elgtis ir nusikalsti.

Jauni vyrukai apie dvidešimt 
ar daugiau metų išeina iš mo
kyklų pilni entuziazmo, pilni jė
gų ir energijos. Jiems tik ir ru
pi, kad suradus kokį darbą, kad 
užsidirbus keletą centų savo rei
kalams. Beieškant darbo laikas 
greitai prabėga, o rezultatai ne
kokie. Na, ir po kiek laiko ūpas 
nupuola ir priveda prie despe- 
racijos tuos, kurie yra silpnes
nio nusistatymo, ir jie nueina 
blogu keliu. Taigi, teismai vie
šai ir pradėjo visą padėtį kaltin
ti dėl jaunimo nusikaltimų.

Iki šiol dar nors tie, kad ir 
menki WPA darbai, padėjo ne
turtingiems žmonėms. Bet da
bar ir tie jau pradeda nykti, o 
sykiu nyksta ir biedno žmo
gaus duonos kąsnis, kuris, pa
lyginti, buvo nedidelis. Teismai 
visai neabejoja, kad tai nusikal
tėlių skaičių dar labiau padi
dins.

Taigi, darbo žmonės turėtų 
susiprasti ir kai ateis preziden
to rinkimai parodyti savo ga
lybę, balsuodami už tinkamą 
prezidentą. O tinkamesnio var
gu bus galima surasti, kaip 
Rooseveltas. .« . , $ V

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis j Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant .ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Miesto politikieriai sugalvojo, 
kad turėsią 600 miesto darbų. 
Na, ir paske’bė per spaudą, kad 
tą ir tą dieną bus priimamos 
aplikacijos miesto stadijone, ir 
kad pirmiau atėję turėsią geres
nę progą darbą gauti.

Taigi, prie paskirtos vietos 
žmonės pradėjo rinktis apie po
rą dienų anksčiau. Daugelis iš 
jų lauke ant cementinės žemės 
miegojo po dvi naktis. Ir pa
skirtam laikui atėjus ten jau 
buvo arti dešimties tūkstančių 
žmonių. Galų gale pasidarė ir 
šiokia tokia betvarkė. Žinoma, 
to buvo galima ir tikėtis. Iš a- 
pie dešimt tūkstančių žmonių, 
— suvargusių, susirupinusių, 
ko geresnio galima tikėtis.

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 MACKIEVVICH, Pres.

Pabaigoje jau buvo nemažai 
ir policijos privaryta, kaip pa
prastai daroma. Žinoma, tai bu
tų buvę nieko tokio, kad poli
cija buvo suvaryta, jeigu ji bu
tų žmoniškai su bedarbiais ap
siėjusi. Bet taip nebuvo. Polici- 
jantai atjoję arkliais stumdė 
žmones pikčiau, negu kokius 
galvijus. O majoras su savo šLa- 
bu visai nesikišo: leido polici
jai elgtis taip, kaip jis leidžia 
elgtis laike streikų. Apie tokį 
pasielgimą ir miesto didlapiai 
nekaip atsiliepė, nors jie ir yra 
majoro geri draugai.

Policijai vadovavo kapitonas 
Savage-Savickas, lietuvis, apie 
kurį spauda nekaip atsiliepė.

Tai matote kokie reikalai su 
darbais. Jeigu tik praneši, kad 
paims apie šešis šimtus darbi
ninkų, tai dešimt tūkstančių 
susirenka.

— o —
Grupė katalikų veikėjų nuta

rė surengti pikniką. Pelnas bu
siąs paskirtas paramai kun. 
Steigmano, kuris dabar randa
si ligoninėje, ir gal dar ilgokai 
reikės jam ten laiką praleisti. 
Kun. Steigmanui buvo padary
ta operacija: nupiovė koją.

Piknikas įvyks rugpiučio 27 
dieną Machutos darže.

— o —
Suėjo į šeimynišką gyvenimą 

Jonas Buda su Marijona Bene- 
šiute. Vedybų ceremonijos įvy
ko Šv. Jurgio bažnyčioje.

Antra pora suėjo į šeimyniš
ką gyvenimą — tai Lilija Venc- 
kauskaitė su Domininku De Vi
to.

— o —
Policijos inspektorius James 

J. Hughes rezignuoja iš savo 
pareigų po trisdešimt keturių 
metų tarnybos. Jis išeina į pen
siją. Gaus 1,800 dolerių per me
tus.

—. o —
Demokratų partijoje yra kilę 

daug visokių nesusipratimų. Dėl 
to daug sykių demokratai pra
laimi rinkimuose. Dabar ateina 
majoro Vinkimai, o demokratų 
lartija neturi kandidato. Mat, 
nėra susitarimo, tad niekas ne
nori apsiimti kandidatuoti, nes 
žino, kad be sutarimo negalima 
laimėti. Bus labai apgailėtina, 
jeigu demokratai pralaimės vien 
tik dėl to, kad kai kurie yra 
kaip ožiai pasišiaušę ir nori vis
ką savotiškai pravesti, nors ir 
blogiausiai butų.

— o —
Vienas bedarbis, paleistas nuo 

WPA darbo, nuėjo pašalpos 
prašyti. Jam pasakė, kad jis 
turi laukti mažiausiai mėnesį 
laiko, kol gaus kokią pašalpą. 
O tuo laiku bedarbis kišenėje 
turėjo tiktai vieną dolerį. Tai 
kaip jis gali laukti mėnesį lai
ko, turėdamas žmoną ir tris 
vaikučius.

Jis nuėjo prie vienos didelės 
krautuvės ir išmušė langą, ku
ris kainuoja apie tris šimtuš 
dolerių ir pats pašaukė polici
ją. Sako, dabar galite mane lai
kyti ir turėsite duoti maisto ma
no šeimynai.

Kada pradėjo nuo WPA dar
bų žmones leisti, tai tokių įvy
kių pasitaiko nemažai. Tačiau 
vietos spauda nelabai apie tai 
nori rašyti.

— o —
COLUMBUS, Ohio. — Guber

natorius Bricker praneša, kad 
darys daug patvarkymų svaigi
nančiu gėrimų pardavinėjime. 
Mano, kad daugelis naujų lais- 
nių nebegaus.

ziejui, — net pusę milijono do
lerių. Taipgi paliko senų mote
rį namui ir kėlioms vaikų prie
glaudoms.

•T—“ O — " '

Lietuvių Kult. Klubas turės 
išvažiavimą rugpiučio 27 dįeną 
Tedo Neuros farmoj. Jeigu oras 
bus gražus, tai komitetas tikisi 
gražaus būrio svečių.

—— o

Rugpiučio 6 d. Machutos dar
že įvyko piknikas “Vilnies*’ 
dienraščio naudai. Surengė vie
tos dienraščio pritarėjai. Publi
kos atsilankė vidutiniškai, kaip 
ir paprastai. Buvo išduota ke
lios dovanos, kurias atsilankiu
sieji laimėjo.

“Vilnies” redaktorius L. Pru- 
seika pasakė trumpą kalbą die
nos klausimais. Ant galo, ragi
no visus, kad skaitytų “Vilnį” 
ir “Laisvę”, ir taipgi prisiminė 
socialistų spaudą paraginda
mas skaityti.

Pruseika praleido kelias die
nas clevėlandiečių tarpe. Kiek 
prisiminė apgailestaudamas, 
kad pažangiųjų tarpe nėra san
taikos ir vienybės veikime.

Musų Čalis neiškenčia kaip 
yla iš maišo neišlindęs. Jis ne
gali be šmeižtų apsieiti. Prabė
ga viena kita savaitė ir savo 
gazetoje turi ką nors apjuodin
ti. Bet ką padarysi: daugelis

vietinių sako, — kiek žmogaus, 
tiek ir sumanumo. Neturi ge
resnių raštų, tai nors šmeižtais 
pripildo “dirvukę”.

— o —
Miesto policijos direktorius 

Ness sako, kad Clevelando po- 
licistai turi daugiau atsakomy
bės, negu bankų prezidentai. 
Reiškia, kad jis labai mažai te
mano apie bankų vadovybes.

— o —
Lyros choras, kuris susideda 

iš jaunimo, rengia didelį pikni
ką rugsėjo 3 d. Machutos dar
že. Jaunimas žada sudaryti gra
žią programą ir turėti gerą or
kestrą šokiams.

—Jonas Jarus

EGG  $6 00
NUT$6.00
BIG LUMP_________ $6.00
MINE RUN_________ $5.75

SCREENINGS  $5.00 
PIRKIT DABAR! — SAUKITE
DIENĄ IR.NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

. MOVING
Perkraustom forničius, pianus ii 
visokius rankandus bei Storus 
Vežam i tarmes
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga 
rante otas Taipg’ nr»«tatom an 
/lis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. VAROS 3408

-------- —............ ~........................................ - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ar Gauni iš Gyvenimo
Daugiausia?

AR KELIESI rytą pilnai atsinaujinęs ir pasi
rengęs pilnam dienos darbui—pilnas gyvumo 
ir energijos, budria ir skaidria galva? Jei ne, tai 

gal reikalingas esi sistematiško .susiderinimo.

Vikriesiems ir entuziastiškiesiems gyvenimas turi 
daug ko pateikti. Jeigu jautiesi nerangiu ar nusil
pusiu, raginame užsisakyti pas savo dylerį MALVAZ 
kartoną, gerk jį kasdien. MALVAZ yra pasižymėjęs 
moksliškas maistas-gėrimas-statyto jas. Jis yra mė
giamas tų, kurie sunkiai dirba ir sunkiai žaidžia— 
ir tų, kurie reikalingi daugiau gyvumo, galiau, ir 
tų, kurie mėgsta gerti MALVAZ dėl jo skonio ir 
malonaus akstinimo.

Tūkstančiai chicagiečių džiaugiasi iš MALVAZ 
gaunama nauda. Mes turime daug neprašytų pa
liudymų, išgiriančių tą gardųjį maistą-gėrimą. Už
laikyk sveikatą—pradek gerti MALVAZ šiandien. 
Kreipkis į dylerį arba patelefonuok CANal 6503 
greitam patarnavimui.

„MALVAZ yra daromas Monarch Beer
ir / • '

Aludarių.

— o —
SLA 136 ir 362 kuopos ren

giasi prie didelio parengimo. 
Tai bus pagerbimas naujai pri
sirašiusių narių. Bus surengtas 
bankietas su kalbomis ir šo
kiais. Kiek dabar jau galima 
spręsti, tai tikrai bus šaunus 
parengimas, ir už visai pigią 
kainą.

— o —
Moteris, kuri turėjo per mi

lijoną dolerių turto, pasidarė 
sau galą, — nusišovė savo kam
baryje. Ji išdalino savo turtą 
įvairioms įstaigoms. Didžiausią 
sumą pinigų paliko miesto mu

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

Bmbi T

Išgirsit 
muziką

RYTINĖ RA 1)10 
VALANDA

arens

— iš stoties —

Kasdien
iki

nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

vėliausias žinias, 
į ir kitus įdomius 
pranešimus.

INSURANCE
(APDRAUDA)

I < *

PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
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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Orderiu kartu su užsakymu.Lietuvos likimo klausimas
Padidėjus karo pavojui Europoje, vėl iškilo Lietuvos 

likimo klausimas. Jeigu prasidės karas, tai Lietuvos že
mė neišvengiamai pataps karo veiksmų teatru. Jos teri
toriją, veikiausia, tuojau pasiskubins užimti lenkų ka
riuomenė ir, jeigu lenkai bus priversti trauktis, tai pas
kui juos atmaršuos Hitlerio pulkai.

Vienoje telegramoje iš Berlyno vakar buvo paduota 
tokia žinia:

“Vokiečiai girdėjo, kad Lenkija mobilizuoja di
deles kavalerijos ir kariuomenės jėgas Suvalkų sri
tyje tikslu įsiveržti Lietuvon ir iš tenai pulti Rytų 
Prūsiją iš rytų pusės. Pakankamos vokiečių jėgos 
tapo pastatytos Insterbergo apielinkėje šitokiam puo
limui atremti.”
Propagandos sumetimais Vokietijos naciai šiandien 

kalba, kad jie, sumušę Lenkiją, atiduotų Lietuvai Vil
niaus kraštą. Tais pačiais sumetimais lenkai žada, sumu- 
šę Vokietiją, grąžinti Lietuvai Klaipėdos kraštą ir Tilžę.

Bet pirma negu jiedvi viena arba antra savo priešą 
“sumuš”, Lietuvos žemė bus svetimų armijų trempiama 
ir teriojama. Lietuvos žmonės dar ir šiandien neužmirš
ta, kas jiems teko pergyventi pereitojo pasaulio karo me
tu. ' -

0 kokį dosnumą parodys Lietuvai po karo tie, kurie 
jį laimės, kolkas dar niekas nežino. Pergalėtojai papras
tai stengiasi kiek galint daugiau pasigrobti sau.Judos darbas t

Ne dėlto yra pragaištingi Stalino susitarimai su Hit
leriu, kad sovietų Rusijos diktatorius sutiko praplėsti 
prekybą su Trečiuoju Reichu ir pasirašyti “nepuolimo” 
sutartį. Jie yra pragaištingi daugiausia dėlto, kad Sta
linas parinko patį pavojingiausią Europos taikai momen-

kompanija būt susikuždėjus dėl naujo Municho?“Ta prekybinė sutartis su . Vokietija kaip tik parodo So-L vietų Sąjungas stiprumą, o Vokietijos silpnumą...“Padarymas prekybinės su^ tarties yra visai natūralūs ir normalis dalykas...”Komunistų rašytojui čia susipainiojo visos mintys galvoję. ■ Jeigu prekybos sutarties padarymas tarp komunistinės Rusijos ir hitleriškos Vokietijos yra “visai natūralūs ir normalus dalykas”, tai kokiu budu ta su-* tartis parodo sovietų “stiprumą” arba nacių “silpnumą”? Absurdas 1Bet “Vilnies” editorialo rašytojas bando pateisinti Staliną dar ir tuo, kad Chamberlaino kompanija pardavė Čekoslovakiją, Ispanijos demokratiją, Kiniją, Etiopiją ir Mandžuriją. Jeigu, girdi, ta Chamberlaino kompanija atliko tiek pardavimų, tai sovietų valdžiai nebuvo reikalo gauti iš jos “specialaus leidimo” susitarimui su Hitleriu. Ką gi tai reiškia? Jeigu šis argumentas turi kokią nors prasmę, tai negut tiktai šitokią: kadangi Chamberlainas pardavinėjo demokratijas ir silpnųjų tautų nepriklausomybę, tai kodėl negali tokio pat pardavimo padaryti Stalinas?Kitaip sakant, kam kaltinti vagį, kuomet yra pasaulyje dar didesnių vagių!Šitaip komunistai bando dabar apginti tą diktatūrą, kulią jie per metų metus garbino, kaip pasaulio taikos gynėją, mažųjų tautų užtarėją ir didžiausią pasaulyje jėgą prieš agresorius.Bet jeigu Stalino judošyslė yra “visai natūralūs ir normalus dalykas” dėlto, kad “Chamberlaino kompanija” yra parda- vikai, tai kodėl komunistai sakė, kad su ta pardavikų kompanija reikia daryti bendrą frontą prįeš ^agresorius ?r Kodėl jie reįkalavoyį<<tą frontą su pardavikaiš dėtųsi Lietuva ? Kodėl jie smerkė Skandinavijos valstybes, kurios nutarė laikytis neįtralitėto?Kodėl, pagaliau, . komunistai reikalavo, kad ir Amerika remtų Anglijos ir Francuzijos par- davikus prieš agresorius?

St. Miščikas-Žiemys
Kodėl neprasideda karas?(Musų specialaus korespondento)

w W W W w w w w w w w w w w W

Apie Įvairius Dalykus :

Kuomet Hitleris atvirai ruošiasi pulti Lenkiją ir mo
bilizuoja šitam tikslui savo jėgas, tai Stalinas ištiesė jam 
ranką.

Šitokiu savo žingsniu dabartinėje kritingoje Euro
pos taikai valandoje Stalinas tartum peilį įsmeigė į nu
garą tam valstybių blokui, kuris ruošėsi ginti Lenkiją.

Aršiausia yra tai, kad su tuo bloku jisai vedė dery
bas ir per savo agentūras kitose šalyse, komunistų par
tijas, jisai skelbė, kad Anglijos ir Francuzijos susitari
mas su Sovietų Sąjunga esąs būtinai reikalingas taikos 
apgynimui.

Vesti šitokią agitaciją ir kartu slaptai tartis su 
agresoriais, prieš kuriuos tas blokas yra organizuojamas, 
ir paskui staiga, nusiėmus maską, paduoti ranką taikos 
priešui tai — tikras Judos darbas.

Jeigu Hitleris, gavęs tokį padrąsinimą iš Stalino, da
bar pradės karą, tai už jo baisenybes atsakomybė puls ne 
tiktai ant nacių, bet ir ant Rusijos diktatoriaus.

W. G. KRIVITSKIO PRA
NAŠAVIMAI IŠSIPILDĖ

APZVALGA

Savaitraštis “The Saturday Evening Post”, kuriame tilpo serija W, G. Krivitskio straipsnių apie Stalino politikų, turi progos dabar pasigirti, kad tuose straipsniuose .buvo išpranašauta tai, kas šiandien įvyko.Šių metų balandžio mėn. 29 d. buvo įdėtas tame savaitraštyje buv. sovietų generolo Krivitskio straipsnis po antrašte: “Stalin Appeases Hitler” (Stalinas maldina Hitlerį), kuriame buvo pareikšta, kad pasaka a- pie nepermaldaujamų priešingumų tarp Hitlerio ir Stalino tai — propagandos burbulas, Autorius nurodė, kad Stalinas visų laikų ieško susitaikymo su Hitleriu, nežiūrint to, kad Hit* leris daug kartų jo piršlybas atmetė.

(Tęsinys)
__ • • 'PrancūzijaPrancūzija ir Vokietija nuo senai amžini priešai, jei Prancūzijai pakenčiama Vokietija, tai Vokietija jokiu budu negali pakęsti šalia savęs Prancūzijos. Vokietijai pati Rusija ir taip senai svajota Ukraina nerupi tiek, kiek patį 'Prancūzija ir Prancūzija turi tik gintis ir ruoštis tam gynimuisi ieškodama draugų, nes viena ji jokiu budu neįstengtų atsilaikyti prieš daug galingesnį priešą, kurio ir gyventojų ir kariuomenės skaičius žymiai viršija Prancūzijos. Bet Prancūzijos padėtis žymiai blogesnė, negu kas įsivaizduoja, o ypač po Čekoslovakijos sudraskymo. Šiandien ji visiškai priklauso nuo Anglijos valios ir todėl kalbėti apie pačią Prancūziją netenka, nes jos nusistatymas aiškus ir kas bebūtų valdžioje, ieškotų sąjungininkų prieš Vokietiją ir dėtųsi su kiekvienu kas jai padėtų, jei tai brangiai nekainuotų. Su Rusija senai jau butų susiderėta, jei jose pirmą smuiką griežtų Prancūziją, o ne Anglija, kuri dar vis nenori nusileisti ir padaryti antrą Miuncheną, kuris tik dar aiškiau parodytų jos silpumą.Taigi, kalbant apie demokratinį frontą tenka kalbėti apie

Angliją.Anglija šiandien yra panaši į tą liūtą, kurį drįsta dargi asilas spardyti. Smarkiai tie klysta, jog Anglijos dabartinė užsienio politika nėra jos silpnumo padarinys, bet vien senos mokyklos diplomatija, kurios dėsnis buvęŠ, jog Anglija gali visus muši® pralaimėti, bet paskutinį visgi laimės.
i; C <Anglijos imperija pradėjo braškėti per. Didįjį karą.Ir šis braškėjimo peri j odas prasideda Ąirijos sukilimu karo metu, Tai skaudžiausia vieta Anglijos,imperijos kūne, nes jau vien tai, kad šiandien Anglija nėra ta sala, kurią negalima prieiti, o virto tokia pat Europos kontinentale valstybe kaip ir kitos, suteikė jos prestyžui didelį smūgį ir jos dieviška aureolė nusmuko, bet Airijos, grynai priešingos Anglijai ekzistęncija jos pašonėje, teikia jai didžiausią pavojų ir dvigubai ji virto, lengvai prieinama puolimui.

Kas gerai studijavo praėjusio karo istorijų, gerai pamena, kad Airijos sukilimas buvo tampriai surištas su Vokietija, ir Vokietija dargi siuntė ištisų laivų su ginklais, kad tik airiai galėtų ilgiau laikytis prieš Angliju ir jai daugiausia kenkti. Sukilimas buvo žiauriai ir skubiai numalšintas ir 'minėtas laivas pavėlavo su savo ginklais. Bet po to ištiko Angliju nauja nelaimė: jų pradėjo blokuoti povandeniniai laivai ir tokioje formoje, jog buvo dargi pasklidę paskalai, kad Anglija gali pasitraukti iš kariaujančių tarpo. Jei šie paskalai buvo šiek tiek perdėti, visgi jie parodo kiek skaudžiai Anglija pajuto šį blokavimų.Šiandien daug kas pasikeitė, bet abudu pavojai ne tik pasiliko, bet dar padidėjo.Šiandien Anglija nuo savo kolonijų gali būti daug greičiau atskirta, negu paskutiniame kare duržemio

Nganasanų tautelė

ĮDOMUS STALINO PAR
SIDAVIMO TEISINIMASŽinia apie naujos prekybos sutarties pasirašymą tarp Sovietų Sąjungos ir “trečiojo reicho*’ apie Stalino susitarimą su Hitleriu pasirašyti “nepuolimo” sutartį atėmė žadą Amerikos komunistams. Per dvi dienas jie tas žinias bandė nuo savo skaitytojų paslėpti. O trečią dieną, šiek-tiek atgavę kvapą, jie ėmė ieškoti argumentų tiems Stalino žygiams pateisinti — ir ėmė plūstis.Ir kaip gi jie teisina šitą Stalino parsidavimą naciams? Vietinis kom-organas rašo:“Kas pardavė Čekoslovaki-

jos demokratijų, kas pardavė Ispanijos demokratijų? Kas parduoda Kinijos demokratijų? Kas pardavė Ethiopijų? Kas pardavė Mandžurijį? Visi žmonės žino, kad pardavi- kais buvo tokie ponai, kaip Chamberlainas, Daladier, Bonnet ir visa ta kompanija”Ir toliau tas komunistų organas sako taip:“Ar tai Sovietų valdžiai reikėjo gauti iš Chamberlai- no specialų leidimų padaryti prekybos sutartį su Vokietija? Ar tai Sovietų Sąjunga turėjo laukti iki ‘graikiškų* kalėdų, kad Chamberiamo

“Stalinas”, rašė Krivi tskis.“buvo, nuo Lenino mirties, pirmas tarp sovietų vadų, pasisakęs už glaudų kooperavi- mą su Vokietija.”Ir šito savo nusistatymo Stalinas, pasak Krivitskio, nepakeitė ir tuomet, kad valdžia Vokietijoje pateko į Hitlerio rankas.Pasirodo, kad Krivitskis žinojo ką rašus. Stalinas su Hitleriu jau susitarė.Krivitskio straipsniai savo laiku iššaukė didelį sumišimų komunistų eilėse.Jie neturėjo kų atsakyti į Krivitskio iškeltus aikštėn faktus. Todėl jie bandė diskredituoti jai žodžius, atakuodami jo asmenį. Komunistai apšaukė jį “apgaviku” ir “apsimetėliu”,' kuris

niekuomet netarnavęs sovietų armijoje ir neturėjęs generolo titulo. Bet “The Saturday Evening Porst” parodo, kad ir čia komunistai suklupo.W. G. Krivitšky neseniai padavė Amerikos valdžiai prašymų, kad jam butų prailgintas leidimas būti Šioje šalyje (nes jisai turėjo .vizų tiktai 6 mėnesiams). Šituo reikalu \Įąm teko nuvykti į Amerikos imigracijos įstaigų ir viešai atsakyti į klausinėjimus. Valdžios įstaigai jisai pasisakė, kad jisai tarnavo sovietų valdžiai karinės žvalgybos departamente, gavo generolo titulų ir t.t. Ir Amerikoj valdžia tuos jo pareiškimus priėmė, kaip faktus apie jo asmer nį.Komunistų, spauda dabar tyli, nė nemėgindama užginčyti tai, kų generolas Krivitskis pasakė imigracijos viršininkams.Ar bent kas tiki, kad KrivitS’ kis butų drįsęs meluoti, duodamas viešus paaiškinimus apie save Amerikos valdžios įstaigai? Ir jeigu jisai butų melavęs, tai argi valdžia po to triukšmo, kuris kilo spaudoje apie Krivitskio asmenį, butų davusis jam apgauti? (Vadinasi, susprogo, kaip muk lo burbulas, dar vienas komunistų humbugas.

ir nelieka dargi Vi- juros, jei Ispanija (Kalbu tuo atsitiki- karą pradėtų visasmu, jei blokas-fašistinis). Per paskutinį karą Prancūzija buvo priversta dalį savo kariuomenės gabenti civiliai aprėdžius per Ispaniją, šiandien ši galimybė galutinai atpuola ir Viduržemio juroje be to yra gan galingas priešas Italija.Airijai sukilus, ko galima tikėtis, nes jau šiandien, karo išvakarėse, airių taip vadinamas respublikonų kariuomenė pradėjo smarkiai teroristinius aktus Anglijoje, malšinimas butų daug sunkesnis ir vokiečiai pagalbą airiams galėtų patiekti ne tik karo medžiaga, bet dargi kariuomene, kurią, transportuotų orlaiviais ir gręstų dargi pavojus susilaukti vokiečių kariuomenės išsodinimo Airijoje.Ši galimybė visai ne fantastinė ir reikia pasakyti puikiai vokiečių numatyta. Dargi pusiau atvirai apie tai kalbama. Ir Anglija su Airija negali susiderėti, nes ištraukti iš Airijos savo kariuomenę, kaip to reikalauja Airijos nacionalsocialistai, kurie vaišina šiandien Anglija bombomis, negalima, nes pasilikus Airija be karo pajėgos, gali virsti labai greitai vokiečių puolimo auka ir dargi airiams nenorint, gi palikus ten kariuomenę, kas matyti, tvirtas Anglijos nusistatymas, su Airija ramumo nebus.Ir visa tai, bei daugelis kitų priežasčių neleidžia Anglijai atsistoti tvirtai ant, kojų ir vengti antro Miuncheno. Ir visa tai teikia nemaža galvos sopėjimo prancūzams, kurie žino, kad Anglija visa darys, kad išvengtų karo.Maža to, jos kolonijos, dargi tolimos, gali karo metu pastatyti tokius griežtus reikalavimus už pagalbą, jog Anglijos imperija grius. Tiesą pasakius, kaip ten bebūtų, šiandien Anglijos imperija ir tik popiery- je yra.Bet visgi Anglija turės ryžtis įsikišti karan, jei totalitarinių valstybių reikalavimai bus per daug dideli. Mat, Anglija negali be mūšio leisti kristi galutinai jos prestyžui, nes, tuomet ji iš karto atsistoja antraeilių valstybių tarpe, gi laimėtas karas, nors su didelėm!? aukomis, gali jos prestyžą padidinti ir jos imperija, nors visviėn sugriūtų, tai įvyktų gražesnėje formoje ir galėtų virsti federatyve imperija prie ko jau suka Anglija po didžiojo karo supratus, kad jos kolonijos ir dominijos sprunka iš rankų ir virsta savy- stovėmis valstybėmis, kurių dargi užsienio politika gali būti nepalanki Anglijai.(Bus daugiau^ ,

cų tautos šakų, turi tik 800 žmonių. Iki paskutinių laikų šios tautos žmonės visai nesiprausė, kartų metuose keitė drabužius, valgė tik žalių mėsų. Pasinaudodami šios tautelės tamsumu, šamanai skleidė tikybinius prietarus. Jie tvirtino, kad tie uganasanai, kurie mokysis — apaks, kurie prausis—pražils ir greitai numirs. Aš klajojau drauge su ngana- sanais persikeldama į jų naujas stovyklas su visu kultūrinių klubu—mažučiu namuku, pastatytu ant rogučių, kurias tempė elniai. Su savimi turėjau fantastiškų žibintuvų su diapozityvais, patefonų, bibliotekų, albumų su iliustracijomis. Gyventojams skaičiau paskaitas, demonstravau diapo- zityvus arba kų nors naudinga jiems pasakojau. Su dideliais sunkumais nugalėję prietaringumų, nganasanai prijunko prie kulturingesnio gy- veimo. Prie mano klubo buvo įsteigta mokykla. Iš pradžių joje buvo tik vienas mokinys, bet netrukus, kai gyventojai įsitikino, jog mokydamiesi jie neapaks, mokinių skaičius išaugo iki 17. Tai buvo pirmoji nganasanų mokykla, šiuo metu koletų . mano mokinių

Tolimiausioso SSSR šiaurės tundrose gyvena nencai, la- piai, čukčai, vogulai, uganasanai ir kitos tautos. Šiaurės gyventojai puikus medžiotojai ir žvejai. Elnių ir šunų rogutės lengvai juos nuveža į verslo ir medžioklės vietas. Kiekviena tų tautų turi savą kalbą ir papročius. šiuo metu šiaurės tundros gyventojų tarpe vykdomi dideli kultūriniai darbai. Paprastai 150—200 kvadratinių kilometrų plotui čia priskaitoma tik vienas gyventojas. Tačiau esama ir didesnių centrų, kur visai nedideliam plote galima rasti iki 50 —100 gyventojų. Tokiuose centruose įkuriamos kultūrinės bazės, kurios keliauja iš vienos vietos į kitą drauge su visais gyventojais, šiose kultūrinėse bazėse dirbą čia atvykę laisvu noru jauni Sovietų žmonės, daugiausia gydytojai ir mokytojai. Viename tokiame kultūriniame klube, Taimyro pusiasaly, porą metų dirbo jaunQ maskvietė, mokytoja Amalija Chazanovič.—Aš dirbau,—pasakoja, ji, — tarp uganasanų. Tai labiausiai atsilikusi, kultūros atžvilgiu, Taimyro pusiasalio taute- Jaunū uganasanų, įstojo į šiau- lė. Iš viso ši tauta, viena nen- rėš tautų institutų Leningrade.

Trumpos žinios

neiš-valiu- paten-

Rygos apdirbs musų miško medžiagų į fanierų. Iš Lietuvos jau esu pasiųsta 300 vagonų rųstų į tų fanieros fabrikų prie Rygos.—I. Simonaitytės romanas “Aukštųjų Šimonių likimas” esųs išverstas į lenkų kalbų, bet kol kas nerandama jo jį išleisti. leidė-

KAUNAS. — Prof. St. Šalkauskas Resp. Prezidento aktu jau patvirtintas V. D. u-to rektoriumi trejiems metams. Prorektoriaus prof. A. Pureno' klausimas dar kol kas spręstas.—Vis dažniau įvairus tos spekuliantai dabarka į policijos rankas ir susilaukia užtarnautos bausmės. Nežiūrint kokių suktybių jie neišgalvotų, vis dėlto pagaliau vieną dieną prieina liepto galą. šiomis dienomis policija suėmė Mažeikių prekybininką C. H. Bekerį, pas kurį rasta dagiau negu už 800 Lt svetimos valiutos.—Šiuo metu Kaune daugely vietų labai sparčiu tempu gųiĮndžJiamos, pergftindžiamos, bituku ar tašytais akmenimis klojamos gatvės. Gatvių tvarkymo darbus dirba apie 400 darbininkų. Jau gana daug nudirbta ir K. Petrausko ga-vėj kuri bitukuojama.—XXII priešalkoholi n i starptautinis kongresas šiemet įvyks Helsinky Lietuvą jame atstovausiąs prof. J. Bagdonas ir dr. Leimonas.—Vytauto D. universitetas iki šiolei jau yra suteikęs 54 daktaro laipsnius. Daugiausiai suteikė medicinos daktaro laipsnių — 16, teisių ir ekonom. mokslų—10; humanit. mokslų —7; inžinerijos—3 ir tt.—Kaunankiečių rašytojas norįs susipažinti šy to jais.—Žemės ūkio svarstomos javųnos. Greitu laiku jos busiančios nustatytos.Rugsėjo 1 d. Kaune prasidės ąrklių kaustymo kursai, kurie užtruks du mėnesiu. Neturtingiems kursantams bus duodama 40 Lt. pašalpos per mėnesį, Prašymus reikia paduoti iki rugpiučio 10 d. apskričių ar rajonų agronomams ir gyvulininkystės bei arklininkys- tės instruktorėms,—Neaiškus Klaipėdos krašto, netekome ir fanieros fabriko,dabar esą susitarta su latviais, vaikai. Šeškevičius turėjo ne- kad jų fanieros fabrikas prie mažą ūkį.

yra atvykęs vo- Elert, kuris su musų ram-joj dabar ir trąšų kai-

vagai labaiKAUNAS. — Nemuno aukščiau Kauno šiemet nusekus ties Kampiškių kaimu ir arčiau Birštono prie Alksnia- kiemio miško ūkininkai upes krante rado žemėmis apneštų didžiulių ąžuolų. Rastieji medžiai visai pakeitę savi išvaizdą. Vienur jie tamsiai rudi, o kitur juodi, kaip anglis. Pjūklas ir kirvis į juodą ąžuolą nelabai lenda. Jie kai kur atrodo lyg suakmenėję. Medžio tyrinėjimo specialistai teigia, kad tie ąžuolai vandenyje turėjo išbūti po keletą tukst. metų, šiais radiniais susidomėjo keli musų skulptoriai. Mat, iš tokių medžių galima padaryti įvairių gražių meno dalykų.
Smarki audraŽIEŽMARIAI. — Liepos 25 d. buvo smarki audra. Karveliškių km. į pil. C. Ratkevičiaus Antano gyv. namą trenkė perkūnas. Pritrenkė tėvą, sūnų, dukterį ir samdinį. Atsipeikėjus vienam šeimos nariui, namas pradėjo degti. Vos spėta ištraukti seną tėvą, kuriam turėjo būti suteikta mcd. pagalba. Namas visiškai sudegė. Kartu sudegė visi rūbai, gr. pin. 1.400 Lt, įvairus dokumentai ir kt. Namas, vertės virš 300 Lt, buvo apdraustas 800 Lt sumai.

Pasikorė girtas ūkinin
kas.Liepos 2 d. Višakio Rudos (Kazlų-Rudos valse.) gyv. Stasys Šeškevičius, apie 45 m. amž.,. į namus grįžo kiek išgėręs. Jo žmona ėmė bartis, kam jis geriąs. St. Šeškevičius žmonai pasakęs sudiev, girtas nuėjo už kluono po medžiu ir pasikorė. Šeškevičiaus liko 6
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KORESPONDENCIJA
Philadelphia, Pa

į Lietuvių Dieną

PER

Pirkite sa.o apjebnKės 
krnutuv

Pirkite
Kuru, ui maus daug metų už 

išgalite 
gerą 
liku-

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINAS
Užtikriname, kad Sutaupysi^ 

Šimtas Doleriu
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicago j e, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI 
garantuotą karą,

Rugsėjo-Sept. 10 d. bus di- 
džiausis lietuvių suvažiavimas 
ne tik iš Philadelphijos ir apy
linkes, bet ir iš visos Ameri
kos ir viso pasaulio į istorinę 
LIETUVIŲ DIENĄ pasaulinė
je parodoje New Yorke. Tai 
svarbiausia ir žvmiausia šios *

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

IŠNUOMUOJAME 
GYVENIMUI 

KAMBARIUS
Atvažiavę į New Yorką 

stokite pas lietuvius, čia rasite 
gražią vietą ir draugišką patar
navimą. Dideli kambariai su pri
vačia maudyne, Virtuve ir šaldy- 
iuvu. Maži kambariai su vieša 
maudyne gražiai įrengti. Priei
namos kainos.
Vieta: 331 VVest End Avė. Tarpe 
75th ir 76th Sts. VV. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Tel. SUSųuehanna 7—8533

apsi-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

gentkartės visų lietuvių pasiro
dymo diena. Tikra retenybė. 
Todėl ir pasirodykime pasau
liui, jog lietuviai yra vieningi, 
susipratę, kultūringi bei nori ir 
toliau lygių teisių tautų šeimy
noje.

Rugsėjo 10-tą visais keliais 
geri lietuviai važiuos į pasau
linę parodų. Bus pilni, trauki
niai, laivai, autobusai ir pil
nutėliai savieji lietuvių auto
mobiliai. Jei į pajūrį paprasta 
lietuvių ekskursija (į Wild- 
wood, N. J.), neturinti jokio 
istorinio pobūdžio, keletą tūk
stančių lietuvių vien iš Phila. 
nuvykstame, tai į LIETUVIŲ 
DIENĄ, musų atsižymėjimo 
dienų, turime daug skaitlin- 
giau pasirodyti. Kaip tik tame 
MUSŲ sekmadieny, rūgs. 10-tų, 
iš Phila. į New Yorką ir at
gal, tenka paskutinė patogi va
sarinė ekskursija nupiginta 
kaina Penn. gelžkeliu. Nuvyki
mas maždaug ima valandų ir 
pusę laiko. Ir kitokiais budais 
yra palengvintų nuvažiavimų į 
Pasaulinę Pardoų, kurioje la
bai daug įdomybių galėsime 
kartu pamatyti.

Todėl visi lietuviai be skir
tumo, — seni, viduramžiai ir 
ypač jaunimas, nors ir oras 
blogas butų (oras bus geras), 
kaipo lietuviška priedermė, bū
tinai važiuokime į LIP2TUVIŲ 
DIENĄ rūgs. 10-tų. Kaip žino
me, tos istorinės Lietuvių Die
nos programa bus labai įdo
mi ir žavėtina. Tai iki pasima
tymo prie Lietuvos Pavilijono.

—Fr. Pūkas

NAUJIENOS, Chicago, III.

Atstovų Susirinki 
mas Oak Forest 
Reikalu

Ieško Moteriškės 
žmogžudžio

COOK COUNTY 
PASIŪLO

NAUJIEN^-ACME Telephoto
Edward Parker (po dešinei), kuris liko paskirtas 

Amerikos “išganymo armijos’’ tarybos pirmininku. E. J. 
Pugmire (po kairei) kandidatuoja į intcrnacionalės 
armijos lyderius.

Ką žmonės 
mano

“Naujos Gadynės” 
“Field Day” Pikniko 
Darbininkai

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
IVALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

Konkursinė Korespondencija
“Naujienų” rugp. 19 dienos 

nr. pasirašęs “Jūsų Reporterai- 
tė” asmuo parašė koresponden- 
riją “Binghamtono lietuvių ži
nios” taip vykusiai, kad ji 
(korespondencija) verta pre
mijos, (nežiūrint amerikoniš- 
kumų; tokia korespondencija 
galėtų būti tipiška Amerikos 
lietuvių korespondencija). Kad 
visi panašiu budu rašytų, lai
kraščiai butų smagesni. Taigi 
ir tas asmuo—Jūsų Reporterai- 
tė privalo atrasti ką dažniau

Beje, kodėl gi, pavyzdžiui, 
“Naujienos” ir negalėtų įsteig
ti metinės premijos už kores
pondencijas, kaip tas yra da
roma ir Amerikoje • ir jau ir

Piknikas įvyks Liberty darže

RYKITE J ARUSZU Vasarnami
BEVERLY SHORE, SAND DUNES, IND.

CENTRAL AVĖ. U. S. 12, 52 MYLIOS NUO CHICAGOS.
Pas mus randasi visi miesto patogumai. Elektra, gasas, šiltas ir šal
tas vanduo ir maudynės. Patogus kambariai su valgiu arba patys 
galite sau valgius gamintis. Tel. MICHIGAN CITY 2799 R 3.

■MB

—eiLL’S TAVERN
4756 SOUTH WESTERN AVENUE

Telefonas LAFAYETTE 2649

MODERNIŠKIAUSIS TAVERNAS SOUTH SIDE—SPECIAL 
PLATE LUNCH KASDIENĄ 25c — UTARNINKAIS KUGELIS 
IR BARBEQUE: FRIED CHICKEN IR STEAKS—TREČIADIE
NIAIS, ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS.—KEPTA ŽU
VIS PENKTADIENIAIS. Kviečia Visus Atsilankyti:

ONA IR VINCAS POPELL, Savininkai

junga premijuoja geriausius 
straipsnius). Nauda aiški: to
bulėja tokia gyva laikraščio 
kraujo apytaka, kaip kores
pondencijos, ir kyla korespon
dentai, drauge su laikraščiu. 
Metų gale ar kitais laikotar
piais laikraštis ankietos budu 
galėtų atsiklausti visų savo 
skaitytojų kokia koresponden
cija ir kodėl buvo geriausia.

Ilaja Dungaitė

Pavogė $20, Cigare 
tus ir Kelnes

KLAUSYKIME 
VAKARĄ SALTIMIERO 
LIETUVIŠKŲ RADIO IBI H B g g^ 
PROGRAMŲ STOTIE3 W H I F
NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO ■ ■ 

KAS VAKARĄ—1480 K.

štai

ru- 
išsi-

ROSELAND. — Susirinki
mas visų Roselando ir apylin
kės draugijų atstovų, išrinktų 
į Oak Forest prieglaudos Lie
tuvių Senelių komitetų įvyks 
penktadienį, 25-tų dienų rug
piučio, 7:30 vai. vakaro, Lie
tuvių Darbininkų svetainėje, 
10413 So. Michigan avė.

Visi atstovui yra nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti susirinki
me, nes bus išduotas raportas
piknko ir' parengimo, ir bus - 
(pasitarta apie tolesnį veikimų.

—Adomas D.

Vakar paaiškėjo, kad mo
teriškė, kuri buvo rasta nužu
dyta prie Lincolnshire golfo 
kliubo. yru Mrs, Julia Onofrio, 
36 metų amžiaus trijų vaikų 
motina. Ji gyveno adresu 234 
East 23rd Streel, Chicago 
Heights.

Jos kūnas buvo atrastas ra- 
ve, prie kliubo vartų, užvakar 
po pietų, Prie kūno buvo' ru
da vyriška kepurė, o moteriš
kės rankose buvo pluoštai pil
kų plaukų.

Kviečiame kostumerius, drjaugus ir visus lietuvius į 
GRAND OPENING 

Rugpiučio-August 26 ir 27 d. d.
COMMUNITY TAVERN

3111 SOUTH HALSTED STREET
Bus gera muzika ir užkandžiai veltui. Savininkai: 

AĘEX LAPINSKAS IR SŪNŪS JUOZAS.

SUTAUPYMAS NUO

tokią kainą, Kokią
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
bią dali 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadieny

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 VVest I3rd Street 

prie Loomis

Šį sekmadienį, rugpiučio 2'7 
d., įvyks Field Day piknikas 
Liberty Grove darže, Willow 
Springs, III., buvusioj Damb
rausko farmoj.

Piknikas prasidės apie 11 v. 
iš ryto. Pravartu priminti, kad 
pikniko darbininkai nesivėluo- 
tų pribūti. Reikia susirinkti 
apie 10 vai. iš ryto, viena va
landa anksčiau, negu piknikas 
prasidės. Pikniko darbininkai:

J. Jasinskas
Artišauskas
Ėulis ,
Kazlauskas
Jašmontąs

W. Ambrozųs

$20.00 iki $75.00
Perkant Dabar Elektrinę Ledaunę, Aliejinį 
Pečių, Radiją ar Skalbimo Mašiną Budriko 

Krautuvės Remontavimo Išpardavime

’ ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

Pocahontas mine run — 
Virginia 75% coarse ....... $7.50
Pocahontas mine run —
West Virginia 75% coarse $6.95 
Petroleum Carbon
65% coarse Štili Run ....... $7.05
Millers Creek Lump ......... $8.20
Black Band ar Hocking

Lump   ...................... $7.75
Glendora Lump ar Egg

Indiana  ............................  $6.75
ir kitokias anglis pristatom

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
JOHN OKSAS 

4405 So. Fairfield Avenue

L.

Mark Gordon, vedėjas mai
sto krautuvės, adresu 3006 Har- 
rison Street, vakar pašaukė 
policijų telefonu ir padavė 
kokį skundų.

Atėjo gražiais, šviesiais 
bais pasirėdęs piktadaris,
traukė revolverį ir grasinda
mas šauti, privertė jį atiduoti 
jam pinigus. Tai buvo $20.00. 
Piktadaris nepasitenkino tuo. 
Pasivogė ir visus Gordon ci- 
garetus.

Gordon toliau pasakojo po
licijai, kad norėjo vytis pik
tadarį bet negalėjo. Tasai nu
movė jam ir kelnes ir pasiė- nų atrado kaimynai. Phe.bus 
mė jas su savim.

G. Sharkunas
F. Alvikis •
A. Misevičius
J. Valentas
A. Kundrotas
L. Burba
W. V. Mahkus
J. Poniškas
A. Nieius
J. Jokubonis
E. Grigg
A. Ambrozavičius
P. Misevičienė
S. Alvikienė
A. Ambrozienė
D., Mankevičienė
V. Krisčiunienė
J. Dainienė
Drg. Jokubonienė
K. Liutkus
F. Rubašius
J. Kondroška
Al. Dainis
Prašau visų darbininkų būti 

laiku. —A. Dainis, 2957 West 
Pershing Rd., Chicago.

Pasikorė 
Brookfieldietis

M

also

Lietuvis Plumheris
•— LalsnuotaF -•

JAS FITT1NGS and SEWERAGE 
BEER CO1LS in TAVERNS 
ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. «9th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Garaže ties 3825 Morton St. 
Brookfielde, pasikorė vetos gy 
ventojas David Phebus. Jo ku

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- 
kiniai Refrigera- 
toriai ..... $89.00
Didelė 
mainant

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

dijų ant

nuolaida, 
senų Ra- 
naujos.

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Jos. F. Budri k, «■ 
FURNITURE HOUSE 

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

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

e

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUDO

NAUDAI.

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL

buvo 43 metų amžiaus.

PETER1PEN .

• FOTOGRAFAS
COMINJG

I4E 
OOBBEUS

TtN 
BUOODV 
POBBEPS

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
CONSILAI IŠIMAMI už
JYDYMAS LIGONINĖJ $£Q.OO 
iAUDONGYSLtS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje — $ 15-0° 
iEUMATIZMAS *0.00
Greitai Palengvinama .... <■
VISAS LIGAS GYDOMA l|.00 

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

TeL Lawndale 5727.

Okib
UONE-ST

aki ol-O saroel SfiE
uigmv aoa»kj. uisrreKi//. 
twb oi—d DOOQ CBEA<8 
OtK rr® Ruerrs uikjghS/

TU AT FELUDOVVM FfiOMTUB PBNIED F''/—♦ WMBRB'S 
TOMT* A OOSAV COM* 
MOTI OKI STIRRIKK? 
ABOuiTTUa RuBSlfBH AKO 
a guttural. voice cauĄ

Uecj&'b -TOM.
' O&AP A 

N AtU /
BŪT" SA/HgRBft'S TMS 

MONEY?" 
.....

* LI8TBN, > MBKJ
WR2F’-" a •UB 0VBR AKIO

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšieš su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 5883-5844
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Gabrielė Petkevičaitė|
8

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 — 1927)
(Tęsinys)

Kad sau bučiau tuos pinigus 
pasiėmusi, niekas neįtikėtų, 
nes gyvenome pasiturimai, di
delių turtuolių vardą turėdami. 
(Nebent dėl tos priežasties, 
kad iš nieko niekuomet nesi- 
skolijome, o reikalaujantiems 
vis užtekdavo šio to suteikti). 
Nurodyti kokį besimokantį 
studentą irgi bijojai, kad jam 
mokslo nesutrukdytum. žanda
rai nebūtų tokio vyruko pali
kę nekratę, nekvotę. Tokiu at
veju nesunku įk’impti ir sau 
gyvenimas suardyti... O musų 
anų laikų studentėliai... tai di
džiausio vargo pelės...

Studentas P. Avižonis tik 
prie teatro durų pastovėjo, ir 
tai buvo kratomas. Ką bekal
bėti apie tokį, kurs iš to vai
dinimo pelno butų gavęs pa
šalpos?

Su Višinskiu pasitarę nulė- 
mėm ką tik baigusiam Petro
grade prietaikiosios dailės mo
kyklą Antanui Jaroševičiui pra
nešti, kad, reikalui esant, jis 
prisipažintų gavęs iš manęs 
tiek ir tiek pašaipos, nes šiaip 
nebūtų galėjęs mokslų baigti.

Kokie širdingo draugiškumo 
jausmai ir pasitikėjimas vienų 
kitais jungė anų laikų susipra
tusius visokių partijų inteligen
tus, gerai parodo gautas iš Ja- 
roševičiaus atsakymas. Reikia 
dar žinoti, kad aš su Jaroše
vičium labai maža tebuvau pa
žįstama.

žmogutis rašo atvirai, kad 
jis taip bijąs žandarų ir kra
tos, jog vieną sykį, ;vykus kra
tai pas jo draugą, gyvenusį su 
juo viename kambary, jis vi
są kratos laiką taip drebėjęs, 
jog net dantimis kalenęs, ir 
tos baimės nieku budu negalįs 
nuveikti,

— Jei tačiau nėra kito žmo
gaus, kuris apsiimtų prisipa
žinti gavęs tuos pinigus, iš
vardykite mane.

Ir kito neradome, nors aibę 

COPR. 1939, NEEDLECRAFT SERVICE, INC

KNITTED BLOUSE PATTEHN 226$
No. 2265—Mėgsta striukė. Taipgi sijonas. Sijono mieros 

12-14 arba 16 18.
r- — —-----------------------------—------------------------ — — — —
I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2265
| 1739 S o. Halsted St, Chicago, III. į
| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...................... |

I Vardas ir pavardė........................................................................................................ |

' Adresas..................................................................................................................   I

' Miestas ir valstija................. ........................... -....................................................... I

studentų ir šiaip susipratusios 
jaunuomenės tada buvau paži
nusi susirinkimuose, kurie bent 
kelis sykius per metus įvykda
vo musų namuose.

Prisidengdami tėvo vardinė
mis arba naujųjų metų puoto
mis su šokiais, svarstydavome 
susirinkę musų atgyjimo, mu
sų spaudos ir musų jaunuome 
nes reikalus.

Pirmą dieną susirinkdavo pa
prastai visi kaimynai: dvari
ninkai, gydytojai, kunigai, vie
nu žodžiu — visa apylinkės in 
teligentija ir pusinteligentija 
įvairiausių tautų, luomų ir pa
žiūrų, o prie jų visa marga
plunksnė jaunuomenė, ir tą 
dieną, visi vien linksmindavosi, 
šokdavo, dainuodavo. Parapijo
je buvo susitaisęs mažas sod 
žiaus merginų ir vaikinų cho
ras, gražiais balsais.*) Sve
čiams valgant padainuodavo jie 
musų liaudies dainų, tėveliui 
ilgiausių metų ir mano pamo
kyti M. D. Silvestravičiaus:

I

Kad tarp bajorų kalba pra-- 
\ [žuvo,

Tai saldžiu miegu miegok, 
[Lietuva! ir 1.1.

Jeklo, ši lti per naktį, niekam. ne
matant. Galėjo tik jau vieloje jo
mis apsimauti, — pirmiau siuvėjas 
nesuskubo. Vaikinas vienas buvo 
.nažo ug:o, tai kelnės pasirodė iki 
kaklo, ir paskendo jose.. .. Turė
jau pati pagalbon su žirklėmis ir 
adata ateit.'...

Esu įsitikinusi, kad ne ma
ža jaunų širdžių ta daina yra 
iš tikrųjų sugraudinusi ir į ge
rą pusę palenkusi... o visai puo
tai suteikusi lietuviško. pobud v • Z1O.

Rytojaus dieną, visiems puo
tos svečiams išsiskirsčius, im
davome svarstyti savo tautos 
reikalus.

*) Atsimenu, jog vienais me'ais 
duoda’ man mano dainininkai ži
nią, kad šiemet dainuoti negalės, 
nes du vaikinu neturi sveikų kel- 

j nių. Įsakiau siuvėjui, nupirkusi au- 
(Bus daugiau)

ĮSTEIGTAS • MARIJOS • J U R G E L I O N I E N E S

Skaitykime Daugiau 
Lietuviškas Knygas

Kažkaip iki šiol mes mote
rys mažai domėjomės Lietu
vos rašytojų rašytomis knygo
mis, mažai kreipėme dėmesį 
į lietuvišką knygą. Kad ir skai
tome kada, tai daugiausia vie
tos anglų žurnalus, menkučius 
nuotykius, romanus ir apysa
kaites.

Neblogai skaityti ir svetimus 
raštus, kad tik kas gali ir mo
ka, bet butų naudingiau skai
tyti rimtus leidinius, ką nors 
pamokinančio, naudingo.

Butų gražu, kad mes nepa- 
mirštumėm ir savo kalba lei
džiamus leidinius, kuri nema
žai musų rašytojai išleidžia 
kasmet; jie gražus ir .domus. 
Turėjau laimės gauti 1938 m. 
leidinių iš Lietuvos: P. Cvir
kos “Kasdieninės istorijos”. Šis 
veikalas imtas iš realaus gyve
nimo, nors ir labai šiurpus 
nuotykiai vietomis atpasakoja
mi, bet panašiai ir būna. Kas
dieninės istorijos labai lengvos 
skaityti ir aiškiai suprantamos. 
J. Marcinkevičiaus dviejų to
mų istorinis romanas “Kražių 
skerdynės”, tai labai vertingas 
ir įdomus romanas, vaizduojąs 
sunkius priešspaudos laikus, 
spaudos persekiojimą Murav- 
jovo laikais, vertas skaityti. tada gerai su šepečiuku iššu- 
Salomėja Neris “Diemedžių tuok.
žydėsiu”, labai gražus ir reik-j 
šmingi eilėraščiai, ši knyga 
laimėjo' 1938 m. Valstybinę li
teratūros premiją. Taipgi J. 
T. Graičiuno “Ižas Nemune”, 
verta turėti kiekvienam lietu
viui. Poeto Graičiuno “Ižas Ne
mune” daug pasako apie Lie
tuvos skausmus ir vargus.

Sunku ir suminėti kiek yra 
gražių ir naudingų lietuviškų 
knygų, — tam gali pagelbėti 
katalogai, iš kurių galėtume 
pasirinkti norimų knygų. Apie 
būtiną susidomėjimą knygų 
skaitymu jau plačiai iškėlė 
musų spauda, nurodydama di
delę dvasinę žalą. Mums beli
ko tik rasti būdą ir norą, kaip 
jų daugiau parsitraukti iš Lie
tuvos. Tam, reikia tikėtis, ateis 
į pagalba musų kultūrinės į- 
staigos, kurių pagalba bus len
gviau įsigyti. Musų rašytojai 
yra daug išvertę rimtų knygų 
ir iš svetimų kalbų, štai 1938 
m. išversta kelios knygos žy
mios rašytojos amerikietės 
Pearl Buck, kas jos veikalų 
rimtumu ir vaizdingumu nesi- 
gerėjęs patartina būtinai per
skaityti “Rytų vėjas—vakarų 
vėjas” arba “Motina” verstos 
Vyt. Montvylo. Abiejuose ro
manuose vaizduojamos Kinijos 
moterys, kurių skaudi buitis 
nuostabiu vaizdingumu paro
dyta knygoje “Motina”. Skai
tant šią knygą, tenka gėrėtis 
P. Buck nuostabių sugebėji
mų taip jautriai įsigyventi į 
Kinijos moterų varginga ir 
sunkią padėtį. Rodos, kožnas 
žodis ir sakinys yra giliai pa
tirtas pačios rašytojos. Daug 
šioje knygoje galima sutikti 
ir musų pačių pergyventų 
skausmų. Šią knygą būtinai 
turėtu perskaityti musų mo
terys. Ne be reikalo rašyt. 
Pearl Buck apdovanota Nobe
lio premija. Tai yra tiesa, kad 
knyga žmogui geriausias drau
gas! Knyga žmogui suteikia 
žinių ir patyrimo gyvenimui, 
be pavydo, be veidmainišku
mo. Ji mums nuoširdžiai paro
do gerąsias puses ir pamokit 
na vengti blogųjų ydų. Ypa
tingai lietuviškos knygos skąi-

PLAUKAI
(Pleiskanos)

Nei viena galva negali būti 
tikrai švari ir sveika, kuomet 
randasi joje pleiskanų (dan- 
druff). Su pagalba tam tikra 
priežiūros ši padėtis gali bū
ti pataisyta. Yra net kelios mo
stys arba “lotions”, kurios daž
nai išgydo net ir labai blogą 
pleiskanų padėtį. Viena iš jų 
yra sekanti:

4 uncijos “olive oil”
1 uncija “castor oil”
1 unicija sausos sieros (dry 
sulphur)
1 dramą smalines alyvos 
(oil of tar)
Sumaišius gerai, įtepk šią 

mostį į galvą su pagalba ma
žo šepetuko arba kietai su
suktos vatos gabaliuko. Po to 
gerai išmasažuok su pirštų ga
lais ir lai taip pastovi nuo 
pusės valandos iki vienos va-

I landos laiko. Tuomet išplauk 
(su viena iš pirmiau paduotų 
muilo “shampoos”. Kai išdžius,

Karta per savaitę pakanka 
vartoti šią sieros mostį.

I ' • ■ f
Maistas

1 Veda MORTA RUGIENE ĮS f 1 . I

Konservai iš Tomatų
1 sv. geltonų arba raudonų toma- 

, tų, supjaustyk riekutėm.
1 sv. cukraus.
2 uncijos imbiero
1 citriną
Apipilk tomates verdančiu van

deniu ir nulupk. Apiberk cukrum, 
tegul pastovi per naktį. Nupilk sun
ką ir virk, kol bus panaši į siropą. 
Nutarkuok viršų nuo citrinos ir iš- 
spausk sunką. Sudėk tomates ir 
viską kitą į siropą ir virk Va va
landos. Supilk į stiklus ir tampriai 
užsuk viršelius.

Naujos Maisto 
Įdomybės

Šiandien Chicagos Sherman 
viešbutyje atsidaro įdomi mai
sto paroda, kurią surengė Na
tional Food Distributors’ As- 
sociation.

štai kelios naujienybės, ku
rios parodoj padarys “debiu
tą”:

Vyne rauginti agurkai;
Sriuba miltelių pavidale 

{pridek vandeni ir užvirink);
Įvairus skanėsiai padaryti 

iš usoy bean” riešutų, kurie 
ikišiol buvo naudojami pra
monėj (daugiausia maliavų 
gamybai).

tymas mus dar tampriau riš 
prie tėvynės, prie savųjų. Jų 
vargai ir rūpesčiai mums bus 
artimesni ir užuojauta bei sa
vijauta jiems bus gilesnė. Be 
to, daugiau skaitydami savų 
rašytojų knygas, paremsime 
jų darbą ir suprasime jų gana 
sunkią būklę, kuri reikalauja 
rimtesnio įvertinimo iš musų. 
Tad pradėkime mes moterys 
pirmos domėtis savomis kny
gomis ir jas skaitydaitios no
riai pasidalinkime įgytais vaiz
dais ir patarimais apie knygos 
vertę, tuo paraginsime dau
giau moterų prie skaitymo.

—O. I.
. ..J, ' ' ■ . -M

KINO TEATRAS
(MOVIES) |

Oras pradeda atšalti; tuoj 
medžiai pradės ruduoti; užtat 
ir pradeda didmiestyj rodytis 
tie veikalai, kuriuos planavo 
Hollywoodas dėl skalitlinges- 
niųjų rudens mūviu lankytojų.

Pavyzdžiui, rytoj galėsite 
pamatyti fantaziją “The Wi- 
zard of Oz”. Jauna dainininke 
Judy Garlad yra žvaigždė; 
Frak Morgan, stebukladarys. 
Irgi užima svarbias roles Ray 
Bolger ir Jack Haley. Veika
las bus rodomas United Art- 
ists teatre.

Palace rytoj perstatys “Ba- 
chelov Mother”, labai juokin
gą komediją su Gingcr Ro- 
gers ir David Niven.

O Roosevelt teatre galima 
bus susipažinti su “The Wo- 
men” — su Norma Shearer, 
Joan Crawford, Rosalind Rus- 
sęll. šis paveikslas buvo rodo
mas pereitą žiemą. Vien mote
rys sudaro veiksmą. Ir vyrams 
yra proga įsiskverbti į tokias 

Buto Papuošimas Gėlėmis
Gėlės—toji nemirštanti že

mės šypsena buvo mėgiamoj ir 
branginamos visais laikais ir 
visų tautų. Jau ant labai Senų 
Indijos šventyklų sienų randa
mas stilizuotas lotoso žiedas. 
Net neturtingiausio japono a- 
matininko lūšnelę pagyvina 
gėlių šypsnis. Gėlė krikščio
nybėj net įgyja tam tikrą sim
bolinę reikšmę. Pav., rožė — 
aukščiausias popiežiaus ordi
nas, kuriuo apdovanodavo nu- 
sipelnusius krikščionybei dva
sininkus, o vėliau — katalikiš
kų valdovų žmonas. O musų 
tautos dainos—lyg jos nerodo 
didelį lietuvės prisirišimą prie 
savo rūtų darželio? Ir taip— 
gėlės yra liudininkės visų svar
besniųjų žmogaus gyvenimo 
momentų. Atėjusį pasaulin jos 
sutinka su laimės linkėjimais, 
Gėlės esti liudininkės meilės 
priesaikos, kurią taria jaunie
ji Dievui, taip pat ir ašarų, 
kurios krinta ant mylimųjų 
kapo. Rudeniškas gėlių kvapas

vietas, kur gyvenime labai re
tai gautų progos — į “beauty 
parlor”, visokius salonus ir tt. 
O skandalų tai netrūksta; ži
nutės šypteli nuo vienos kon- 
fidantės prie kitos, taip kad 
paskleidus paskalą niekad ne- 
bepažintum jos kai koki kū
mutė tau ją atpasakotų. Ne
praleiskit progos “The Wo’- 
men” pamatyti.

Taip pat rytoj prasidės nau
jas programas Chicago teatre. 
Bing Crosby perstatys naują,, 
tipiškai Crosby veikalą—“The 
Star Makcr”. Gyvais galima 
bus matyti šokėjus Vcloz ir 
Yolanda.

—Suzanna Viliutė.

Gerai Šeimininkėms 
Žinoti, Kad:

Jeigu norite, kad suris il
giau laikytųsi šviežias ir ne
supelėtų, tad įdėkite du-tris 
šmoči ukus cukraus į tą už
dengtą indą, kuriame laikote 
sūrį.
. Kuomet nuo per karšto pro
so, baltiniai paruduoja, tuo
jau įdėkite tokį baltinį į šaltą 
vandenį ir lai tenais pastovi 
kokią parą laiko. Parudavimas 
beveik visuomet visiškai pra
nyksta.

Stiklai, kuriuose būna pie
nas, niekuomet neturi būti de
dami į šiltą vandenį, kol juos 
pirmiausia neišplaunate šal
tame vandenyje. Karštis pri- 
džiovina pieną ir tada stiklas 
atrodo debesiuotas ir neblizga.

—Kaimynka

Iš Lietuvos
Ekskursuoja vokietės
VILKAVIŠKIS. — Veik kas- 

dien mieste ir apylinkėje gali
ma matyti dviračiais ekskur- 
suojančias kitų miestų vokie
čių kultūrinės sąjungos mer
gaites. Mergaitės apsirengusios 
sportiškais drabužiais: balta 
bliuzelė, tamsus sijonas, ant 
pečių kuprinė. Drabužiai pa
prasti, bet tipiški; jie išskiria 
jas' iš kitų (panašiai rėdosi 
ir Vokietijos jaunimo sąjungų 
keliaujančios mergaitės). Tarp 
savęs kalbasi tik vokiškai, 
kartais pasigirsta viena kita 
strofa Vaterlando dainelės.

Musų kultūrinis gyvenimas 
joms svetimas: kas lietuviška, 
nesuka galvas į kitą pusę.

Ketvirt., rugpiučio 24, 1939

MUMS IR MUSŲ NAMAMS
Ne visas gėles galima tarpu

savy derinti. Juk yra puoš
nios, reprezentacinės gėlės, 
pav., lelijos, gegužvaibės, mi
mozos, rožės, orchidėjos, kuk
lesnės —tulpės, narcizai, bro
liukai, bijūnai, astrai, ir visiš
kai kuklios—razetos, laukinės 
gėlės. Juk neįmanoma sujung
ti vazoj gegužvaibė su jokia ki
ta gėle, nei rožę, pav., su nas
turta ar levažandžiu. (Puošnios 
gėlės geriausia atrodys pačios 
vienos. Norint sudaryti įvairių 
gėlių puokštę, reikia kreipti 
dęmesį į jų dydį, spalvą, kva
pą, išvaizdą. Juk nepatalpinsi 
vienoj puokštėj, pav., žibutę ar 
broliuką su bijunti, nei gvazdi
ką su žirneliu. Smulki, neim
ponuojanti razeta, žavinti švel
niu, budingu aromatu ir kuk
lia išvaizda, daug nustotų, jei 
ją sujungtume, pav., su bijūnu 
ar lelija.

Spalvų derinimas yra indi
vidualus dalykas. Nusveria 
skonis arba mada. Seniau 
stengtasi sudaryti kuo spalvin- 

per Vėlines yra visai kitoks, 
negu Velykinių žibučių, o šios 
vėl skiriasi nuo vasaros kaitra 
dsuoj ančių rožių. Atsižvel
giant į šias gėlių ypatybes, 
joms ir skiriama vienokia ar 
kitokia reikšmė, jose įžiūrima 
viena ar kita simbolika.

XV a. gėlės imta auginti va
zonuose. (Dar vėliau — butai 
pradėta puošti skintomis gėlė
mis. Kad skintos gėlės puoštų 
butą, jos reikalingos tinkamos 
vazos, priežiūros, kuri užtik
rintų jų šviežią ir gražią iš
vaizdą, reikia pagaliau ir tin
kamo jų suderinimo spalvų, 
formos bei kvapo atžvilgiu.

ginusias puokštes, o šiandien 
pirmenybė duodama daugiau 
vienos spalvos ir rūšies gė
lėms; kontrastai nemėgiami. 
Tačiau visiškai spalvingumo, 
taip charakteringo gėlėms, ne
vertėtų vengti. Tik spalvos tu
ri būti harmoningai suderin
tos. Efektingai atrodo įvairių 
spalvų, bet tos pačios rūšies 
gėlės, pav., astros, gvaizdikai, 
arba jurginus—jų spalvi ■>g$ 
mas toks didelis, kad galima 
sudaryti nuostabių derinių.

(Bus daugiau)

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

A. A. 4100—Vasarinė suknelė ypač tinkanti jaunesniai mergaitei. Si
joną galima daryti kvalduotą arba lygų. Sukirptos mieros 12 iki 20.

Norint gauti vieną ar dau
žau 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- 
ę pasiųsti pinigus arba paš

to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti:1 
Naujienos Pattern Dept., 1739: 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

čia įdedu 16 centų ir prašau

atsiųsti man pavysdį No..........

Mieros ___________  per krutinę

(Vardas ir pavardė)
*•••••••••••••••••••••••

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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ATSIMINIMAI APIE LIETUVA, METAMS 
LAIKO PRAĖJĖS

W. Neffo Kelionė Kartu Su Choru “Pirmyn”

Walter Neffas
WEST SIDE — Visiems ge

rai žinomas yra West Side 
biznierius, p. Walter Neffas, 
savininkas West Side Hotel, 
kur jis kartu užlaiko ir pato
gią svetainę įvairiems paren
gimams. Jo įstaigos randasi an
trašu 2435 So. Leavitt St. Per 
keletą metų p. Neffo svetai
nėje du įžymus Lietuvių cho
rai laiko savo nuolatines repe
ticijas, būtent, Chicagos Vyrų 
Choras ir Choras Pirmyn, abu 
po vadovybe gerai žinomo mu
ziko, Kazio Steponavičiaus.

Jau suėjo lygiai vieneri me
tai, kaip p. Neffas, kartu ir 
duktė Genovaitė, grįžo iš Lie
tuvos po keturių mėnesių ne
paprastų “atostogų” praleistų

PADĖKAVONĖ

A. + A.
A. A. JOSEPH CHAPAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

14 dieną rugpiučio Ir palaido
tas tapo rugpiučio 17 d., o 
dabar ilsis Lietuvių Tautiško
se kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidėkavoti 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydė
jo jį į tą neišvengiamą am- 

Ižinybės vietą.
, Mes atmindami ir apgailė- 

darni jo prasišalinimą iš musų
- tarpo1/ < reiškiame giliausią pa- ' 
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame graboriui J. Liulevičiui, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdi
mą ir rūpesčius; dėkavojamė 
grabnešiams, valdybai ir na
riams Keistučio Klubo, gėlių 
aukautojams ir pagalios dė- 
kavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musų mylimas vyre ir tė
veli sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje. Nuliūdę liekame:

Moteris Marijona, Sūnūs Ed- 
ward, Duktė Helen.

tenai. Nemačius Lietuvos per 
36 metus, keturi linksmai ir 
įdomiai praleisti mėnesiai pra
bėgo kaip trumpos keturios 
dienos. Mat, Lietuva, kurią p. 
Neffas paliko jaunystėje, da
bar buvo žymiai pasikeitusi ir 
atrodė visai nepažįstama. Tas 
jam davė daugiau žingeidumo 
tą naują Lietuvą pamatyti. 
Choras “Pirmyn”, kurį Lietuva 
taip svetingai priėmė, daug 
prisidėjo prie kelionės links
mumo, nes p. Neffas ir jo duk
tė Genovaitė kartu su tuo cho
ru vyko Lietuvą pamatyti.

Buvo sunku pažinti ne tik 
Lietuvą, bet ir gimtinės kelius- 
takelius, net ir pačius arti
miausius giminaičius, su ku
riais p. Neffas kartu augo, ba
rėsi ir linksminos. Asmeniniai 
susitikę, negalėjo viens kito 
pažinti. Jonas Gurskis, Juozas 
ir Ziginontas Kirduliai iš Mo- 
lainių kaimo, Panevėžio Apsk., 
artimi p. Neffo giminaičiai il
gai turėjo su juo pasikalbėti, 
iki viskas atėjo į savas vėžes, 
ir iki išsiaiškino, kad jie yra 
tikri giminės.

Tai buvo smagus susitikimas, 
smagus atsiminimai ir malo
nios valandėlės. Nors jau me
tai praslinko, bet tie įspūdžiai 
dar vis gyvai tebesivaizduoja. 
“Tas vaišingumas, tie įdomus 
pašnekesiai pasiliks pas mane 
pakol gyvas busiu,” pasakojo 
man p. Neffas.
Priminė “Prohibicijos“ Laikus

“Kadangi esu kilęs iš Pane
vėžio, tai to miesto niekados 
negalėsiu užmiršti. Betgi labai 
ryškiai atsimenu ir tas vietas, 
kurias pirmu kartu teko ma
tyti, pargrįžus į Lietuvą. Pas

iimnA Gėlės Mylintiems r ilIKKA Vestuvėms, Ban-L 
S H 1111M kietams, Laido-| 
I tuvėms, Papuoši-!
I GĖLININKAS mams | 
14180 Archer Avenue S 

Phone LAFAYETTE 580» i
Um—■nnrimrm inMtfne-ĮBMiiraifiMiMiJI

■ i a< t Siunčiam Gėles
LOVEIKIS

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
331C So. Halsted Street

TeL YARDS 73*8

Bernice Kachinsky po tėvais Patupas
Gyveno 2322 West 72nd St, Tel. Hemlock 3143

Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 23 d., 4:30 vai. ryto, 
1939 metais, sulaukus 22 metų amŽiaust, gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime mylimą vyrą Kazimierą, Dukre
lę Bernice, motiną Katariną, tėvą Viktorą Patupus, seserį Irene, 
uošvienę Petronėlę Darašką, uošvį Ignacą Kachinską, švogerką 
Sophie Kachinską, dėdę ir dėdienę Antaną ir Lucille Chapus, 
tėtą ir dėdę Barborą ir Edward Shimanauskus ir šeimyną, te
tą ir dėdę Petronėlę ir Antaną Baublius ir šeimyną ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas S. P. Mažeikos koplyčioje, 3319 Lituanica 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Subatoj, rugpiučio 26 dieną, 2:00 vai. po 
pietų. Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. BERNICE KACHINSKY giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisvekinimą.

Nuludę liekame:
VYRAS, DUKRELĖ, MOTINA, TĖVAS, SESUO, UOŠVIAI; 

TETOS, DĖDĖS IR GIMINĖS.
Laid. direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138—1139.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARS KIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FURNITURE’’ SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

.T-l

panevėžiečius teko ragauti ir 
jų namie daryto alaus. Tas 
man labai priminė musų per
gyventus pfohibicijos laikus 
Amerikoje. Tada ir pas mus 
naminių bravarėlių netruko.

“Gerai atsimenu laivelių 
lenktynes Zarasuose. Ponijos 
ir didelių pareigūnų matėsi ei
lės. Teko su kaikuriais ir kal
bėtis, bet pravardžių negaliu 
atsiminti. Klaipėdos krašte te
ko būti ant Rambyno kalno, 
kur tuo laiku buvo iškilmės. 
Ten šutikau musų seną tėvy
nainį, Martiną Jankų. Labai 
nuoširdus senelis ir labai di
delis Lietuvos patriotas. Taip
gi gerai atsimenu visus gautus 
įspūdžius Mažeikiuose ir Tel
šiuose. Bet už vis ilgiau atsi
minsiu kaip aš vykau pasiva
žinėti ant Nemuno su laivu, 
kuris plaukiojo tarp Kauno ir 
kitų miestų.

“Gavau patarimą plaukti iki 
Kačerginės ir atgal. Nors bilie
tą pirkau į abi puses, bet va
žiuoti teko tik į vieną. Mat, ne
žinodamas kur toji Kačerginė 
randasi, ramiai leidau laive
liui praslinkti pro ją, ir tik va
karui ateinant, pradėjau tei
rautis kada mes Kačerginėj 
busim. Gavęs žinią, kad ją jau 
seniai palikome užpakalyje ir 
negrįšim atgal be rytojaus, pa
ėmiau autobusą ir patraukiau 
atgal į Kauną.

“Visiškai nesigailiu tą klai
dą padaręs”, tęsė p. Neffas, 
“nes gavau matyti Nemuno 
gražias pakrantes ir kaimo gy
ventojus važiuodamas plentu 
atgal į Kauną.

“Negalima atpasakoti miste
rišką įspūdį, kurį sudaro tie 
skaitlingi kryžiai pastatyti ša
lę vieškelių. Visokių išvaizdų ir 
įvairiausių stilių. Tuos kryžius 
aš dar gerai atsimenu iš savo 
jaunų dienų. Nors ir tie patys, 
bet vis viena man atrodė kito
kie. Bile svetys tuoj aus jauti, 
kad esi katalikiškoje šalyje.

Atsiminimai Apie Kauną 
I

“Per tiek metų pripratus gy
venti Chicagoje, Kaunas atro
do šiaip sau didokas mestas,” 
atsakė p. Neffas, paklaustas 
apie laikiną Lietuvos sostinę. 
“Betgi, pasidarius aplink ir ge
rai visur išvaikščiojus, tuojau 
pasijunti, kad esi labai dide
liame mieste, ypač imant iš 
kultūrinio atžvilgio. Nauji val
diški triobėsiai, bažnyčios, 0- 
peros namas, Universiteto rū
mai, dailės muziejus, Vyt. Did. 
Kalnas, na, ir Laisvės Alėja. 
Visur lietuviški užrašai ant 
krautuvių langų. Visur girdė
si lietuvių kalba. Tai viskas 
padarė man labai gilų įspūdį, 
kuris visuomet man bus ma
lonus. Kauno viešbučiai yra 
gana patogus, teko lankytis ke
liuose. Lietuvos kaimiečiams 
gal yra per brangus, bet jie, 
matomai, ne iš kaimiečų daro 
savo biznį. Maisto ir gėrimų 
gavau kiek širdis norėjo. Pa
tarnavimas taipgi mandagus. 
Pinigų tai reikia turėti. Betgi 
tas pats yra ir čionais, pas mus 
— Chicagoje. Be pinigų vargu 
katrame viešbutyj butų galima 
apsigyventi.

Išleistuvių Puota
“Labai smagu buvo po Lie

tuvą ‘vandravoti’, su giminėms 
ir gerais žmonėmis svečiuo
tis. Betgi atėjo paskirtas lai
kas grįžti atgal į naują tėvy
nę—Ameriką ir-Chicago. Išlei
stuvių proga susitarė mano gi
minaitė iš Smilgių, ponia Lu- 
cija Benešiunienė, su p. Jonu 
Gurskiu, abu papjiovė po jau
tuką, padarė 8 statines alaus, 
sukvietė visus kas gyvas iš a- 
pylinkės, na, ir prasidėjo ben
dra išleistuvių puota. Tokios 
puotos, aš dauginus nesitikiu 
turėti, jei bent tektų dar kar
tą atgal į Lietuvą pargrįšti. Aš 
jos neužmiršiu pakol gyvas 
busiu. Tikiuose, kad ir jie dar 
visi gerai puotą atsimena. Dar
bymečio laiku ji butų daug 
pakenkusi laukų darbams. Bet
gi, kadangi skubaus darbo lau

kuose jau nebuvo, tai visi su
sirinkę laisvai baliavojome iki 
viską sudorojome. Magary
čioms broliai Aižinai man dar 
įteikė gražų setą Lietuvos brie
džių ragų, kuriuos aš kasdie
ną matau- Prisiminimui tų 
smagių mano išleistuvių, pa
žvelgiu į tuos ragus kabančius 
ant mano kambario sienos.

“Beje,” p. Neffas pasakojo 
toliau, “dar prisimenu Steponą 
Roką, buvusį seną chicagietį, 
kuris pilnu smarkumu veda 
savo krautuvę Penevėžyj. Jis 
taipgi man 'įkalbėjo apie jam 
atmenamus chieagiečius. Turė- 
jova labai smagų pasikalbėji
mą. Nieku Hudu negalima pa
miršti malonaus susitikimo su 
mano viena giminaite, Augus
tina Udrąite, yirš 80 metų am
žiaus. Jinai yra knygnešio Ka
zimiero Ūdros sesuo. Ūdra yra 
išgarsėjęs po visa Lietuva sa
vo praeities pasižymėjimais.

“Labai džiaugiuosi savo at
siminimais ir* gautais įspū
džiais Lietuvoje, šituos kelis 
paminėjimus atpasakoju “N” 
atstovui VBA iš atminties. Sa
vo užrašuose turiu visas smul
kmenas pasižymėjęs. Kada 
man užeina ūpas atgal grįžti į 
į Lietuvą, tai aš perskaitau 
tuos užrašus dar kartą ir len
gvai jaučiuosi esąs- Lietuvoje. 
Pakol mano regėjimas ’jnan 
tarnaus, tai tie užrašai bus 
mano brangintinas turtas. Duk
tė Genovaitė veik visą laiką 
važinėjo po Lietuvą su Choru 
Pirmyn, tai jinai tegul pati pa
rašo savo įspūdžius ir atsimi
nimus apie kelionę. Jos jau
noms akims gal viskas kitaip 
išrodė. >;

“Beje,” nusijuokdamas baigė 
p. Neffas, “aš pargrįžau atgal, 
Chicago, taiuatradau visai ne
tikėtą vaizdą*.! Sūnų Walter 
Jr. buvau palikęs vesti savo 
biznį.—Kai pargrįžau, žiūriu, 
viskas alinėj išgerta, bebuvo 
tik viena bonka gėrimo. Tas 
atrodė labai blogai. Betgi, ka
da apžiurėjau viso biznio sto
vį, tai atradau, kad mano sū
nūs Walteri£ . daug daugiaus 
biznio buvo'* padaręs be ma
nęs, negu aš padarydavau pats 
biznį prižiūrėdamas.” —VBA,

Dėl Keliavimo į 
Lietuvą Per v'

•--- •..  .. . . . . * 
Diena Iš Dienos

Šaunus Gimtadienis, 
Krikštynų Pokiliai

Rugp. 19 d. Sofija Bialek sa
vo sunui Pranui, gimtadienio 
proga, buvo suruošus! pokilį, į 
kurį atsilankė daug svečių, 
sveikino Praną ir visi linkėjo 
jam laimes ir sėkmingumo. Pd- 
kilis buvo labai jaukus ir sve
čiai, atsisveikindami su p-ia 
Bialek, širdingai dėkojo jai už 
svetingumą.

Tą pačią dieną netikėtas po- 
kilis buvo suruoštas gimtadie
nio proga pagerbti p-ią L. Šim
kus. Jų narftuose susirinko 
daug svečių ir visi širdingai ją 
sveikino linkėdami gausos ir 
sėkmingumo.

čia dar turiu pažymėti ir 
apie krikštynas ponų Lubių 
sūnaus, kuriam vardas buvo 
duotas Antanas. Jo krikšto tė
vais buvo Sylvia Binkis ir John 
Gribin. Jo krikštynų puota bu
vo jauki ir linksma. Susirinkę 
svečiai buvo labai gražiai pri
imti. —Jūsų Ona.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms ,

(Ghicagoj)
John P. Sharkey, 32, su Elsie 

Wagner, 33
Edward Balchunas, 26, su Al

dona Rumchaks, 21
Allen Winter, 30, su Lillian 

Petrik, 25
Walter Szwedo, 28, su Helen 

Zendzian, 29 ,
Frank Jerutis, 24, su Agnės 

Mazrim, 22
Harry Batka, 25, su Irene 

Bernath, 21
Andrew J. Burcick, 24, su

Klaipėdos Uostą
Gandai apie keleivių persekio

jimą yra neteisingi
Lietuvai netekus Klaipėdos, 

pas mus kilo įvairių minčių: 
vieni siūle vykstant į Lietuvą 
su Klaipėda apsilenkti ir vykti 
per vieną ar kitą Pabalti jos 
uostą. Kiti, nepareikšdami sa
vo nuomonės, aimanavo. Aš 
stovėjau, kad mes dar nesisku- 
bintumčm su išvadomis — pa
laukim, taip kaip buvo maldau
ta per radio p. Vileišio iš Kau
no tuoj po Klaipėdos netekimo. 
Dabar darosi aiškesnis vaizdas 
ir pasirodo, kad mes, kurie ne- 
siskubinom su išvadomis — 
klaidos nepadarėm.

šis įvykis lietė ir švedų 
Amerikos Liniją. Ji nuo 1930 
m. nuolatiniai palaiko regulia* 
rį susisiekimą su Klaipėda. 
Kad patirti tikrą Klaipėdos pa
dėtį kelionių patogumui, su lie
pos 1 d. ekskursija į Lietuvą 
išvyko p. VI. Mučinskas, Š. A. 
L. liet. skyr. vedėjas.

Visa ekskursija sėkmingai 
vyko per Klaipėdą ir be jokių 
kliūčių. Kiti net be Vokietijos 
tranzito vizos pervažiavo Klai
pėdos kraštą į Kretingą, 23 ki
lometrus. Apie tai jau buvo 
rašyta spaudoje paties Mučins- 
ko.

Grįžęs man pateikė teigiamų 
žinių, kurias čia su gerbiamais 
Liet. Laiv. Agentų Sąjungos 
Amerikoje, Ine. nariais pasida
linsiu.
Su keleiviais mandagiai elgiasi

Gandai apie lietuvių keleivių 
persekiojimą vykstant S. A. L. 
per Klaipėdą neatitinka tikre
nybės. Keleiviai nenustojo tų 
patogumų kelionėj, kokius tei
kė Švedų Amerikos Linija, 
Klaipėdai, būnant prie. Lietuvos. 
Keleiviai ir dabar naudojasi 
tais pačiais patogumais. Tie- 
nykščiai valdininkai labai 
sklandžiai elgiasi" su keleiviais 
į Lietuvą. Klaipėdoj tebetar
nauja sumanus Š. A. L. Klaipė
dos skyriaus vedėjas, p. Pr. 
Zaborskis.

Tarp Klaipėdos ir Kauno pa
laikomas reguliaris susisieki
mas. Tarp Lietuvos ir Vokieti
jos jau pasirašyta sutartis rei
kale Lietuvos laisvojo uosto 
zonos Klaipėdoj. Keleiviai at
vykę i Klaipėdą, laukdami lai
vo vykti į Ameriką, ar iš Ame
rikos atvykę laukdami trauki
nio vykti į Lietuvą — gali lais
vai pasivaikščioti po Klaipėdos 
miestą.

S'iunčiiant (keleivius į Lietuvą 
švedų Amerikos Linija, kol dar 
Lietuvos uostas šventoji ne
prirengtas keleivių trafikui, 
per Klaipėdą yra daug pato
giau ir greitesnis būdas pasiek
ti Lietuvą palyginus su Liepo
ja, Ryga ar t. p.

Keleiviai ant savo pasų bet
gi turi turėti Vokietijos tranzi
to vizą. —Joseph Ambraziejus,

Pirm. Liet. Laiv. Agentų Są
jungos Amerikoj, Ine.

CLASSIFIED ADS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU BROLIO KLEMEN

SO ČEKAIČIO iš Sasnavos parapi
jos, Barsukinės kaimo, Marijampo
lės apskričio. 1925 metais išvažia
vo į Canadą ir nuo to laiko nieko 
apie jį negirdėjau. Jis pats ar kas 
kitas malonės man pranešti. Elz
bieta Čekaičiutė-Alikonienė, 324 S. 
Sacramento Blvd., Chicago, III.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

306 West Jackson Boulevard,
REIKALINGA PATYRUSI vei- 

terka dienos darbui, nuolatos.
JULIA’S RESTAURANT 
4654 So. Western Avė.

REIKALINGA MOTERIS, dirbti 
kuknioje, taverne ir pagelbėti už 
baro. Nesenesnė kaip 38 metų.

"6500 So. State Street.

Martha Jonis, 21
Joseph Grigas, 23, su Cathe- 

rine Gerlitz, 20
Clifford Banks, 20, su Nancy

Clukas, 18

Reikalauja
PerskirŲ

Franves Mitchell nuo Robert 
Mitchell

Bessie Sirus nuo John Sirus

Kas norit važiuoti 
medžioti j Kanadą

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

Jos. M. Ažukas,
3301 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 1215

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka. Kreipkitės 2404 W. 16th St.

EURNISHED ROOMS — TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI GYVENIMUI KAMBA
RIAI 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L ir gatvekarių 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.

KAMBARYS ANT RENDOS vy
rui ar merginai. Jeigu galėtų pagel
bėti prie namų, butų pigesnė ren- 
da su valgiu ar be valgio.

7104 S. Emerald Avė.

VVHOLESALE FURNITURE 
RakandaiirĮtaisaiPardavimui

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. Westem Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui
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 apartmen- 
tai tik 2 metų senumo. Pajamų 
$9200. Kaina $36,000.

H. CANTIN & COMPANY
10 N. Clark Street 

Dearborn 1540

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

PARDAVIMUI SOUTH SIDĖJ
Maži įmokėjimai, lengvus terminai. 
Rašyti arba kreiptis į ofisą kainų 
sąrašui gauti šiandien.

William Fleck & Co. 
1135 E. 82 St. 

Tel. Regent 6550

AUTOS—TKUCKS FOK SALib 
Automobiliai ir Trokai Pardavimu:

PARDAVIMUI 1938 METŲ DOD- 
GE 4 durų touring sedan su bak- 
su, radio, heateriu ir defrosteęiu. 
Karas atrodo kaip naujas. Kaina 
$550.00.

CENTRAL AUTO SALES 
& SERVICE, 3207-9 S. Halsted St.

CARL WAINORA, 
Phone Cictory 1717.

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

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

MR. MEDORA,
8110 South Ashland Avenue, 

Stewart 3601.

BUSINESS CHANCES 
_________Biznio Progos________

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ ŠA- 
PA, geras biznis. 814 West Gar- 
field Boulevard.

PARDAVIMUI LUNCH ROOM—: 
6 metai tas pats savininkas. Biznis 
eina gerai. Pamatykite 334 So. 
Western Avenue.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge- 
riausia vieta Chicagoj Parduosiu 
pigiai. 1506 W. Madison St. Tel. 
Seeley 4754, Chicago, III.

BRIGHTON PARKE NETOLI 
lietuviškos bažnyčios. Netoli Archer 
Avė. karų linijos, 6 flatų, 13 metų 
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.

MARQUETT$ 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

Svečiai 
“Naujienose”

Vakar po pietų “Naujienų” 
redakcijoje lankėsi du tolimi 
svečiai.

P-as Geo. J. Stungio lydi
mas, vizitą padarė ir su redak
cija susipažino Dr. Stasys Ur- 
butis, svečias iš Lietuvos, taip*- 
gi atsilankė bostonietis, Dr. J. 
Kubilius.

Dr. J. Kubilius profesoriau
ja viename humanitarinių mo
kslų institute, Bostone, ir daug 
veikia tarp lietuvių. Jo žmona, 
p. Ona Kubilienė, yra žymi 
dainininkė ir “Naujienų” Mo
terų Skyriaus bendradarbė. 
Abu dabar atostogauja pas p. 
Kubilienės mamytę, prie Wau- 
kegano.

Svečias iš Lietuvos Dr. Ur- 
butis yra medicinos gydytojas 
ir čia lankosi liksiu susipažinti 
su Amerikos medicinos pro
gresu. Jis turi plačią prakti
ką Kaune, taipgi eina parei
gas Tauragės Raudonojo Kry
žiaus skyriuj. Dr. Urbutis yra 
p. G. J. Stungienės brolis.

—A.

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos Adačkus. Ji yra gerai pa
tyrusi virėja ir, todėl, ji jus 
pavaišins su skaniais lietuviš
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

LIETUVIAI, KURIE 
' TURITE $10,000

CASH
investavę į šį namą, galėsite pra
gyventi be darbo, šis pardavimas 
yra Bondholderių. Turi būti tuoj 
parduotas už mažiau kaip pusę 
kainos, kiek dabar kainuotų pasta
tyti. Namas moderniškas, 12 metų 
senumo, South East kampas—68th 
ir Western Avenue, ant dviejų lo
tų. Tuoj mano pravesti bulvarą į 
vieną pusę į 68-tą gatvę. Namas 10 
flatų, po penkius kambarius, 3 Šta
rai—drugstoris, finansinė įstaiga ir 
barber shop. Rendos neša dabar 
$550 į mėnesį. Pavasarį bus dau
giau. Kaina tik dabar $28,500, jei 
kam reikės morgičiaus, galėsime 
padaryti ant 10 metų. Matykite—

NAMON FINANCE Co.
6755 S. Western Avė.

CHICAGO, ILL.
Tel. GROVEHILL 1038.

Ofiso valandos nuo 10 iki 6. šeš
tadienį iki pirmos valandos popiet. 

Sekmadieniais—uždaryta.

BARGENAS
11 kambarių plytinis namas, mo

dernas, karšto vandens Šildymas, 
3% vanų, lotas 34x128, prie Lake 
Micfcigan ir gražaus parko, geras 
namas ir pajamų darymo vieta, 
kainavo $15,000. Parduos pigiai, 
kad likviduoti nuosavybę. Kairia 
$3,000, prieinami terminai. Kreip
tis 3244 So. Lakepark Avė. Calu- 
met 6779.

Kas diena. . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos I 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t, t.• • . •
Todėl jeigu turite ką par- 

. duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

I SKAITYKITE kas dieną Nau- 
iienų 7-me puslapyje “Class- 
tied” skyrių, kur siūloma daug

I įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, HL
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Pritaria Pieno 
Rinkos Kontrolei

Ūkininkai Tebebalsuoja

AFL Skerdyklų 
Unija Konferuos 
Su Sekr. Perkins

Delegacija Vyksta Wash- 
ingtonan

Ateinančių savaitę delegacija 
nuo Amerikos Darbo Federaci
jos skerdyklų unijos važiuos 
Washingtonan konferencijai su 
darbo sekretore, p-le F. Per
kins.

Delegacija išdėstys unijos po
zicijų skerdyklų ginče, kuris 
vyksta tarp C.I.O. Packinghouse 
Workers Organizing Commit- 
tee ir Armour Bendrovės sutar
čių reikalu.

Federacijos skerdyklų unija 
yra The Amalgama ted Meat 
Cutters and Butchers Workmen 
of America. Delegacijos vadu 
bus unijos pirmininkas, Patrick 
Gorinau. Jisai tvirtina, kad dar
bininkų balsavimai, kuriuos C. 
I.O. neseniai laimėjo Armour 
bendrovės centralinėj dirbtuvėj 
“buvo neteisingi”, ir kad Fede
racija tikrenybėj turi darbinin
kų didžiumų.

Vėl Nauji 
Kaltinimai Keliami 
Annenbergui

Federalė grand džiurč vakar 
išnešė naujus kaltinimus Moe 
Annenbergui, milionieriui laik
raščių leidėjui ir savininkui 
monopolio, kuris kontroliuoja 
parupinimų žinių apie arklių 
lenktynes.

Naujam kaltinime džiurė sa
ko, kad Annenberg bandė pa
pirkti džiurės narį laike jo in- 
come taksų reikalų svarstymo. 
Kartu su Annenbergu kaltini
mas buvo iškeltas keliems jo 
bendradarbiams.

Specialiam pareigime teisė
jui Holly džiurė aiškino, kad iš 
arklių .lenktynių žinių monopo
lio Annenbergas turėjo $2,441,- 
000 pelno 1938 metais ir beveik 
tiek pat pelno per kelis metus 
prieš tai. Jo monopolis 'vadina
si Nationvvide News Service, 
parūpina žinias visiems “bu- 
kiams” Amerikoj, duoda kyšius 
valdininkams ir net paperka 
teisėjus, kai miestų valdžios 
pradeda “bukius” uždarinėti.

Sprogimas Sužeidė 
Darbininką Tunelyj

Nulaužė Abi Kojas

Kanalizacijos tunelyje, kuris 
dabar yra kasamas po East 
43-ta gatve įvyko sprogimas, ir 
didelės uolų skeveldros užgriu
vo ant darbininko Anton Ada- 
mick. ‘ -

Jam nulaužė dešinįjį petį ir 
abi kojas. Adamick yra 34 me
tų amžiaus ir gyvena adresu 
2754 West 24th Street.

Pure Milk Association, ko
operatyvas ūkininkų, kurie 
pristato pienų Chicagai, pasi
sakė už federalę pieno rinkos 
ir kainų kontrolę Chicagoj. 
Kooperatyvo direktoriai vien
balsiai nutarė rekomenduoti 
visiems ūkininkams už planų 
balsuoti.

Dabar tarp ūkininkų kaip 
tik eina balsavimai tuo reika
lu. Referendume dalyvauja 
16,000 ūkininkų Illinois, Wis- 
consine, Indianoj ir Michigan, 
kurie pristato pienų Chicagai. 
Pure Milk kooperatyvas atsto
vauja apie 8,000. Kiti ūkinin
kai prklauso kitoms organiza
cijoms.

Prieš federalę pieno rinkos 
kontrolę griežtai kovoja Chi
cagos pieninės. įvedus kontro
lę ūkininkai gautų už pienų 
daugiau negu dabar gauna, 
bet valdžia reguliuotų kiekį 
pieno, kurį galima pristatyti 
Chicagon. Tas reikštų pieno 
pabrangimų Chicagoj. Buteli
nio pieno kaina pakiltų apie 
vienų centų.

3,000 Chicagos 
Lenkų “Važiuos 
Kariauti”

Vokiečiai Nevažiuoja— 
“Karo Nebus”

Casimir Frenzel, lenkų A- 
merikos Veteranų organizaci
jos vadas Chicagoj, vakar pa
reiškė, kad 3,000 buvusių ka
reivių gyvenančių Chicagoj, 
yra pasiruošę važiuoti Lenki
jon kariauti prieš Hitlerį.

Be to, iš lenkų spaudos Jeko 
patirt, kad įvairios moterų 
lygos suorganizavo specialį 
fondų, kuris pradėjo rinkti pi
nigus Lenkijos Raudonam 
Kryžiui karo aukomis rupim 
tis.

Lenkijos gynimui chicagie- 
čiai ir kiti gausiai aukoja. 
Lenkų Tautiško Susivienijimo 
prezidentas Jonas Romaszkie- 
wicz vakar tvirtino, kad Len
kijos ginklų fondui Amerikos 
lenkai sudėjo suvirš milionų 
dolerių, o apie $200,000 sudėjo 
vien chicagiečiai.

O vokiečių German-Amer- 
ican Bundo vadas George Fro- 
boese vakar pareiškė, kad Chi
cagos vokiečiai nesiruošia va
žiuoti Vokietijon kariauti su 
Lenkja—nes karo nebus. Hit
leriui gavus Stalino pagalbų—* 
Lenkija geruoju pasiduos.

Elektros Bendrovė 
Žada Pradėti Daug 
Statybos Darbų

Jurisdikciniai Streikai Bus 
Uždrausti

Chicagos elektros bendrovė 
—Commonwealth Edison Co., 
—skelbia, kad netolimoj atei
tyj pradės eilę statybos ir re
monto darbų, kuriems žada 
išleisti* apie $15 milionų do
lerių.

Bendrovė planuoja statyti 
elektros stotį Pekine; atremon
tuos stotis Chicagoj, ir pakeis 
yisas elektros linijas nuo 'Pe
kino iki Crawford Aveniie sto
ties.

Bendrovė turi padariusi su
tartį su Amerikos Darbo Fe
deracijos statybos unijų sky
rium, kuri draudžia darbinin
kams skelbti jurisdikcinius 
streikus. Visi nesusipratimai 
tarp įvairių rūšių amatininkų 
turės būti sprendžiami arbitra- 
cijos budu. Arbitratorium bus 
Federacijos viršininkas staty
bos unijoms John P. Coyne.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Užmušė 6 Metų Berniukų
• Nepastebėjęs, kad atvažiuoja 
automobilis, 6-ių metų berniu
kas pradėjo bėgti skersai gatvę, 
ir žuvo pakliuvęs po jo ratais. 
Užmuštasis kūdikis buvo Arden 
Leavitt, nuo 856 East 73rd st. 
Nelaimė įvyko prie 73rd ir Cot- 
tage Grove avenue. Prie auto
mobilio vairo buvo gydytojas, 
Dr. Herome Kaiser, nuo 120 
Kenzie st., Thornton.

• Alexian Brothers ligoninėj 
pasimirė 56 metų chicagie'.is 
John Mašlo. Rugp. 7 d., auto
mobilis jį suvažinėjo prie Cly- 
bourn ir Altgeld, gatvių. Vai
ruotoja Joan Hartman, nuo 
2935 N. Mason avenue, buvo 
apkaltinta antros kategorijos 
žmogžudyste. Maslo gyveno ad
resu 2505 Clybęurn avenue.

e St. Anthony ligoninėj pasi
mirė 29 metų William Heidell, 
chieagietis gyvenantis adresu 
2042 . May Street. Jisai buvo 
vienas iš daugelio keleivių, ku
rie buvo sužeisti, kai du auto
mobiliai susidūrė ant Western 
avenue tilto prie 27-tos gatvės. 
Toje nelaimėj taipgi buvo su
žeistas marquetteparkietis Fran
cis Abraham, nuo 6428 S. Ar- 
tesian avenue.
@ Englevvood ligoninėj pasimi
rė 29 metų Oscar Sydney, nuo 
3339 Indiana avenue. Jisai bu
vo sužeistas dviejų automobilių 
susikulime, kuris įvyko prie 
61-mos ir Halsted si., pirmadie
nio naktį. Vienas žmogus buvo 
užmuštas vietoj.
$ Toledo, Ohio mieste, automo
bilis užmušė chicagietį Spyros 
Kotakis, Chicagos graikų laik
raščio redaktorių. Jisai gyveno 
adresu 19^6 N. GJark St.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” 
Skėlimai Naujienose 
duoda daudij dėlto.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BELFAST, AIRIJA. — Viena mote is liko užmušta ir 20 asmenų sužeisti, 

kai karo laivas nutruko nuo “saito” ir nuslido į jurų.

. . Z. .

J. V. Darbo sekretorius Frances Perkins (viduryje), jos padėjėjai ir Armour skerdyklų kompanijos 
atstovai tariasi, kaip išvengti streiko. ■ - .

NAUJIENOS, Chieago; UI. ~ 
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Areštavo TrisSiūlo Takšnoti 
Cigaretus

Meras Kelly vakar pareiškė 
reporteriams, kad jisai pasiū
lys Chicagoj, o gal ir visoj 
valstijoj, įvesti taksus ant ci- 
garetų sukėlimui daugiau pi
nigų bedarbių šelpimo reika
lams.

Kelly aiškino, kad kai ku
rios valstijos ima po 5 ir 6 
centus taksais už ęigaretų pa
kelį, ir jisai nemato kodėl ci
garetei taksus nebūtų galima 
įvesti Illinojuj. .

u /.'i:; ■ ' .

• Maisto krautuvėje. lies 
2601 West 51st street pasirodė I 
plėšikas. Kai vedėjas Charles] 
Pollack, 5130 So. Rockivell 
st., nepasiskubino jam patar
nauti, tai piktadaris jį suspar
dė, pasiėmė $30? iš registerio,

. KAUJIENŲ-ACME Telrohoto
.^ORTO^I, CONN.— Eleanor Dudley bučiuoja lazdų 

kuria yi^ų^kįrčiu golfo rutillį įmušė į skylę. !

Streikierius
Užvakar vakare tarp strei

kuojančių Revere Copper and 
Brass Company darbininkų ir 
streiklaužių įvyko susikirti
mas. Rezultate Austin nuova
dos policistai areštavo tris 
žmones, Walter Zaker, nuo 
5310 Grand avenue; Steve Mi- 
zialko, 1217 So. Harding avė. 
ir Michael Keglovitz, 2831 N. 
Nonnandy avenue. Visi trys 
yra streĮikieriAl. Streiklaužių 
policija neareštavo, nors ir jie 
dalyvavo susikirtime.

ir išėjo keikdamas. “Jeigu pra
sižiosi, tai tave kulkomis į 
sietą paversiu”. Apiplėšimo 
metu krautuvėj buvo pirkėja, 
Mrs. Mary Zavayana, nuo 5110 
So. Rockivell street.

Kamantinėja Du 
Apie Bandymą 
Namą Padegti
Apdraudė Alinę $10,000 Sumoj

Ugniagesių departmentas ir 
prokuratūra Woodlawn polici
jos nuovadoj turi įkalinusi du 
chicagiečius. Vienas jų yra Mi
chael Augustis, nuo 6043 St. 
Lawrence Avenue, antras, Mi
chael Pappas, nuo 4207 Lake 
Park Avenue.

Augustis yra savininkas ali
nės, adresu 802 East 63rd St., 
kur du nežinomi žmones ban
dė padegti apartamentinį na
mų, kuriame alinė randasi. 
Augustis ir Pappas yra laiko
mi kamantinėjimui apie nevy
kusį padegimų. Augustis prisi
pažino, kad prieš kelis mėne
sius jisai apdraudė alinę už 
$10,000.

Davė Gyvybę 
Dukrelei, Bet Savo 
Prarado

Tragiškai Pasibaigusios 
Lauktuvės.

MARQUETTE PARK. —Už
vakar vakare linksma buvo p. 
p. Kachinskių namuose, 2322 
VVest 72nd street. Susirinko 
ten gražus būrys p. Bernice 
Kachinskienės draugių, ir iš
kirto jai siurprizų.

Ne be reikalo jos susirinko. 
Atėjo apsikrovusios visokiais 
ryšuliais-ryšuliukais, ir juo
kavo, “Kažin, ar tai bus ber
niukas ar mergaitė?”

Ryšulėliuose buvo visokie 
gražus daikteliai naujam sve
čiui, kurį garnys ruošėsi pp. 
Kachinskams atnešti.

/ < '
Vienos tikėjo, k>4 bus mer

gaitė—ir pirko ružavus daly
kėlius. Kitos tvirtino, kad bus 
berniukas—ir pirko mėlynus.

Linksma buvo p. Kachins- 
kienė, linksmos buvo jos drau
gės. Busimųjai motinai suren
gtos kūdikio lauktuvės buvo 
malonus siurprizas ir ėjo 
sklandžiai. Tai buvo užvakar 
vakare.

Vakar anksti rytų lauktasis 
kūdikis išvydo pasaulį. Tai 
buvo mergaitė. Bet vos užgi
musi, ji tuoj paliko našlaitė.

Tik kelioms valandoms pra
ėjus po tų linksmų lauktuvių, 
p. Bernice Kachinskienė davė 
gyvybę savo dukrelei, bet sa
vo gyvybę prarado. Kūdikį pa
gimdžiusi, ji pasimirė South- 
town ligoninėj, kur buvo atve
žta tiesiai iš lauktuvių, įvyku
sių jos namuose.

Velionė Bernice Kachinskie
nė buvo 22 metų amžiaus, po 
tėvais p. Patupaitė. Ji paliko 
vyrų Kazimierų, motinų Kat- 
rinų ir tėvų Viktorų Pa t lipus, 
sesutę Irene, uošvius ir daug 
kitų giminių.

Šiandien jos kūnas yra pa
šarvotas S. P. Mažeikos kop
lyčioj, 3319 Lituanica avenue. 
šeštadienį ji bus palaidota 
Lietuvių Tautiškose kapinės^.

Motinos nebėra, bet nauja
gimė. mergytė jaučiasi gerai. 
Ir jos vardas bus Bernice.

O velionės draugės, kurios 
užvakar su ja juokavo, džiau
gėsi lauktuvėse, šiandien ruo
šiasi laidotuvėms.i

— Draugė.

Minnesotos Miš
kuose Dingo du 
Chicagiečiai

Iš Grand Marais, Minnesota, 
ateina žinia, kad vietos di
džiuliam miške dingo du chi
cagiečiai, Dr. Arthur H. Cur- 
tis, gydytojas iš Evanstono ir 
jo giminaitė, Mrs. Floyd H. 
Watrous.

Ketvirt., rugpiučio 24, 1939

VAKAR

CHICAGOJ

• Ar norit uždirbti $1,000? 
Kaip praneŠėm “Naujienose” 
keletu dienų atgal, dingo turtin
go chicagiečio Harry Atkinsono 
šuo, “Sheba”. Ji dar nėra at
rasta. Ji yra raudona “chow” 
veislės kalė. Susekite “Shebų” 
ir tūkstantis dolerių yra jūsų. 
Kreipkitės adresu 615 W. Chi
eago avenue, HinsdalerIll. At- 
kinson, garsinimų agentūros 
viršininkas, dabar lankosi An
glijoj, bet pinigus jums išmo
kės jo dvaro užveizda, John T. 
Fortman.
• Miesto automobilių biuro vir
šininkas John A. Szumnarski 
skelbia, kad 44,000 keleiviniai 
automobiliai ir trokai neperėjo 
miesto inspekcijos. Bet savinin
kai jų nebeaįvežė naujai inspek
cijai, ir tie automobiliai dabar 
sudaro didelį pavojų kitiems 
motoristams ir praeiviams. 
Dauguma automobilių, neperė
jusių inspekcijų, turėjo netiku
sius stabdžius.
• Bevalgydamas vakarienę su 
šeimyna, krautuvininkas John 
Dobiąs gavo Širdies ligos ata
kų ir pasimirė. Jisai gyveno ad
resu 3115 W. 51st street ir bu
vo 51 metų amžiaus.
• Nežinomi piktadariai įsibro
vė į chicagiečio Leo Carroll bu
tų, adresu 907 \Vest 61 st street 
ir pasivogė rūbų ir auksinių 
daiktų, vertų apie $255.
• Prie 18-tos ir Damen gat
vių vakar rytų įvyko susišaudy
mas tarp kelių Marąuette nuo
vados policistų ir dviejų pikta
darių. Vienas iš jų buvo pašau
tas, o kitas pasidavė. Piktada
riai yra McClellan Har^:ne\ nuo 
2209 Lake street, ir Henry 
Beck, nuo 1810 Walnut st Pir
masis buvo paguldytas Bride- 
well kalėjimo ligoninėje, antras 
sėdi Marąuette nuovados kalė
jime. Apie valandų prieš susi
šaudymų, jie apiplėšė Curleton 
viešbutį, prie 1517 S. Michigan 
avenue.
• Prie 118 kryžkelių Illinois 
Central priemiesčių traukinys 
užmušė nežinomų augalotų, a- 
pie 45 metų amžiaus vyrų. Ji
sai buvo apie 6 pėdų ir 3 colių 
aukščio, ir dėvėjo rudų sveterį, 
mėlynus marškinius ir tamsias 
kelnes. Jo kūnas randasi laido
tuvių koplyčioj lies 11739 S. Mi
chigan avenue.

Mažėja Gimimai, 
Didėja Mirimai

Illinois Valstijos sveikatos 
departamentas vakar paskelbė, 
kad per pirma 1939 pusmetį 
pasireiškė gimimų skaičiaus 
mažėjimas ir mirčių didėjimas.

Per šešis mėnesius mirė 45,- 
932 žmonės, arba 2,966 dau
giau negu per tų laikų pernai. 
Gimimų buvo 55,614; 1,619 
mažiau negu pernai. Svarbiau
sia mirčių priežastis buvo šir
dies liga.

Pašovė Moteriškę 
Ir Sūnų Laike 
Ginčo Apie Nuomų

Laike ginčo apie nuomos mo
kėjimų nuomininkas vakar pa
šovė namo šeimininkę ir jos sū
nų. Ginčas įvyko adresu, 1908 
N. Halsted street, kur stovi 
dviejų aukštų namas, priklau
santis 57 metų Rose Mathews, 
ir jos 35 metų sunui Joseph. 
Abu buvo paguldyti St. Joseph’s 
ligoninėje.

Nuomininkas ir keli liudinin
kai buvo uždaryti Hudson ave
nue policijos nuovadoje.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”




