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Chicagos Traukinys Nuvirto į Upę
PIRMIEJI PRANEŠIMAI SAKĖ, KAD 34 

ŽMONĖS ŽUVO, 66 SUŽEISTI
Geležinkelio atstovai Chicagoj įspėjo, kad 

žuvusių gali būti daugiau
MILES CITY, Mont., birž. 19. — Dvidešimt penki asme

nys buvo užmušti arba jų pasigendama, kai greitasis Milwau- 
kee geležinkelio Olyinpian traukinys nuvirto į Custer upelį arti 
Saugus, 25 mylių atstumoj nuo Milės, anksti sekmadienio rytą. 
46 kiti asmenys sužeisti — vieni lengviau, kiti sunkiai. Gal būt 
žuvo daugiau, negu iš karto surasta.

Traukinys išvažiavo iš Chicagos penktadienio vakare 11:15 
valandą. Jis važiavo į Spokane ir Tacoma per St. Paul 
neapetis.

Nelaimė traukinį ištiko staigiai, netikėtai.
Nakties metu liūtis pasipy

lė Custer upelio klony 25 my
lių atstumoj nuo tos vietos, 
kuria geležinkelis .eina. Van
duo, smarkiai tekėdamas, iš
graužė tiltą remiančių stulpų 
pamatą.

Bet važiavusieji traukiniu 
nežinojo nieko apie potvinį. Ir 
kaip tik traukinis užvažiavo 
ant tiMo, tai tilto centre stul
pai sugriuvo.

Lokomotyvas, bagažo ir pa
što vagonai, taipgi du pirmos 
klasės ir du turistų miegamie
ji vagonai nuvirto 4 upelį.- Va
gonų sujungimai jmtrų&o ir 
stabdžiai automatiškai sulaikė 
užpakalinius vagonus vietoj. 
Bėgiuose sustojo turistinis va
gonas, du Pullmano vagonai ir

- pats paskutinis vagonas.
Turistinis miegamasis vago

nas, nukritęs, visai pasinėrė Geležinkelio atstovai Chicagoj 
vandeny. Du pirmosios klasės betgi nežinojo, kiek tikrai tuo- 
vagonai buvo beveik pasinėrę.

žuvo lokomotyvo inžinierius vo. 
ir pečkuris. žuvo bagažo vago
no prižiūrėtojas. Paskendo pa
sinėrusio turistinio vagono pa
sažieriai. Tačiau iš karto ne
žinota kiek žuvo tų vagonų 
pasažierių.

ir Min-

ligoninę
daugu-

i <5

Sužeistų nuvežta į 
46 asmenys. Jie buvo 
moj • pasažieriai tų vagonų/ ku: 
rie pasiliko bėgiuose.

Nelaimė traukinį ištiko tuoj 
po dvyliktos, sekmadienio ry
tą. Vienas traukinio pasažierių, 
Ellis Lunz, iš Dawson, Minn., 
papasakojo: “Aš buvau rūko
majam kambarėly ir snaudžiau. 
Staiga pasigirdo braškėjimas. 
Pamačiau vandeni besiveržian
tį į vagoną.”

Milwaukee geležinkelio atsto
vai Chicagoje sekmadienį pa
reiškė, kad žuvusių iš viso gal 
bus daugiau, negu 25, kaip kad 
iš karto, pranešta. Nukritusiuo
se į upelį pirmosios klasės: va
gonuose galėjo sutilpti kiekvie
name po 50 žmonių. Nukritu
siuose dviejuose turistų mie
gamuose vagonuose vietos bu
vo kiekviename 25 asmenims.

se vagonuose pasažierių važia-

* *
Vėliausi sekmadienio prane

šimai sakė, kad žuvusių trau
kinio nelaimėje skaičius jau 
siekia 34 asmenis, o sužeistų
jų 66.

Automobilių unijos 
lokalas nemokės 

duoklių

Įvyko susirėmimas 
Rusijos-Manžu- 
rijos pasieniu

MILWAUKEE, Wis., birž. 
19. — Automobilių darbininkų 
unijoj eina viršininkų pešty
nės. Homer Martin, unijos pre
zidentas, suspendavo penkis 
savo bendradarbius vice-prezi- 
dentus ir sekretorių iždininką. 
Kaip reaguoja darbininkai j 
peštynes ?

Seaman Body korporacijos 
darbininkai, automobilių unijos 
nariai, Milwaukee mieste, pe
reitą šeštadienį nutarė nemo
kėti unijai duoklių per tris mė
nesius. Kalbėtojai pareiškė, kad 
nutarimas padarytas protestuos 
j ant Homer Martino akciją, 
t.y. suspendavimą kitų unijos 
viršininkų.

19.TOKIO, Japonija, birž.
— Japonijos žinių agentija Do- 
mei šeštadienį pranešė, kad tą 
dieną įvyko rusų pasienio pa
trulio iš 20 vyrų susirėmimas 
su tokio pat didumo Manžuri- 
jos kareivių patruliu Rusijos- 
Manžurijos pasieniu. Abiems 
patruliams atvyko sustiprini
mų. Vienas Manžurijos karei
vis užmuštas, šaudymasi įvy
ko netoli Hungchun.

Vėl šaukia nesikiši- 
* mo Į Ispanijos reika
lus komisijos mitingą

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

Debesuota; nebus žymios 
kaitos temperatūroj; lengvi 
vidutinio" stiprumo šiaurės 
tų vėjai; saulė teka 
džiasi 8:28 valandą.

LONDONAS, Anglija, birž. 
19., — Lordas Plymouth, nesi
kišimo į Ispanijos) reikalus pa
komisės pirmininkas; nutarė 
sušaukti pakomisės mitingą at
einantį antradienį. Mitinge bus 
diskusuojami klausimai liečia 
Ištraukimą iš Ispanijos svetim
šalių kareivių.

Premjero Chamberlaino vado
vaujama Britanijos vyriausybė 
nori kaip galima greičiau lik
viduoti Ispanijos konfliktą, kad

5:14,
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lei- Britanijos-Italijos sutartį gali

ma butų vykdyti.
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Kantono miestą Kinijoj japonų bombos pavertė į griuvėsius. Šiame paveiksle, kurs tik ką atvežtas iš Ki
nijos aeroplanu, inatoipe kiniečių kulius dirbančius Kantono griuvėsijose. Nežiūrint į Amerikos protestus, 
japonai kasdien mėto iš aeroplanų bombas į Kantono miestą. Iš turtingo miesto jau maža kas beliko. Už
mušta tūkstančiai civilių gyventojų.

^ĘOTVINIS ĮVEIKĖ JAPONUS

SHANGHAI, Kinija, birž. 19. nešė, kad dėl p/otvinio žuvo 
— Kinijos Geltonoji upė, išsi- 150,000 kinų, šeštadienį jų pra- 
veržusi iš krantų ir apsėmusi nešimai atrodė konservatyves- 
didelius šalies plotus, privertė ni: jie sake, kad tik 50,000 ki

nų žuvo. Visgi tai yra baisus 
nuostoliai.

Antra vertus, nors nuosto
liai Kinijai dėl potvynio yra di
dėti, pats potvinis, kinų many
mu, sulošė jiems į ranką. Ki
nai žiuri į kiekvieną japonų 
operacijų sutrukdymą kaipo į 
savo laimėjimą. Dalykas toks, 
kad japonams kiekviena karo 
diena kaštuoja po $5,000,000. 
Japonai jau dabar turi varžy
tis dėl gyvenimo reikmenų. Ka
ro našta vargina juos vis sun
kiau, ir kinai tikisi, kad ilgai
niui japonai suklups benešda-

japonus trauktis.
Japonų armijos, kurios jau 

buvo prisiartinusios prie mi.e-1 
sto Chengchow, Honan provin
cijoj, pasitraukė šeštadienį ry
tų link.

Tuo tarpu potvinio apsemtas 
didėjo plėtėsi. Pereitos savai
tės gale jis jau buvo apsėmęs 
1,600 ketvirtainių mylių žemės. 
Gauta pranešimų, kad vanduo 
išrausė naujas spragas pilimuo- 
se. Japonų inžinierių pastangos 
užlopyti išverstus pilimus bu
vo bergždžios.

Prieš porą dienų japonai pra- mi ją.

Jungt. Valstijos už
rūstino nacius

Vėl “valo” Rusijos 
komunistų partiją

NACIŲ TERORAS PRIEŠ ŽYDUS 
VISOJ VOKIETIJOJ

BERLYNAS, Vokietija, birž. žydus į policijos nuovadas.
19. — Nacių vyriausybės kam-1 Iki šiol Berlyno policija aiš- 
panija, sustiprinama chuliganų, kino, kad kratos pas žydus da- 
išvystyta prieš žydus visoj Vo- romos ne politiniais tikslais, 
kietijoj, o ne vien Berlyne. j bet kad ieškoma kriminalių ele- 

žydus apėmė baimė,. Jie už- mentų žydų tarpe. Tačiau po- 
pludo svetimų šalių konsulatus Į gromai daroma žydams biznie- 
prašydami leidimų įvažiuoti į riams, chuliganai tepa žydų 
tas šalis. , | bizniavietes raudona maliava ir

.Worms mieste žydams sun- daužo jų langus. Kai kur vai
ku gauti maisto reikmenų, nes kėzai traukia paveikslus pirkė- 
krikščionys bijojo 
jiems tas reikmenas.

Frankforte policija nakties'merius, nes 
metu darė kratas senų, žinomų krautuvę eiti yra 
žydų šeimų namuose ir vežė Vokietijoj.

parduoti jų einančių į žydų krautuves, 
kad tuo budu atgrąsinti kostu- 

ari jonui” į žydų 
usikaltimas

Bedarbių skaičius 
Britanijoj padi

dėjo

Urugvajuje grąžina 
ma demokratiška 

sątvarka

Francuzijos darbi
ninkai reikalauja 

algų pakėlimo
PARYŽIUS, Francuzija, bir

želio 19. — Pereitą šeštadienį 
Francuzijos ei vilės tarnybos 
unija, priskaitanti 750,000 val
džios samdinių, įspėjo vyriau
sybę, kad ji duoda tris mėne
sius laiko civilės tarnybos sam
diniams algas pakelti. Jei per 
tą laiką algos nebus pakeltos, 
tai unija imsis reikiamų prie
monių skriaudai pašalinti — 
net streiką paskelbs. Unija, be 
to, reikalauja trumpesnių dar
bo valandų.

Sukilėlių bomba už
gavo Amerikos laivą

BARCELONA, Ispanija, bir
želio 19. — Ispanijos lėktuvai 
sekmadienį atakavo Barceloną, 
respublikos sostinę. Viso už
puolime dalyvavo aštuoni bom
bonešiai. Numestos bombos pa
degė keletą pastatų, tačiau gai
srai buvo greitai likviduoti.

Sukilėlių bomba užgavo pre
kių laivą Wisconsin, stovėjusį 
Barcelonos uoste. Wisconsin 
yra 6,076 tonų įtalpos. Užre
gistruotas kai priklausąs BuIH 
Carriers korporacijai. Jo regis
tracijos vieta tai Portland, Ore., 
Amerikoj. Sukilėlių bomba pra
mušė skylę laive Wisconsin.

Kinai paskandino 4 
japonų karo laivus
HANK0W, Kinija, birž. 19. 

— Kinų karo vadovybė sekma
dienį paskelbė, kad tą dieną 
popiet kinų lėktuvai atakavo ir 
paskandino keturis japonų ka
ro laivus, kurie stovėjo Yąng- 
tze upėje arti Ankingo.
su laivais žuvo ir nemažjfi ja
ponų kareivių.
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TARPTAUTINĖ REGATA 
KLAIPĖDOJE

KAUNAS” (Tsb). — šiemet 
liepos mėnesį Klaipėdoje ruo
šiama tarptautinė regata spor-

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
19. — Vokietijoj šeštadienį su
kėlė pasipiktinimo pranešimas, 
jogei Jungt. Valstijų laivynas 
šią vasarą turės manievrus A“Ų- 
lantiko vandenyno vidury. Wa- 
shingtone betgi pranešta, kad 
Jungt. Valstijų laivynas iš
plauks į Atlantiką 1939 metais, 
kai jis atlankys New Yorko pa
saulinę parodą.

Nacių vyriausybė, be to, 
smarkiai rūstauja dėl tūlo New 
Yorko dienraščio phreiškimo, 
kad Jungt. Valstijos bus pilnai 
prisiruošusios, jeigu kiltų dide
lis karas, stoti demokratiją 
pusėje.

Vokietijos 
ministerija,
oficialų laikraštį 
Correspondence” 
kad Cordell Hull, Jungt. Val
stijų užsienio ' reikalų departa
mento sekretorius, pareikštų 
aiškiai kokia esanti Jungt. Val
stiją užsienių politika, n

LONDONAS, Anglija, birž. 
19. — šių metų vasarą Angli
joj yra bedarbių 300,000 dau
giau, negu jų buvo pelnai va
sarą.

Britanijos eksportai suma
žėjo 7 nuošimčiais šiemet ge
gužės mėnesį, palyginus su per
nykščių metų tuo pačiu laiku. 
Be to, nors geležinkeliams už 
gabenimą prekių pakeltos ra- 
tos, tačiau jų įplaukos šiemet 
yra mažesnės nei pernai. Visa 
tai rodo, jogei recesija paste- 
biama ir Anglijos gyvenime.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
birž. 19. — “Pravdoje” sekma
dienį pranešta, kad komunistų 
partijoje Ukrainoj daromi nau
ji “valymai”. Dešimt partijos 
'vadų “Pravdoje” minimi kai
po liaudies priešai,' o tai Ru
sijoj yra kaltinimas, kuris daž
nai reiškia ne tik kalėjimą, bet 
ir mirtį.

, Tų liaudies priešų vardai 
spaudoj minima tik inicialais.

Liaudies priešai, sakoma, 
prisipažinę, kad jie išmetė iš

* 4- l 1 14"* " Iz'i’* 'Remia Hull’o kandidarni tuo budu sukelti pikti 
prieš valdžįą ir pastūmėti iš
mestuosius pareiti į opoziciją 
Stalino vyriausybei.

datiirą į prezidentus

užsienio reikalų 
per savo pusiau 

“Diplomątic 
reikalauja,

MONTEVIDEO, Uruguay, 
birž. 19. — Pirmadienį Uru
gvajuje prezidento vietą užims 
gen. Alfredo Baldomir, o vice
prezidento vietą Dr. Gesar 
Charlone.

Generolas Baldomir rinkimus 
laimėjo prižadais kovoti fašiz
mą ir atsteigti šaly demokra
tinę sątvarką. Per paskutiniu.: 
penkerius metus šalies reika
lus tvarkė diktatoriaus Gabriel 
Terra administracija. Terra 
šeimininkavimo laiku fašistinis 
judėjimas ėmė plėstis Urugva; 
juje.

tynęs. Regatoje dalyvaus visos 
Lietuvos 
užsienio, 
regatoje

jachtos ir daugelis iš 
Iki šiol tarptautinėje 
dalyvauti jau užsire- 
30 jachtų iš įvairių 

valstybių. Dar ne visiužsienio 
gauti atsakymai iš valstybių, 
kurioms išsiųsti kvietimai re
gatoje dalyvauti. Registravimo
si laikas nustatytas iki birželio 
mėn. 1 dienos. Todėl manoma, 
kad užsieninių jachtų skaičius 
dar padidės. Regata įvyks ju
roje ties Klaipėda. Tai bus pir
moji tarptautinė regata Klaipė
doje. —Tsb.

Dabar
f « »

NAUJIENŲ RAŠTINC bus 
atidaryta kasdien nuo

8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

ŠEŠTADIENIAIS 
tiktai iki 6 vai. vakaro ir

SEKMADIENIAIS 
nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.

17,092 bilių pereita 
me kongrese

WASHINGTON, D. C., birž. 
19. — Atstovų buto narys Mc 
Reynolds, demokratas iš Ten- 
nessee,' sekmadienį paskelbė, 
kad tos valstijos kongresma- 
nai jau pradėjo vajų, kurio tik
slas yra nominuoti ujsienio rei-

birž. 
kon- 

biliai

WASHINGTON, D. C., 
19. — Pereitame 75-me 
grėsė buvo" įnešti 17,092 
ir rezoliucijos. Tačiau tik vie
nas iš dešimties tų įnešimų ta
pę įstatymu. Pirmoji 75-to kon- 

r___ - greso sesija priėmė 899 įstaty-
buvo užmušti sekmadienį ata- Hull kandidatu į Jungt. Valst. mus, o antroji 5. Ką tik užsfc 
koše prieš kai kuriuos Pales- prezidentus ateinantiems rinki-’dariusi kongreso 

L/-v.. . ; mama. *850 įstatymų.

5 arabai ir 2 žydai 
žuvo Palestinoj

JERUZALĖ, Palestina, birž. i__ _______r_____  ____
19. —- Penki arabai ir 2 žydai kalų departamento sekretorių

I finos kaimus.
sesija priėmė

’ -i i' iii



NAUJIENOS, Chicago, UI
au margelis

Antano Bedalio Kapas
Iš menkos, šiaudaiš d'eh^toš’ dattgelis 'Či& atvažiavus jų jų da-

trobelės išlydėjo jįiuną’ Amą- 

sesųp. Išlydo hė { pomjrSo 
Pasaulį, kasdieniškai kapinėmis 
vadinamą,—ne, išlydėjo j Nau
jąjį Pasaulį—Lobių žemę, su 
didžiausiu pąsiipė^įipų visu 
vargdienių vącĮinajn^—Ameri-

vadihamą,

Par karfą jje atsisveikino: 
dar kartą gailesčio kupini žvilg
sniai, dar 'kartą nuoširdus ap
sikabinimai, dar kartą ašaros 
... ącp, įr linkėjimai sparnuo
tų giesmįnįnįšų, kųrįų taip pil
ni tėra Lietuvos sodai ir miš
kai... dar kartą—ir jaunąs An
tanas keliavo per svetimas že
mes, per didelius vandenis, kql 
tepasiekė Turtų Žemės krantus. 
Čįa jį apžiūrėjo iš visų pusių, 
kaip apžiųri turgavietėje išsta
tytą prekę, ir, ■ suradę visai 
tinkamą, įsileido.

Jaunuolis Antanas stebėjo 
labai aukštus murus, net dan
gaus palubes siekiančius, ir 
skraidę apie juos Vilties spar
nais, svajodamas, trokšdamas 
kada nors pasiekti jų viršūnes 
ir savo pasisekimais bei laimė
jimais nustebinti jeigu jau ir 
ne visą Ameriką, tai nprs savo 
tėvelių

Tuoj 
suvilko 
valkais
briko durnuose ir įžūlaus boso 
keiksmuose,—taip įsikurdamas 
Lobių žemėje, kur ponas Dole
ris yrą ne tiktai visa galVa, bet 
ir stuomeniu iškilęs aukščiau 
visko ... kur žmogus tėra tik
tai dulke po sunkiais jo ba
tais . .

Bet šitas tyrų Lietuvos sodų, 
miškų ir pievų jaunuolis neno
rėjo būti dulke po Dojepįp.pa; 
du. Ne! Jis norėjo buti.^rpų- 
gųs—pilnas žmogus: su kimu 
ir siela, nuolatos tobulėjančia, 
augančia siela.

Ir todėl jis pasikvietė sau į 
talką—pasirinko savo sielos 
viešpačiais—Mokslą, Kovą ir

širdis...
jis susirado darbo, ap- 
mūlyno, rupaus audeklo 
ir pasinėrė tirštuose fa-

Rb jo kripėje ne- 
rjjtio, gąjvoję Sakytę sąkė, kad 
šykštuoliai žmonės ir jų pini
gai gali suputi, niekais pavirs
ti, b*et niekados negali suputi 
įr niekais virsti Mokslas, Tįe- 
Sa, Laisvė ir Kilnus Idealai.

Maža dar |o. CĮerpji jo mp- 
tinėlę, ’Y^rgp įr skurdų marias 
brisdama,' galvoji), tiesos " ieš
kojo. O begalvodama, nuplovė 
sukto gyvenimo suodžius nuo

sos zi 
mokė 
mokė:

Kad IIPPftHS ggl fh>- 
ro ji TOfHI ir M# neg“ ■
na

is
r * . ■ ■.■■< • • ■. • < ■>,'■••.■

" “Aušrines banditas’*, kurį 
apniko ir ųžpiųšė policiją, 
fįąįijfočĮę buvęs Gbįeągospo- 
icislo sihhis IIaro 1d Ęeen, 

23 metų amžiaus. Penyje 
paskutinių dviejų savaičių 
jis pabaręs daugiau kaįp 20 
plėšimų įr įioldupų vis ank
sti jš ryto.

Pirmadienis, birz. 20, 1038

mas yra plktesnĮš' ųz pačįą 
mirtį; 4 '''

Kad pęr^aįę, jąjmęjimas ir 
atpildus pąpeįpą tiktai nuč sun
kių darbų: kūno ar proto dar-

Kad švįęsąųs proto ir skai
drios šįrdįęs ?ipppęs visados 
daugiąu dir^ jįįiįį gaudai, ne
gu savo.

O tqęįęį jaunas Antanas Įr nu
sitarė būti žnipgųą—skaidrios 
širdies į'r^šyiesąds proto žrįio- 
gus, o ne duĮ]<ė po pojerio pa
du !

Ir jįs bųyo pirmutinis, kur 
tik reikėjo povus ir Tiesos ii- 
būriai ų^įĮegĮi.

Jis buvo °pirmutinis, kur pk 
reikėjo prieš tamsą ir neteisy
bę atstatyti drąsią darbo žmo
gaus krutinę.

Jis buvo pirmutinis!
Bet už tai ponas Doleris bai

siai ant jo įnįršo ir keršto ap
maudą jam giežė. Ir tai buvo 
pikčiausio kraujo terštas—ker
štas, kokį tik pinigas nesidro
vi prieš žmogų pavartoti. Tai 
kerštas, kurio atkaklumas ir ». * v • f • • f » ' . ■ ** ’

piktumas net saulę temdo!
Visi pono Dolerio klapčiukai,

A , • - Z 4 * C' ’ * ' •■ • • * *“rTiesų, o ne poną Dolerį, kaip gizeliai ir žandarai Antaną per-

•'-■‘•f m .t ><v i J r.-.-r;-. •

sekiojo, visur pastodami jam 
kelią, visur gyvam kasdami

ir kalcjaipį karstą.
Ir jų daromas jkMu skriaudos 

nesudrebino jų sąžinės. Ne! 
Nes jų sąžines įąngąį įr dury^ 
jau Šėmai buvo aklinai užkal
ti ir juodžiausio gyvenimo vor- 
tinklais apkloti. '

Įę—pagaliau — jie ųugąlėjo 
ĄnĮano kųną,—tiktai kūną, nes 
jo dvasia buvo nenugalima.

Yįsų apleistoje Įušnelęje, prie 
vargo’ ir skurdo žiburėlio jis 
baigė savo gyvenimą—baigė la
bai išgarsėjusioje Lobių žeme
ly rąo , ■ ••
je-

Prieš keturiasdešimt ąštuo- 
neęįus metus jis pradėjo savo 
gyvenimą irgi prie tokio pat 
vargo įr skurdo žiburėlių—pra
dėjo mažai kam težinomoje! 
Mį'škų, Sodų ir Pievų Žemėje—- 
savo tėvynėje Lietuvoje.

Meilės Varpai pąsitįl^ jįprie 
Pomirčio: ę^šau||^g^^o prie 
duobes—Vyrai štF’WŠtWis.

Jie ir supylė naują kapą, pa- 
puošdami jį apdžiūvusiais molio 
grumstais, 'vietoje skaisčiųjų 
gėlių...

O buvo jau pavasaris, 1929 
rpetų pavasaris, kada jžuli Do
lerio galybe ir puikybė net pa
dangėse nebeišsiteko, o aukštie
ji idealai, galingųjų trempiami, 
gi silpnųjų pąmiršti, pi o josi 
prie žemės ... kada visų gys
lose virė kraujas, tarpino gelto
nąjį metają, o širdis kalė pini
gus ... dieną naktį kalė!

Tik šventadieniais teišvažiuo-

įcįą galvą Įuręcįąmas, bųtąm 
hruodus pinigų prisipyjęs jv gy
venęs/* kaip (Įik|atpri|is koks. 
O dabar. Dabar— molio' kirmi
nai favo kūpą grąžo !

—Ha, ha, ha!—nusikvatojo 
visį trys sykiu.

•Bet...
. c* :

—Juokitės, kvatokitės,—atsi
liepė duslus, išgąstingas bal
sas iš Antano kapo.—-Tyčibki- 
tės, džiūgaukite, kad 'vyliugin- 
go Dolerio sėkla įkrito į jūsų 
širdį ir, radusi ten labai der
lingo juodžemio, vešliai augų 
ir išaugo į gausius turtps» ku
rie ir ti|ščią galyą, ir bąĮĮfą 
širdį apvįįpikuoja nugalėtojo 
puikybe. Juokitės, kvatokitės, 
Į<ad išmok|umėĮ; ir jprastupięt 
juoktis dar stipriau, nes bedug
nę depresija jąu-bacįo jums 
akis, o jus, pinigais apjakę, 
pęmątpte jos. Bęt pamatysite, 
tuoj pamatysite, o tada juok- 
sitės nę įŠ pianas ir Ipupp 
gų, bpt iš savęs ir šap Mm; 
Taip. ' 'l’ada j noksi tos, bepro
tiškai kvątositčS, kaip ąp^au- 
lingo Dolerio ranką sugniuž- 
dys jūsų kūną, sutriuškins jų-__
sų dvasją, kaip mdlinį puodą, o 
šukes supils į j ūsų pačių gob- ’

šųu|o nągąįs išsĮkasj;^ pįnigų 
pęj^ę, kur jps apaugs paskuti
nes gėdos ir paniekos maurais, 
—-Įadą jpą 'dar karščiau juok- 
sitės, kyato^itįs—tąda .'.. —nu
tilo baisingas balsas iš Anta- 
įio' kapo.

Šyk^tupĮiy|S baimės siaubas 
nuvėrė, kaip nuveria pasikoru
sį ant aštrių virbalų žvėrį, o jų 
gerkle, Žpaibė' riesti giltinės 
nagai. Jie .bėgo nito Antano ka- 
!)p neatsižvelgdami. Bėgo ųaipo 
ulbėti savo turtų, kuriuos dėjo 

ąpižįains, niękados nepagalvo
dami, kąd jokie turtai penuga- 
li mirties.

O Antanas, taip skaudžiai 
nuplakęs aštria Teisybės Ryk
šte pono Dolerio žapdarus, nu
sišypsojo savo kape.

Nusišypsojo įr šiįtas pietų 
vėjas, kuris tuoj prisirinko pil
nas saujas įąųkinių gėlių sėk
lų ir apsėjo pliką Antano Be
dalio kapą, .jdš greitąi sudygo 
įr lapai gražiai augo, nes duo- 
sni (Rimtos ranka dažnai jas 
palaistė, apšildė, o didinga sau
ją išpuošę jų širdis ryto auš
ros spalvomis...

P. S, Skaityti Cpįęagos Lie-

^1!
ųės

tuvių Įąųtjškosę Kapųiesp, į$a- 
pų puošimo Šventės iškilmėse, 
gegulės 30 d., 1938.

30 Years Success! Doctpr’s
Amazing Liųuld f or Itchlfiflį

^eZEMA
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo nioiėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ligninus Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabių pa- 
gclbų. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
Įjkjrtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas, 
štai kaip rašo p. F. M. iš Jfersey City: “į 
koletų savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Edzeina, kuri inaue vųrgino per 35 
metus."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dienų ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
ciedervincs ir kitokius odos įdegimus. Tik 35e. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

Mrs. Anelia K. Jarusz
; ......Physical Therapy

and Midwife 
6630 So. Western

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
patarimai dykai.

ADVOKATAI
■v..

pUGHTl
FUOOROIL

^ŲgPpV^ŲSĮOMS GRINPJAIS su
?"x' ' PILSEN /

LIGmtLQBQIL
Tikrai, ši lengva' gintarinė aliejaųs-varnišio-stąino kom
binacija riuyarnišiiibja nusidėvėjusias atšipusias vietas 
kaip niągįkąs. į
Atstato nauju grindų puikią išvaizdą. Pirkite Savo 
Malevos ar Geležies paįktų krautuvėje.

UŽSISPIRK BŪTINAIz GAUTI PILSEN IŠDIRBYSTĖS

n F. Eudęikis
SENIA^'4 IR DIDŽIĄŲSIA LAIDQJIMO IŠTAIGA

k a
„anUEANCE 

i? naktj- ■« . ’ Visi fclėfoiiai YARDS 1741-1742
r . j ■: k-V . r •

4605-07 Sfl>. Herinįtage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE Q727

_ 1 _ * koplyčios visose
J—Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programą šeštadienio vakarais
7 vai. vąkaro iš W. IL F. C. stoties (1420 K. j—Pranešėjas

P. ŠAIZTIMIERAS.
i • '4 : . Į

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso Valandoj nuo 1-3 nUo 0:30-8:30 
' " Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MTCHIGAN BLVD. 
77 J TeL Kenwood 5107
___________Tr, ir ....................... ...............

Ofiso Tel. Virginia 0086 
Residenee Tel. BBVBRIsT • 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos : — 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezi^ehcija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĘ.
Valandos —0—f0‘A.* M. • * 
Nedėlioj pagal sutarti.

Dr. F. Pulsųęki Lę Vąn 
GYDYTOJAS-CIIIRURGAS, X-RAY 

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

NEPRIKLAUSOMYBES
D^klatfipĮift

LIEJPOS 4 d... tai LAISVĖS simboliu. Tą dieną, 
Šiemet ir per visus ateinančius metus, visi įmi
nėsime to kilnaus akto, Nepriklausomybes De
klaracijos prierpimą. Tuo žygiu mes kaipo lai
svos demokratiškos šalies ’ tauta šiandien sų 
ypatingu širdies kilnumu skejbiajne laisvę ir 
taiką.
LYGIAI taip, kaip ir tie tolregiai vyrai, kurie 
patiesė tuos pamatus, ant kurių šiandien musų 
nepriklausomybės ir laisvės pilis yra supilta,., 
taip ir finansinis musų ir jūsų artimųjų sau
gumas priklauso nuo jūsų protingo, |oįi nu
matančio ir sistematinio planavimo. Lįthua- 
nian Ęuilding, Loan and įSavings Ąs^’n—Nau
jienų Spųlka gali būti jųsiĮ ranįščiu, siekiantis 
finansinės neprikltlųsoipybęs.

STIPRYBĖ—APSAUGA—PATARNAVIMAS

LITHĮJĄKIAP
LOAN and SAVINOS ASS’N
* ’ '(N^DfENtJ SPULĮCA)--------
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

davo jie į laukus, miškus, kur 
kasdieninio gyvenimo beprotiš
ka skuba, neapsakomas aki
plėšiškumas ir savanaudišku-, 
mas dar nebuvo sumindžioję, 
suniekinę skąisfų Gamtos yei- 
<U-

Kai kada sustodavo jie ir 
Negyvųjų Žemėje ir vaikščio
davo puošniomis jos alėjomis, 
dairydamiesi į šalis, kur am
žinai miegojo jų giminės, drau
gai ir pažįstami.

Vieną kartą pamatė jie ir An- 
: tano kapą, nors gana nuošaliai, 
į patvoryj supiltą. Plika kapo 
.krūtinė, matyti, atvedė čia jų 
akį.

Tuoj suėmė juos piktas no
ras pasijuokti, pasityčioti iš 
Antano, kad ir ramiausiai po že
mė miegančio ir niekam nieko 
jau nebesakančio. Ir juo dau
giau kuris iš jų turėjo pini

ngų kišenėje, juq labiau ėmė jį 
toks begėdiškas, toks nežmo
giškas poras—noras tyčiotis iš 
mirusio žmogaus] Tyčiotis tik 
todėl, kad jis daugįau turėję 
šviesaus proto galvoje ir arti
mo meileą įtlrdyje, negu kiše
nėje—pipigų! !

—Ha, ha, ha!—pradėjo vie- u tpąs.
" —Hp, ho, ho!—prįtąyė ki

tas.
:----- Tai tąų mokslas,—trau

ke toliau trečias,—tai tau kpy- 
goą, teisybe, Idealai, kova! Tąi 
tau! Bųtųįn išmanę's įr tajP 4^" 
ręs, kaip mes darome, fąi, to-

X ’ » •* • » A

. • • ‘ • • • * b » { . • | , • >

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicągos,

Cicero i
Lietuvių I 

LuįdbtuYĮą ’ 
Direktorig 
Asociacijos 

i

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE^ '

ĄNTUONY B. PETKUS
6834 Sbi \yestern Avę. Plione Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LJUJLnVięiŲS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Streęt Boulevard 4089

j I. J. ZOLP phone Boul. £203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

I ■ f' • .i _ ■ , ' . ■ . ♦. ' . . . .

.......... ...D r |
S. P. MAŽEIKA Yards 1139

3319 Lituanięa Aveųue Yąrdč 1133
LACHAWICZ IR SŪNŪS 1

2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 10£tli Street tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS 1
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883.. • • - V 1 L -' ■ _____ y ■■ _ . ' *    .. .K z. 1

s j A M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139 1
j' 'tT". f T? J- ‘ ■’ ' ' |

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Deąrborn S|. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St. 
Valandoš vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
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 ak.

TeL ’Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597 

----------:------ X.. j- i. r L—-—— »{»/

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 va], p. p.
4735 S. Wcstern Blvd. Laf. 0361-Š016

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

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Deąrborn St.
Room 1230

Ofiso. Tei:\<?ENTRAL 1824 
yde Park 3395

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Namų
* <

KAL & ZARĘTSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
' VALANDOS:

Panedčlį, Ųtarninke ir Ketverge 
nuo 2 ikį 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OI’T.
LIETUVIS • ' ’

Mano 20 mėtų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrįcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI^J GYDYTOJAS

, Te|. Yards J829
Pritaiko Akinius 

Kreivas' Akis'" 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvę 
’ 756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutarti

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amęrįkos Lietuvių Daktarą

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nędėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Ąvęnue

Telefonas RėpUfelic 7868

-ilr

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr.1 Margeris
3325 So. Halsted St.; 1

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

DR. BRUNO J.
ZUBglCKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HĘMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

' Iš RUSIJOS^ ’
Gerai lietuviams žinomas pąp 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

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

Phone MIDWAY 
.r - ■ 'f -'--- g_

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kaba

Nuo 10 iki 12 dfeną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

Karšinki^ WNw
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Kokiomis sąlygomis mes veikėme

pa- 
No. 
ku-

PHILADELPHIA, PA. — Aš, 
kaipo Muzikalio Namo Bendro
vės prezidentas ir Lietuvai Gel
bėti Komiteto pirmininkas) bei 
to komiteto sumanytojas, skai
tau svarbiu dalyku visuomenei 
pareikšti, kokiomis sąlygomis 
dirbome ir ko susilaukėme. Da- , lakstydami su “įgaliojimais.” 
rau tai, nežiūrint, ar aš busiu I Man nesvarbu mano asmeny- 
papeiktas ar pagirtas; Audra 
giedroje, kuri kilo viršuj musų, 
buvo visai nevietoj, nelaiku ir 
su tam tikrais šlykščiais išro- 
kavimais). Iniciatoriai Z. Jan
kauskas, Gustis ir jų padėjėjai, 
vietoj mums pakenkt sau pasi- 
kenkė ir dabar žmonės juos iš 
jų darbų pažįsta. O Lietuvai y- 
pač daug žalos padarė, — atei
tis viską parodys, kaip ant del
no. Gal jų krutinės žybčios... 
bet sąžinė juos grauš, o žmonės 
pirštais) badys. Nestebėtina, kad 
valdovai turi tam tikras ambi
cijas, tai jų žaislas. Bet kaimie
čių vaikai, vargų, bėdų sutulen- 
ti ir tų nenusistovėjusių ma
kaulėj vaidinasi kokie tai “ku
nigaikščių ainiai” (taip jie sa
ve vadina), kokie tai nenupel
nyti titulai, dovanos... ir tam 
panašiai. Tuo tarpu mes dirba
me išsijuosę, — darbo daug, 
laiko maža, pagelbininkų trūk
sta, o “kunigaikščių ainių vai
kus” gėdas apleidus varo grio
vimo darbą visu siinarkumu 
pirmyn. Apsimetę “dideliais pa
triotais” ir krykštauja iš musų 
lyg ko truktų jiems su grąsini- 
mais, su teismais, net konsulo 
laiškus nešiodami kyšioja po 
nosim sakydami: “pas jus kon
sulas) nė atstovas nevažiuos, ha, 
ha, ha! jie ateis pas mus ir 
musų paliepimu veiks.”

Na, na, smarkuoliai! nevie
nas nusijuokė iš jų. Mes jau 
buvom nutarę atstovą ir konsu
lą kviesti. Ir kaip tyčia ilgai at
sakymo negavom, viens kito 
klausinėjom. ką daryt? Kuo ti-

mes! “įgaliotiniai” mums grą- 
sina “dokumentus” rodydami. O 
mes kaip tie griešninkai bel
džiamės viens į kito sąžinę.

Na, kaip ten nebūtų, veikia
me Lietuvos gerovei, nereika
laudami nei garbės, nei užmo
kesčio, — nieko.

Po pirmam draugijų atstovų 
mitingui Lietuvai Gelbėti dau
guma balsų nutarta sulaikyti 
aukas tūlam laikui. Ar nepasi
pils šmeižtų krūva per “Vienybę, 
Dirvą ir kitus tautinius laikraš
čius ant musų, ar neprasidės 
kurstymo darbas, komiteto 
juodinimas. Z. Jankauskas per 
Vienybę grąsina. Gustis šlykš
čius lapelius leidžia. Supraskit, 
jie “įgalioti”... o mes dirbam, 
mitinguojam, Lietuvą nuo prie
šų ginam. A. Tvaranavičius 
Igovokatoriikai drebia mums 
^Įuodą akį.” Musų raštininkas 
ir presos komiteto narys J. Iva
nauskas susirgęs tuo tarpu; rei
škia, mitingų tarimus nėra kam 
per spaudą visuomenei paskel
bti, o aš užimtas klubų reika
lais. šaukiu presos komisijos 
nari A. Tvaranavičių ir klausiu, 
kodėl nepasiuntė spaudai komi
tetų tarimus? Jei tu, sakau, ne
rašysi, tai aš turėsiu parašyti 
ir pasakyti stipriai. I*'

Dykai Apskaitliavimas

• Radio tubus testinam jūsų
namuose

• Taisome radios visų išdirbysčių
• Taisome plaunamas mašinas,

lempas, prosus ir t.t.
Budwit’s Radio Service

4644 S. Paulina St Yards 1460 
Res. 3019 S. Union Victory 8269

Atsako: “Jūsų pranešimus 
Vienybė netalpins.”

Aha, musų pranešimus netal
pina... O čia keletas stambesnių 
aukautojų ragina mane užduot 
per nosį tiems, kurie ne į savo 

‘ reikalus kišasi ir šmeižia kom.

draugysčių 
pareiga vi- 
ir neduot 
per daug

bė, —* drėbkit kiek tik nor’t 
pamazgų viedrus, bet man ru
pi Lietuvių Muzikalio Namo 
bendrovės vardas, nes ta pati 
Valdyba ir čia ir Liet. Gelbėti 
kom., ir tie du dalykai surišti 
į vieną kūną, kur įeina ne tik 
paprasti nariai, bet ir daugu
mas Philadelpbijos 
atstovai. Tad mano 
suomenei pareikšti 
garbės ieškotojams 
skerečiotis. Ypač Muzikalio Na
mo bendrovės gerus darbus 
Lietuvai žino ne tik plačioji A- 
merika, bet ir visa Lietuva. 
Tad tie laikraščiai, kurie musų 
paaiškinimus) nededa, o deda 

Grace Moore 
Andre Kostelanei 

Paul Whiteman 
Deems Taylor 
Paul Douglas

Copyright 1938, Ligcett & Mybrs Tobacco Co.

..................KUPONAS..................
; JSIGYKIT GRAŽIUS INDUS, NES INDŲ: 

SERIJA GREIT PASIBAIGS.
; Išsikirpkit šį Kuponą. Tik iki Birželio 18 d.;
j šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais : 
; gausit tris 7 colių salotoms pasidėti lėkštes. ; 
Į Be jų setas bus nepilnas. Sutaupykit pilną : 
; setą.
:,. Su šiuo kuponu galit gauti ir pirmiau gar- : 
! sihtūs indus. Pradekit rinkti sau 
; Pažymėkit ką norit.
•NAUJIENAS
: 1739 S. Halsted St.
; Chicago, Illinois
I

• Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun 
timo išlaidoms padengti

indų setą.

Adresas
Vardas..

Dėl aromos... 
dėl skonio... 
dėl lengvumo

INSURANCE
(APDRAUDA)

plūdimus su pagražinimais ant 
musų, jie nė man nė J. Ivanaus
kui nepakenks; priešingai, tose 
draugystėse pasės neapykantą 
prieš Lietuvą, parodys visiems, 
kaip su pirštu, kad tie, kurie 
dirbo praeityje ir dirba dabar 
sąžiningai garbės neieškodami, 

išj nokiami, vilioki izmai jiems 
primetami, tiems valdžios orga
nai ^uždaryti, o “kunigaikščių 
ainiams” su “įgaliojimais” 
šmeižt leidžiama kiek tik jų 
širdis gali purvinų žodžių ant 
musų uždrėbt, — net patys re
daktoriai padeda. Džiaukitės, 
vyrai, kad daug laimėjot, kad 
jums padeda... tegul jūsų kru
tinės žibės... mes pasitenkinsi
me tuo, ką turime. Žmonės jau 
dabar ne grinoriai, moka at
skirt žmones nuo provokato

J. Ivanauskas pasveiksta ir 
nutariava spaudai pranešt L. G. 
kom. darbuotę. Rašova. Vieny
bė netalpina ir Dirva ne, dar 
prideda nepalankų paaiškinimą, 
o iš Z. Jankausko ir jo bendrų 
pusės šmeižtai, kaip iš pamaz-

Chesterfields

tik truputėlis 
Chesterfield’s aromos 

tuojau jums praneša—tai čia 
tikras cigaretas.

Dėlto, kad Chesterfields suma
niai sumaišyti nuo aromatiško 
turkiško ir lengvų, nunokusių na- 
mie-augintų tabakų.

Užsidegkite vieną ir tuojau 
jūs žinosite, jog Chesterfields 
yra lengvesni ir geresnio skonio.

v

suteikia milijonams rūkytojų
DAUGIAU MALONUMO negu koks nors kitas cigaretas

NAUJIENOS, Chicago, M.

F

Naujienų-Aėme Telephoto
Filmų aktorė panelė Ann 

Miller, kuri gavo darbą fil
iuose per agentą, kuriam 
prižadėjo mokėti 10 nuo
šimčiu nuo savo uždarbio- 
Dabar jos tas agentas ponas 
Baldey patraukė ją teisman, 
reiklaudamas $7,500 kaipo 
savo procentų iš jos algos. 
Jis taipgi sako, kad jai pas
kolinęs $2,500, tikėdamasis, 
kad iš jos išeis gera aktorė.

gų duobės pilasi. Tada nutar'a- 
va kreiptis į kitus laikraščius.
Jie suprato mudu ir patalpino/kiais sutikti ir sykiu su jais vi

o o 
"b o o

0 0 
ccS o ° L o

tad tariu tiems laikraščiams 
širdingą ačiū! Mes jiems pla
čiai atidarysiu! duris musų tar
pe.

Tai toks buvo musų veiki
mas. < Už gėdą Lietuvos), kuri 
taip negarbingai pasidavė len

phios Lietuvą Gelbėt Komiteto 
pirm. p. J. Griganavičiui ir k-to 
rašt. J. Ivanauskui, kūnų ‘pa
aiškinimas’ buvo Amerikos Lie
tuvy. Žmogui suklysti yra ne
laimė, bet pažinti teisybę ir ją 
paslėpti nuo kitų, tęgul jį su
naikina Dangus ir Žemė!”

Reiškia, p. Z. Jankauskas 
linki mums, kad mus žemė pra
rytų už tai, kad dirbam Lietu
vai. Well, aš bijausi, kad tie žo
džiai nepriliptų pačiam rašėjui.

suomeninius darbus dirbti ir 
jais pasitikėti? Niekados!”

Klausimas, kokius visuome
ninius darbus su mumis dirbo
te?! šeško vaidmenį vaidinot ir 
slapslėtės po lenkų butus. Ki
toj vietoj vėl sako: “Philadel-

kams ir mes turime nešt nema
lonumus. • I

Perskaitęs Z. Jankausko 
dėkos straipsnį Vienybės 
419 sayo bendradarbiams,
rie jam padėjo kelt bereikalin
gą ir save žeminantį triukšmą 
prieš mus, nustebau. O mums, 
kurie dirbome tunkų darbą 
Lietuvai, ;nei dovanų, nei gar
bės, neieškodami, šitaip į mus 
adresuojama: “Čia susibūrė vi
si demokratijos ‘užtarėjai’ — 
toki, kurių ‘tėvynėj’ demokra-I Man prisiminė vieno šnipo nuo- 
tij°s gynėjus, kaip zuikius šau-jtykjs (tar man einant mokyk- 
do.” lon': čia eina kovos, už Lietu-

Ką tas reiškia? Ar dėl to, kad vos laisvę, čia slapti knygnešiai 
mes Lietuvai dirbam, tai musų gabena į kaimus lietuviškas 
tėvynę turi mus kaip ZUIKIUS 
ŠAUDYTI? žmones, pagalvokit! 
Toliau Z. Jankauskas rašo: “Ar 
žmogu i nenustojęs dar papras- 
o sveiko protavimo gali su to-

knygeles, o vienas iš musų bū
rio “draugas” užsinorėjo titu
lo, ženklo iš caro kruvinų ran
kų. Jam ne Lietuva rūpėjo, o 
savo krutinę papuošt. Smaugė, 
bet nepajėgė užsmaugi Lietuvos

nei jos kalbos, nei tų, kurie 
kovojo. Ar žinote, kaip jisai 
gudriai mokėjo kalbėt į mus, 
duot patarimų, kaip su caru 
kovot, o paskui musų darbus 
išduodavo. Kada jam caras už
kabino kokį tai cegelį ant kru
tinės, nuo to laiko visi lietuviaį 
pradėjo jį pirštais rodyt ir 
šaukt: “Judošius už 35 grašių 
lietuvius išdavė”... Ir, žinot, ji- 
s»ii toj apylinkėj negalėjo būt: 
kur tik eidavo, visur tokį šau
ksmą išgirsdavo.

Lietuvos dalis jau nepriklau
soma, vieni džiaugiasi, o kiti 
dar dejuoja... Ypač tie, kurie 
kovojo anais laikais už Lietu
vos laisvę, dabar, minint 20 
metų sukaktį, — tie verkia, 
verkia dėl, to, kad Lietuva taip 
lengvai lenkų globon pateko. 
Dabar eina kova už Vilnių, o 
dar labiau už visą Lietuvos eg
zistenciją, o dalis Amerikos lie
tuvių barasi. Reikia vienybės, 
susiklausymo, kitų jausmų ir 
įsitikinimų pagerbimo. Reikia 
ir valdžios, kuri eitų su liaudi
mi, o ne jos bijotis. Reikia vi
sų Pabaltijo valstijų susitar mo 
ir su kitomis demokratinėmis 
valstybėmis padaryt stiprų ap
sigynimo aktą. Reikia suprast 
liaudį ir šviesti, o izmus nepri
kaišioti, juk ir tu, Zigmai, ne
seniai garbinai izmą, pagatavas 
buvai akis išplėšt tam, kuris 
drįsdavo pasakyti ką nors prieš 
Staliną. Dabar jau kitas vėjas 
pūstelėjo, aklai garbini kitą di
ktatorių, — kas bus “nekst”?

Kadangi presos komisija tik 
per Vienybę paskelbė aukų iš- 
siiuntimą Lietuvon Šaulių Sąjun
gai, tai randu reikalo kaip pir
mininkas, pranešt plačiau spau
doj ir padėkot aukautojams, 
spaudai ir visiems komiteto na
riams, kurie prisidėjo su dar
bu ir noriu pasakyt, kodėl dau
gumas narių stovėjo už išsiun
timą aukų Liet. Šaulių Sąjun
gai, o ne ginklų fondui. Buvo 
suprasta, kad dabartinė kariuo
menė turi būt pertvarkyta, o 
jos vietoj įvesta visuotinas pi
liečių apsiginklavimas reikalui 
esant, kad visi, kaip vienas, 
gintų Lietuvą priešui- užpuolus. 
Tokia kariuomenė, kaip dabar, 
naudinga tiktai turtuolių ir 
diktatorių luomui .palaikyti, o 
ne apgynimui tokios mažos 
valstybės, kaip Lietuva. Tad 
tie, kurie suprato tikrąją Lie
tuvos padėtį, balsavo shjsti au
kas Liet. Šaulių Sąjungai, ir jau 
išsiųsta per konsulatą Lietuvon 
$334.25c.

—Jonas Griganavičius.

Federalinis 
baletas

Nuo ateinančio šeštadienio 
Great Northern teatre trumpą 
laiką vaidins WIPA federali
nis baletas. Bus duodami trys 
veikalai “Frankie and John- 
ny”, “An American Pattcrn” 
ir “Behind Thfs Mask”

Vaidinimas bus kas vakarą 
išėmus pirmadienius.

*

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE ••

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.
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Ar karas neišvengiamas

■ --i. m*y*. I ■■ f-n --- -

Apžvalga
I* H I ■■■! I » —

I II nu III—"

Vis labiau Amerikoje ir Europoje plinta mintis, 
kad naujas pasaulio karas esąs neišvengiamas. Prie ka
ro seniai ruošiasi fašistinės valstybės. Pastaruoju laiku 
buvo priverstos didinti savo ginkluotę ir demokratinės 
bei pacifistinės (taiką mylinčios) valstybės. Ginkluotis 
nutarė tokia Danija, kuri prieš keletą metų buvo nuta
rusi visai panaikinti nuolatinę armiją, paliekant tiktai 
ginkluotą pasienio sargybą.

Kai visos valstybės ginkluojasi, tai atrodo, kad ka
ras būtinai turi įvykti. Nes tos ginklavimosi lenktynės 
anksčiau ar vėliau turės pasiekti laipsnį, kuomet, anot 
to posakio, “pačios kanuolės pradeda šaudyti”.

Taip būdavo praeityje.
Bet ar taip turi būti ir dabar? Ne būtinai.
Reikia atsiminti, kad karas šiandie yra kitokios 

rųšies, negu praeities karai. Net Pasaulio karas buvo 
ne toks, kaip dabartinis karas Ispanijoje arba Kinijoje. 
Pirma kariaudavo armijos, o dabar eina kova ne tik 
tarpe kareivių, bet ir tarpe žmonių masių, tarpe ištisų 
tautų. ; j; i \i.iMljifiajjMlh!

Tai padarė, visų-pirma, nepaprastai padidėjęs karo 
intensyvumas. Visa pramonė, visas žemės ūkis, visos su
sisiekimo priemonės dabar būna pakinkomi karo maši
nerijai traukti, kai iškyla karas.

Toliau. Į frontą stoja tokios milžiniškos armijos, 
kad plačiausi liaudies sluoksniai būna priversti imti į 
rankas ginklą.

Pagaliau, karo aviacija. Karo lėktuvai bombomis iš 
oro naikina ne tik apkasus, tvirtoves ir maršuojančias 
armijas; bet ir “atvirus” miestus. Nežiūrint “civilizuo
tų” šalių protestų, šis kovos metodas vis plačiau ir pla
čiau yra vartojamas Kinijoje ir Ispanijoje. Sugriauna
ma ištisi miestai ir kaimai, išžudoma tūkstančiai ramių 
gyventojų, net moterų ir vaikų.

Visį jaučia, kad karui kilus, nuo šitų baisenybių ne
bus apsaugota nė viena šalis. Todėl jau taikos metu 
Londono ir Paryžiaus gyventojai yra mokinami vartoti 
priešdujines kaukes; Europos didmiesčiuose yra stato
mi požeminiai urvai, kuriuose žmonės galės pasislėpti 
nuo bombų, metamų iš oro.

Tai toks šiandie yra karas. Ir kadangi jisai yra 
toks, tai galima tikėtis, kad tarp didžiųjų valstybių jisai 
nekils. Nė viena valstybė nesijaučia galinti rizikuoti to
kį karą pradėti! i T •>. * .

Todėl kova prieš karą nėra be vilties. Ramių, de
mokratinių valstybių ginklavimąsi kaip tik gali atšaldy
ti agresingųjų valstybių karo karštį.

SPJAUDĖ — DABAR GERIA

Kai paaiškėjo, kad savo 
šmeižtais ir plūdimais tautinin
kai negalėjo “užkariauti” SLA, 
tai jie pradėjo giedoti apie tai
ką ir fratemalės' organizacijos 
principus. Toje pačioje “Vieny
bėje”, kurią per pusę metų tau
tininkų “Sargyba” vartojo savo 
fašistiškai kampanijai prieš 
“radikalus”, p. Tysliava dabar 
rašo:

“Butų gerai, kad bent šia
me seime (SLA s*eime Scran- 
tone. — “N.” Red.) delega
tai bandytų imtis tik kon- 
struktyvių darbų, kurie gali 
atnešti apčiuopiamos naudos 
tokiai fraternalei organizaci
jai, kaip Amerikos lietuvių 
susivienijimas. Tiek SLA na
rių amžius, tiek pagaliau, jų 
gyvenimiškas patyrimas sa
kyte sako, kad politinės rie
tenos nieko gero neatneša 
tokioms organizacijoms.”

Dtoakymo kalnai
Chicago je—paltu:

Metams____________________$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _---------    2.00
Dviem mėnesiams __________ 1.50
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija________________ 8c
Savaitei__ _______________  18c
Mėnesiui____________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams --------------------------- $5.00
Pusei metų ..............................- 2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mėnesiams ________ 1-00
Vienam mėnesiui __________ .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams __________________ $8.00
Pusei metų ............ 4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu /kartu su užsakymu.

spiaudę. Tame pačiame “Vie
nybes” humeryje, kur jos re
daktorius prabilo apie politinių 
rietenų kenksmingumą, vienas 
jo bendradarbis rašo:

“.,.mano senas pažįstamas 
vilnietis, iš principo yra so
cialistas. Bet ar galima jį pa
lyginti su ‘socialistais’ iš suk
čių abazo-...”
Panašių “tautiškų žemčiųgų” 

tame sargybininkų organe už
tinki kuone kasdien. Todėl tai
kos angelo poza, kurią jo re
daktorius dabar mėgina užimti, 
vargiai kam apdums akis.

PADARĖ PRARAJĄ

Ėmėsi Amerikos lietuvius tai
kinti ir kauniškis “Pasaulio 

/
Lietuvis”. Bet jisai tai atĮieka 
keistokai.

Š. m. 11-ame savo numeryje 
jisai pakartojo “Naujienų” pa
stabas dėl “Tėvynės” redakto
riaus (kuris tenai pasirašo Vi- 
taičiu, o “Vienybėje” Zeikum) 
nusiskundimo, kad nesantaika 
galinti pražudyti SLA. Jisai pa
ima “Naujienų” straipsnio pra
džią, kur pasakyta, kad jos “se
niai kovoja už tai, kad tos sro
vinės rietenos Susivienijime pa
siliautų”; o paskui jisai paduo
da straipsnio pabaigą, kurioje* 
pareiškiama, kad “milžiniška 
SLA. narių dauguma... turės tą 
kurstytojų kliką suvaldyti”. Ir 
sako: •

“Argi dar reikia aiškinti, 
kad tarp straipsnio pradžios, 
kur sakoma: ‘Naujienos’ se
niai kovoja...’ ir jo pabaigos, 
kur pareiškiama, kad ‘turės 
tą .kurstytojų kliką suvaldy
ti’ yra nepereinama prara
ja?”
Taip, bet “prarają” padarė 

pats “Pasaulio Lietuvis”, pra
rydamas visą straipsnio vidurį, 
kur yra nurodyta, kodėl ta 
“Naujienų” kova prieš srovines 
rietenas Susivienijime iki šiol 
buvo nesėkminga, ir kas yra tie 
gaivalai, kurie šitas rietenas 
kursto.

Jeigu Kauno leidinys nebūtų 
paslėpęs nuo savo skaitytojų 
to dalies “Naujienų” straipsnio, 
tai jiems butų aišku, kad pra
raja yra ne pas mus, bet pas jį. 
Jie matytų, kad faktai ir logika 
yra musų pusėje.

Juk “Naujienos” siūle taikin
tis; ne tik siūlė, bet ir agitavo 
už taikinimąsi; ne tik agitavo, 
bet ir praktikoje vykdė taikini- 
mosi politiką — rėmė ir pa ta 
re SLA. nariams remti nepar
tinį kandidatų sąrašą. Bet šitos 
“Naujienų” pastangos kiekvie
ną kartą atsimušdavo, kaip į 
sieną į sandariečių ir tautinin
kų šulų užsispyrimą “užkariau
ti” organizaciją. “Naujienų” 
taikos pasiūlymai sutikdavo iš 
jų pusės tik panieką, plūdimus 
ir šmeižtus.

Tai kas gi šitokioje ■ situaci
joje palieka daryti?

. Kiekvienas logiškai protaująs 
žmogus pripažins, kad išeities 
nėra kitokios, kaip tiktai ta, 
kurią nurodė “Naujienos”: tu
ri būt suvaldyta ta kurstytojų 
klika, kuri griauja taiką orga
nizacijoje.

Dar galima pridurti, kad tas 
kurstymas eina ne be įkvėpimo 
iš Kauno, kurio melodijas gra- 
jiria “Pasaulio Lietuvis”. . Juk 
ne be reikalo tapo apkarstyti 
medaliais už “tautiškus nuopel
nus” kaip tik tie vyrai, kurie 
daugiausia verda smalą Susi
vienijime.

IŠ LIETUVOS
' » i * * • * • ’ ,

Bet ką tas pats* asmuo rašė 
pernai metais, dar prieš SLA. 
nominacijas, kai Dr. Montvidas 
“Keleivyje”, paskui SLA. Va
karų Komitetas ir “Naujienos” 
pasiūlė nekelti politinių riete
nų Susivienijime ir ruoštis 
konstruktyviam darbui seime?

Ką jisai ir jo bendradarbiai 
rašė “Vienybėje” per visą SLA. 
Pildomosios Tarybos nomina
cijų laiką, kada Vakarų Komi
tetas ir “Naujienos” ragino 
SLA. narius, nežiūrint tautinin
kų arogancijos*, vistiek stoti už 
taiką ir vengti partyviškumo, 
nominuojant kandidatus?
, Taip, DABAR jie kalba apie 
politinių rietenų pragaištingu
mą— po to, kai visuotinų bal
savimų ir delegatų rinkimų re
zultatai parodė, kad “Sargyba” 
pralaimėjo. DABAR p. Tyslia
va bando atsigerti iš to šulinio, 
į kurį jisai per mėnesių mėne
sius atsikrankšdamas Spjaudė.

Tačiau, dar ir jam geriant, 
jo bendradarbiai nesiliauja

LEGIONIERIUS
(Laiškas iš Lietuvos)

Važiuoju autobusu į rytus, 
žiuriu, prieš mane sėdi seny
vas savotiškoje melsvoje uni
formoje, kokios man neteko 
niekuomet matyti, augalotas, 
drūtas vyriškis.

Stebiu jo tą aprėdalą. Ant 
vienos iš rankovių USA ženk
lai ir parašas “Illinois”

—A, tai Amerikos legijonie- 
rius, — dingtelėjo man mintis, 
ir tuoj aš į jį kreipiuos.

—Tai tamsta busi iš Ameri
kos?

—O yes, iš Čikagos, — atsa
ko jisai savotiškai kimiu bal
su.

Įsišnekučiuo j ame.
—Suprask; trisdešimts metų 

aš nebuvau Lietuvoje; čia da
bar man .viskas* savotiška, nau
ja. Kaip aš išvykau, tai šito 
plento, rodos, nebuvo, o dabar 
tokie dideli kaip Amerikoj bu* 
sai vaikšto. Tik čia Lietuvoje 
taip tylu, ramu. Aš veik visą 
amžių gyvenau Čikagoje, tai į- 
pratau prie didelio triukšmo. 
Jūsų Kaunas tikrai gražus, bet 
oks ramus, tylus... Jūsų šauliai 

geri vyrai, mane apgyvendino 
net karių viešbutyje. Visai kaip 
Amerikoje, visi patogumai, 
švaru ir taip tylu, žinai, dėl tos 
tylos pirmą naktį užmigti nega
lėjau, o tikrai įvargęs buvau. 
O t vis rodos kažkas turi nutik
ti, taip tylu. Prieš rytą tik 
snausti pradėjau ir visokie iš 
karo vaizdai sukilo. Rodos, 
Lietuvą lenkai puola, man rei
kia kažkas daryti, bet miegas 
ir nuovargis mane sukąųstęs 
laiko. Taip ir kamavaus iki pat 
ryto. Viskas čia naują—

—Tai tamstai teko kariauti? 
klausiu aš jo.

—Koks čia karas buvo,—ku
kliai jisai man sako. Jau veik 
karui besibaigiant mes atvyko
me į Prancūziją; man didesnio 
mūšio taip ir neteko matyt. Net 
vargo ir to neregėjau. Mes ge
rai buvome visi aprūpinti. 
Greit karas baigėsi ir vėl grį
žau į Ameriką. Buvau tuomet 
besikėsinąs pasukti į Lietuvą, 
bet nuo savųjų atsiskirti neno
rėjau ir štai tik dabar parvy
kau.

—Važiuoju motinos aplanky
ti. Ji Anykščiuose gyvena. Jau 
aštuoniasdešimts metų senutė. 
Ji visai nežino, kad aš parvy
kau. Sena, nerašiau jai nieko, 
tai dar numirs iš džiaugsmo, o 
noriu ją gyvą pamatyti... Oi, 
kaip noriu... Tiek metų..

Tariant paskutinius žodžius 
jo balsas kažkaip nutrūksta ir 
jis nustoja kalbėjęs. Dairosi, 
stebi gamtą. «

—Įi\ čia toksai melsvas dan
gus, kaip Amerikoj, tik laukai 
štai taip gražiai žaliuoja, o tos 
girios taip puikiai atrodo, ži
nai mieste to viso’ nematyti. 
Smagų, gražu...

—Tamsta ilgam pąrvykai?
—Gyvensiu kokius tris* mėne

sius, p paskui atgal... <Iuk aš 
darbininkas, beveik visą laiką 
vienoje ir toje pačioje f abriko
se išdirbau, (ai dabar gavau 
trims mėnesiams pasilsėti, na ir 
išsirengiau į Lietuvą.

—Grįšiu, — susigriebęs to
liau kalba jisai. —Nors Ameri
koje aš rįieko iietųbių, yiėnąs be 
giminių, nevedęs*, bet darbas... 
—ir vėl taręs tuos žodžius jisai 
kažkaip veide pasikeitė, jo akys 
susmulkėjo ir galvą užvertė 
aukštyn, pažiurėjo į dangų...

—Gražus oras, — toliau sa
ko jis. — O kai mej iš Čikagos 
išvažiavome, tai lietus pilte py
lė ir 1 Štai aštuonetas dienų ir 
jau, aš Lietuvoje, lyg ir neatsi
džiaugdamas kartoja jisai.

—Mus* Kaune savanoriai gra
žiai pavaišino, daugumoje jie 
jie tokie pat darbininkai, kaip 
ir aš, tik kiti jų jau žymiai se
nesni; mat, kiti jų dalyvavo ir 
ruskio kare, tai abieji mušėmės 
prieš vokiečius, tik aš laisvu 
noru užsirašiau į tą karą, o

juos mobilizavo, betz Lietuvos 
kare jie ir savanoriais dalyva
vo. Jie daug kariavo, jie turi 
kuo pasigirti, turi ką papasa
koti, bet taip geri vyrai, širdin
gi. Dėlko jie taip mus gražiai 
priėmė, aš jau nežinau, aš to
se vaišėse ir laikytis nežinojau 
kaip. Buvo net tenais aukštų 
ponų ir patsai prezidentas^ jau 
senas vyras, neišdidus.

Jis norėtų daugiau ką man 
sakyti, bet nutraukia kalbą. 
Savotiškai pažiūri į mane. Tuo
met aš jo klausiu, kokį jisai A- 
merikoje laikraštį skaito.

—Naujienas, mes visi Nau-
• t *

jienas skaitome, — lyg ir pasi
taisęs dar priduria.

Sakau jam, — tai geras dien
raštis* ir man tenka kartais jį 
matyti.

Šitai išgirdęs jis pasidaro dar 
širdingesnis su manim ir jau 
man sako kamarad. Tasai žo
dis kažkaip širdingai iš jo lupų 
išsprūsta. Aš neiškenčiu, duodu 
jam savo ranką ir mudu tikrai 
bičiuliškai pasisveikiname. Jo 
akyse aš/ matau tikrą, nepadirb
tą nuoširdų džiaugsmą. Mudu 
abudu valandėlę tyliva ir vie
nas ' į kitą bičiuliškai žiuriva.

•—Žiur, tai ir Naujienos į Lie
tuvą pakliūva? Nežinau, kur aš 
jas dabar gaustiu skaityti. Tiek 
metų iš eilės skaitau, pripratau, 
be jų bus nuobodu!

—Tai jau, tur būt, jų neteks 
čia matyti, nes retas numeris 
ateina...

—Dėlko taip? Visi toki geri 
čia žmonės... Tikrai butų gera 
Lietuvoje, jei štai ne j ūsų -tie 
visi nesusipratimai. Juk visi 
broliai, visi lygus ir tie šauliai 
ir jų savanoriai, visi šauni vy
rai, tik tfu ta laisve pas jus blo
ga. Šneki žmogus su jais ir jau • 
ti, kad daug kas sako ne tą, ką 
reiktų sakyti. Lyg dirbtina at
rodo...

—Sakykite, ką jus iš Naujie
nų labiausiai skaitote, — nu
traukiu musų nesmagia tema 
jo kalbą.

—Žiūrint kaip kas; aš ameri
koniškų laikraščių beveik ne
skaitau, tai pirmiausia perskai
tau pirmą puslapį, o paskui se
ku ginčus, — jie įdomiausi. 
Paskui žiurau, ką iš Lietuvos 
rašo. Naujienos apie Lietuvą 
daugiausia rašo ir tikriausias 
žinias paduoda. Jos beveik vi
suomet atspėja, kas bus Lietu
voje, dėl to jas visi skaito. Štai 
iš atvykusių kartu su manim 
kamaradų yra ir katalikų, bet 
ir Naujienas skaito. Pas mus 
žemaičiai daugiausia parapi
joms priklauso, ir vienas mano 
čia atvykusių kamaradų žemai
tis jau į Telšius išvyko. Aš tai 
aukštaitis nuo Anykščių. Bet 
mes visi gerai sugyvenam. Pa
žiūros^ pažiūromis, o bičiulystė 
bičiulyste pasilieka, mes visi 
darbininkai. Dėlko šitaip Lietu
voje negalėtų būti? Lyg ir klau
sia jisai manęs.

Aš ir,vėl nutraukiu man ne
malonią kalbą. Ką gi aš jam 
galiu atsakyti, juk mudu čia 
ne vienudu važiuojava. Auto
busas pilnas keliauninkų. Visi 
jie klauso, ką mudu kaljiava...

—Sakykite,’kaip dabar Ame
rikoje su darbais? %

—Labai prastai. Daug bedar
bių yra. J&na milžiniška kova 
tarp kapitalo ir darbo. Jei pre
zidentas laimės tą kovą, tai gal 
bus geriau, bet, tur bųt, be ka
ro nieko nebus.

-—Tai, ką jau ir Amerikoje 
kalba apie, karą?

—O yes, Amerika dabar 
sparčiai ginkluojasi, tik ji var
gu kariaus, lauks iki Europoje 
karas ištiks. Bet pas mus tiek 
nematyti kariškių, kiek čia Eu
ropoje ir Lietuvoje. Tiek čia 
daug kariškoje uniformoje 
žmonių, štai Kauno stoty mus 
net moters šaulės uniformuotos 
pasitiko.

Dar mudu ilgai apie šį tą 
šnekučiavomės, bet atėjo laikas 
skirtis, širdingai atsisveikinom.

R. SKIPITIS J PIETŲ 
AMERIKĄ

KAUNAS. Tsb. — Užsienio 
Lietuviams remti draugijos 
pirmininkas R. Skipitis šių 
metų brželio mėnesį važiuo
siąs į Pietų Amerikos valsty
bes susipažinti su lietuvių iš
eivių tose šąlyse ekonominiu 
ir kulturinu gyvenmu.

Jei naujajam mano kamara- 
dui teks šitas eilutes skaityti, 
lai jisai labai nenusistebės, kad 
čia bent kiek geografijos vietos 
ir kiti dalykai ne visai tiksliai 
atvaizduoti. Jis vieną turi turė
ti galvoje, kad aš lieku Lietu
vos gyvenimo tikrovės sąlygose 
gyventi, o jis išvyks į Ameriką, 
kur jo mėgiamos Naujienos

i KA ŽMONES MANO
Du Kardinolai Skirtingai Nukalbėjo

Romos katalikų laikraščiai 
savo aprašymuose apie 34 su- 
eucharistinį kongresą, kuris 
baigėsi gegužės 29 dieną, 1938 
Budapešte, paduoda ištraukų iš 
pamokslų, kuriuos pasakė auk
šti Romos bažnyčios dignitato- 
riai. Paduoda, kad popiežiaus 
egatas kardinolas Pacelli kal- 
oėjo apie Romos katalikų baž
nyčios triumfą. Kur, girdi, E- 
rodas*, Pilotas, Neronas, Deok- 
lecijonas? Smaugiamieji, kauki 
namieji, persekiojamieji liko 
nugalėtojai.

Vengrijos kardinolas Seredi 
savo pamoksle pasak: “Kaip 
skirtingas butų likimas žmoni
jos, kuri yra sutverta laimei, 
jei viso pasaulio Romos katali
kų vieningumas iš tikrųjų bu
tų atsiektas.”

Aišku, kad tos dvi kardinolų 
mintys neharmonizuojasti. Kar
dinolas Pacelli šaukia apie Ro
mos bažnyčios triumfą, o kar
dinolas Seredi aimanuoja, kad 
katalikiškas pasaulis pakrikęs, 
kad jame nėra vieningumo.

Kardinolas Pacelli su savo 
kalba primena rusų priežodį: 
pijanomų į more po koleni 
(girtam ir jura sulig keliais). 
Ir iš tikrųjų, kaip šiais laikais 
gali kalbėti apie Romos katali
kų bažnyčios triumfą, kada ei
na baisi drama Rusti joj, Meksi
koje, Ispanijoje, Vokietijoje? 
Užuot šaukęs, kur Erodas, kur 
Neronas, popiežiaus legatas tu
rėjo sušukti, kur šių laikų Ka- 
nosa? (Kanosos nesumaišykite 
su Kenosha, Wisconsin. Kano- 
sa yra pilis šiaurinėje Italijoj. 
Tos pilies* kieme Vokietijos im
peratorius Henrikas IV, basas 
ir su plika galva, išstovėjo per 
tris dienas sausio 25-28, 1077 
m., pakutavodamas prieš popie
žių Grigalių VII, kurs tada sve
čiavosi toje pilyje pas Tuskani- 
jos kunigaikštienę Matildą. Po 
trijų dienų popiežius priėmė 
imperatorių, ir nuėmė nuo jo 
ex-kbmuniką. Nuo to laiko Ka
liošą liko istoriška, o išsireiški
mas, “Eiti į Kanosą” nuo to 
laiko reiškia nusižeminti arba 
nusileisti po prievarta).

Katalikų istorikai tvirtina, 
kad garsusis Vokietijos kancle
ris Bismarkas po popiežiaus 
Leono XIII prievarta dar ėjo į 
Kanosą. O kur galybė dabarti
nio popiežiaus priversti Hitlerį 
eiti į Kanosą? Tai kur tas da
bartinės* Romos katalikų baž
nyčios triumfas, apie kurį po
piežiaus legatas kardinolas Pa
celli taip garsiai šaukia?

Vengrijos kardinolas Seredi 
pasirodo žiūrįs į gyvenimą blai
viomis akimis. Jis mato, kad 
šių laikų pasaulis pakrikęs ir 
turi drąsos pripažinti, kad pa
krikęs yra ir Romos* katalikų 
pasaulis.

Ir iš tikrųjų; kas gali būti 
toks užsimerkelis, kurs nema
tytų, kad taip yra. Ypač mes 
lietuviai gerai matome ir skau
džiai atjaučiame, kad Romos 
katalikų pasaulis nežmoniškai 
susiskaldęs. Nuo katalikiškos 
Lenkijos katalikiška Lietuva 
daugiau nukentėjo ir kenčia, 
negu nuo bet kurių kitų neka
talikiškų kaimynų. Popiežius 
šaukia katalikišką pasaulį į ko
vą prieš ateistinį komunizmą, o 
štai katalikiška Lietuva tikisi 
užtariiųo ir pagelbos iš tos ate
istinės komunistiškos Rusijos

laisvai eina ir laisvai rašo. Be 
to, čia turėta tikslo ne viskas 
mudviejų pašnekesyje žodžiai 
atpasakoti, o tik jo svarbesnės 
mintys paduoti.

Sudiev, kamarad, tokių kaip 
aš Lietuvoje nemaža sutiksi, 
tad tikėk savo motinos žemės 
laisva ateitimi.

—Vistaspats

nuo užpuolimo katalikiškos 
Lenkijos. Išrodo, kad visos pra
garo galybės stojo į darbą ir 
pakrikdė Romos katalikišką 
pasaulį.

Kada atstiras inžinierius, kurs 
pastatys tiltą per bedugnę, ku
ri skiria katalikišką Lietuvą 
nuo katalikiškos Lenkijos?

Kaip plati ši bedugnė ir kaip 
baisi yra neapykanta tarp lie
tuvių Romos katalikų ir lenkų 
Romos katalikų, rodo kad ir šis 
faktas: tai praėjusį pavasarį, 
šv. Juozapo dieną, Lietuva bu
vo priversta priimti Lenkijos 
ultimatumą, tai ant rytojaus, 
tai yra kovo 20 dieną, ponas 
Leonardas Šimulis, Romos ka
talikiško dienraščio Draugo re
daktorius, masinitinge savo pra
kalboje be kilo ko pareiškė: 
pažiūrėsime, girdi, kas sutiks 
atstovauti Lietuvą Varšuvoj ? 
Girdi, jei man siūlytų tą vietą, 
tai jos nė už milijonus dolerių 
nesutikčiau užimti.

Įsigilinkime į tą pareiškimą. 
Lietuvių Romos katalikų dien
raščio redaktorius nesakė, kad 
jis nė už milijonus dolerių ne- 
apsiimlų atstovauti Lietuvą 
Maskvoje prie ateistinės* komu
nistų valdžios, arba Berlyne 
prie nacių valdžios, arba Toki- 
joj prie japoną pagoniškos val
džios, bet jis sakė, kad nė už 
milijonus dolerių nesutiktų at
stovauti Lietuvą Varšuvoj prie 
Romos katalikiškos valdžios. 
Vadinasi, Varšuva tai tikra po
litinė Sodomo ir Gomora.

Romos katalikų vieningumo 
stoką rodo ne vien baisi neapy
kanta tarp lenkų ir lietuvių. Tą 
pati bėda yra tarp lenkų ir uk
rainiečių, tarp lenkų ir čekų, 
tarp čekų ir vengrų. O ameri- 
koj koki yra santykiai tarp čio
nai esančių katalikiškų tautų? 
Ar lietuviai katalikai ką gero 
turi iš čia viešpataujančių airių 
katalikų? Tik tą gerą lietuviai 
katalikai turi, kad jie airių vys
kupams užrašė savo bažnyčias, 
mokyklas, ligoninę ir moka sa
vo tiems dvasiškiems valdo
vams aukštas metines duokles.

Todėl, veltui popiežiai šauks 
katalikišką pasaulį į kovą prieš 
bedievybę, veltui rengs tarptau
tinius ir tautinius cucharis*ti- 
nius (ragaiŠinius) kongresus,— 
viskas bus balsas tyruose tol 
kol nepradės vykinti katalikiš
ką vieningumą. Tokį katalikiš
ką vieningumą, kurį Kristuj 
skelbė ir kuris yra užrašytas 
keturių evangelistų (Mato, Mor
kaus, Luko ir Jono) .evangeli- 
jose. Tačiau nelaimei, šiandie
ninė Romos katalikų bažnyčia 
yra taip toli nutolusi nuo Kris
taus skelbto mokslo, kaip mė
nuo nuo žemės.

—Romos Katalikas

NUBAUDĖ VIEŠŲJŲ NAMŲ 
LAIKYTOJUS

Ukmergėj buvo keli slapt 
viešieji namai, kuriuos polici 
ja ne per seniai susekė. Balan 
džio 20 d. Kauno apyg. teismą: 
nagrinėjo Ukmergėj 4 tokia: 
bylas.

Viešųjų namų laikytoja Ago 
ta Bortkienė buvo nubausta 1 
m. 6 mėn. papr. kalėjimo, c 
Izidorius Slavinskas ir Mari j £ 
Ašmenskienė ^-nubausti po ( 

'mėn. papr. kalėjimo.
I
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Litnuanians
OUR GRADUATING ADDRESS

By NORA GUGIS

THE LITHUANIAN LANGUAGE

“If you were delivering an address 
before a graduating class, vvhat could 
you say?“ asked one of our reader- 
friends.

What could we say? We could and 
yrould say: “Welcome into this inter- 
|esting vvorld!“

For it is as interesting and grand a 
place as you will make it.

Of course, jobs aren’t avvaiting one 
and all on delectable platters. Būt if 
they were, what a lot of smug and sa- 
tisfied “sissies“ vve’d be!

It might take weeks, months, years 
for some to find the jobs they are 
looking for. Meanvvhile, let no gradu- 
ate feel too superior or too vvell-edu- 
cated for the menial duties that he or 
she may have to perform until that 
Big Opportunity comes. Each task, no 
matter how small or unimportant, in- 
evitably adds to one’s experience.

Allovv us to tell you about a col- 
lege graduate who needed some kind— 
any kind—of work desperately. At lašt 
he was hired to do the sweeping in a 
wood-carving shop. For two years, he 
wielded the broom and tossed the 
carved table legs from the carving ma- 
chines into shop trucks and thence into 
delivery trucks. Most of the vvorkers 
vvere Italians, speaking only a little 
English. Our college grad soon began 
to pick Italian phrases and before he 
left “that joint” he could carry on an 
ordinary conversation in Italian with 
the men in the shop.

He left this menial hand-soiling job 
to work vvith an insurance company. 
His rise there was most satisfying BE- 
CAUSE he happened to be assigned to 
an Italian neighborhood, vvhere his Ita- 
lian “grazie, signora“ amused the Ita- 
lians vvith its stumbling pronunciation, 
būt nevertheless opened their doors fot 
collections and nevv policies.

His college training had broadened 
his understanding and enabled him to 
cope vvith many a situation more in- 
telligently than his less-educated brethern 
and novv his road vvas dear.

Būt there you are, he had patient- 
ly svvept the savvdust for tvvo vvhole

years! A college graduate vvorking at 
the minimum rate of 34c an hour in 
dusty overalls vvith blistered and sli- 
vered hands.

He had the good sense, hovvever, to 
be patient! Those were depression days, 
būt depression has vvorn itself out vvith 
talk. There vvill alvvays be depression 
for some. And there vvill alvvays bė op- 
portunities for others.

It is PATIENCE and MAKING 
THE MOST of each ind evėry tiny op
portunity that eventually vvill lead you 
to the top. —an Old grad

WINS SCHOLARSHIP TO U. OF C.

Daniel Mezlay-Mezlaiskis, 19, of 
6402 S. Richmond St., vvho vvon tvvo 
year scholarship to University of Chi
cago on basis of scholastic record and 
aptitude examination. Graduated vvith 
honors from Harpcr High in February 
and during past months attended Wil- 
son College. At Harper and Wilson vvas 
editor and nevvs editor respectively of 
school papers.

(Continued from lašt vveek)

DAINOS IN AMERICA

Hovvever, the interest of the Lith- 
uanians is not all centered only in 
their ovvn doings. You vvill alvvays 
find a goodly number of them at the 
performances of the opera, at the sym- 
pbony and other concerts, so that they 
familiarize themselves vvith the music 
and musicians of the vvorld. Consequent- 
ly, even the Lithuanian concert going 
public is quite critical and the perform- 
ers compelled to progress.

I do not vvish to convey the im- 
pression that all of our cultural' acti
vities are centered is these musical 
groups. There are nūmerous othet 
branches and means of acquiring and 
spreading education among our people, 
būt since I chose music as probably 
the principai topic of this very plea- 
sant visit vvith the officers, commit- 
tees, members and friends of the Fel- 
lovvship House in your celebration of 
Lithuanians Day, I have naturally ac- 
cented that particular subject and 
dvvelled upon it probably a little lon- 
ger than vvas interesting to you.

Būt since both your service and the 
Service of music seems to have a com- 
mon interest, that of “creating a bet- 
ter background for life“ you vvill un- 
derstand that it vvas all for a better 
understanding of a mutual cause, and 
—forgive me.

In conclusion, permit me to say, that 
the Lithuanians have alvvays been very 
appreciative of the service that yout 
organization has so very checrfully ex- 
tended and rendered them in so many 
different vvays.

Your Fellovvship House at one time, 
and before the Lithuanians had theii 
ovvn meeting places, > vvas quite an im
portam center for Lithuanian gatheringn 
of different kinds. A number of oui 
most prominent organizations did some 
of their outstanding vvork vvhile con- 
neeted vvith the Fellovvship House. 1 
have reference, particularly, to the 
vvork of the Day Nursery vvhich the 
208 Womens Chapter of the Lithua
nian Alliance of America, establishcd 
and carried on here for some time. Fot 
the various classes and competent tea- 
chers vvhich you offer. the neighborhood 
people, both young and old, and from 
vvhich the Lithuanians have and štili 
are deriving no little benefit, Lithua-. 
nians generally are grateful.

NOTICE

Healthiest Boy 
Graduates From 
High School

Albert C. Koplevvski, adjudged, a 
fevv years ago, by the American-Lithu- 
anian Doctors’ Society as the healthiest 
Lithuanian boy in Chicago and vicini- 
ty, vvas graduated on June 2, 1938, 
from the Dovvagiac High School in Do- 
vvagiac, Micbigan.

“Mens sana in corpore sano” (A 
sound mind in a sound body) is a 
proverb that is proved true by this 
young man.

May good healtb and the best of luck 
continue to be your companions through- 
out a long and eventful lifetime! J.

Art Craft
The summer art craft program for 

the cbildren at Marquette Park pro- 
mises to l?e very interesting and in- 
structivę. Classes vvill be held from 
10 to 12 noon and 1 to 4 in the 
afternoon. Junior garden vvork, out- 
door puppet shovvs, nature lore, out- 
door, sketch, hikes, classes in blue 
prints, pet shovvs and beadvvork are 
some of the activities scheduled for the 
summer. This program begins June 
20th, and boys and girls from 6 to 
16 are vvelcome. Classes are held on 
Mondays and Thursdays. Mrs. Ander- 
son is the instructor.

Pirmosios Lietuvos Tautinės Olimpijados ženklas (me
dalis), kuriuo bus apdovanojami olimpiadoje laimėję pir
menybes sportininkai*

In ansvver to the many requests for 
Information in English on various top- 
ics relating to Lithuania, there has been 
prepared by the Consulate General of 
Lithuania, 16 W. 75th St., Nevv York, 
N. Y., a SHORT LIST OF ENGLISH 
REFERENCES ON LITHUANIA, a 
varied list of items on Lithuanian top- 
ics.

GENERAL

Baltic States. M. E. Tovvnsend. Inter
national Relations Club Syllabus 
no. x. Nevv York, International 
Institute of Education, Sept., 1921. 

Baltic and Caucasian States. J. Buchan.
London, Hodder & Stoughton, 
1923.

Beyond the Baltic. A. M. Scott. Lon
don, Thornton Buttervvorth, 1925.

Central European Observer; Special 
Lithuanian Number. London, Re- 
construction Publishing Co., n. d. 

Introducing Lithuania. P. Žadeikis.
bfevv York, 1930; 1933.

Lithuania. A. M. Benedictsen. Copcn- 
bagen, Egmont H. Petersens Kgl. 
Hof.-Bogtrykkeri, 1924.

Lithuanųt: gencral report. E. Balogh. 
Boston, World Peace Foundation, 
n. d. 

f

Lithuania: 1928. E. J. Harrison. Lon
don, Hazell, Watson U Viney, 
1928.

Lithuania, the enigma. V. J. O’Hara. 
Nineteenth Century 102:63 Juqe, 
J928.

Lithuania Past and Present. E. J. Har- 
risoh. London, T. Fisher, Unvvin, 
ĮI922.

Lithuania, a revievv. E. J. Harrison. 
Lqndon, Eyre £3 Spottisvvoode, 
n. d.

Lithuanian Forest. V. J. O’Hara. Rek
viem of Reoietvs «(London) 65:- 
461 March, 1922.

lithuanian Telegraph Agency (“EL- 
. TA”) Service Economic and Ge-

IN BERLIN — John Krcnčius, right, manager and leader of the 
fainous Karrė Le Baron dancing trio, vvrite from Germany:

“A fevv vvords to say helio from Berlin. We are spending the month 
of May at the Scala Theatre. Cannot go to Lithuania from here as I had 
planned ovving to an important engagement for the month of June at the 
Palladiuiu Theatre in London. Will try to make it soon. Best vvishes“.

Left, Mr. TAUTKUS, in middle, Mrs. KRENČIUS — other , tvvo 
members of team.

TERCENTENARY OF FINNS IN 
AMERICA

By L. J. Esunas

(Continued from lašt vveek)

The next day, the chorus made its 
first appearance in Washington, D. C. 
in a concert in the Constitution Hali. 
Incidentally the “YL” is under the 
honorary sponsorship of Jcan Sibelius,

so vvell chosen that there vvas no di- 
viding line betvveen the lighter and 
darker color to disturb the sense of 
pcrfect balancc. What vvas more, they 
had fresh voices vvhich gavę them 
vvarmth and vitality. As one critic 
said, “the massed tone of the chorus 
is flcxible, beautifully disciplined to an

Personalities of Interest
Miss Elda Warekois

Her Vivacity is Contagious

Perhaps she vvas a simple, timid1 
youngster vvhen she arrrved in the big< 
city of Chicago at the age of sixteen 
from her peaceful farming-home in 
Rhinelander, Wisconsin; būt her am- 
bition and her interest in life vvere too 
deeply and firmly established to be 
frightened or disconcerted by any big 
city. !

With optimistic persistence, Miss 
Elda Warckois "managed to keep her- 
self occupied vvith some position during 
the day vvhile she attended college in 
the evening. ,

In 1934, her goal vvas partly re- 
alized. She vvas avvarded the Diplomą in 
Journalism by Northvvestern Universi
ty.

More eagerly than ever before, she 
turned all her energy tovvard earning 
a degree. Prizes in short-story vvriting,. 
etc., and a scholarship at school vvere 
further incentives and aids.

On June 1 1, 1938, Miss Warekoiš 
vvas graduated from Northvvestern Uni
versity vvith the degree of Bachelor of 
Science in Journalism.

To extend our “Congratulationsl” 
to her vvould not fully express our joy 
and admiration. For vve are joyful that 
after years of patient hoping, she novv 
has her vvish “come true“; and vve 
sincerely and greatly admire her achieve- 
ment. It vvould have been so much 
more fun to spend her evenihg danc
ing rather than studying, . . . (ob, yes, 
a “Iii birdie“ told us that Elda is more 
fond of dancing than 'most anything).

Bcvides studying and vvorking, she 
vvas also active in various movements.

cause“ of) serious pursuits, vve have 
met or indervievved none to smįie more 
quickly or laugh as merrily as ęuj yi- 
vacious Miss Elda. She is actually con
tagious! Her smile makes you smile; 
her unlimited energyr makes you feel 
spry; her enthusiasm and ambition 
make you vvaul to go into the vvorld 
and accomplišh feats.

Only- one dravvback, f oi k s .... and 
that is the fact that vve have not been 
seeing very much of her in our Litbu- 
anian circles, thougb she cannot be 
blamed for that vvhen vve hear of the 
many fine things she has been doing.

Nevertheless, she has not forgotten 
hovv to speak “lietuviškai“ as she proves 
vvith great relish at the meetings of the 
KR’s (Kultūros Ratelis), vvhere the 
girls have a brief session in Lithuanian 
at each of their mcetings, vvhich Elda 
attends vvhenever she can possibly ar- 
range to do so.

Of course, her “mamyte“ in Rhine- 
lander also sees to her daughter’s Lithu
anian during the occasional visits. El
da and her sister, Evelyn, are a bit too 
busy, hovvever, to “run up“ home as 
often as they all vvould likę. Evelyn is 
a graduate of the Central State Teach- 
ers’ College at Stevens Point, Wiscon- 
sin, having majored in Home Econo- 
mies, and is much occupied in Chicago 
vvith her ovvn pursuits besides seeing to 
it that her “big“ sister does not vvork 
too hard.

Būt, if it is hard vvork that has 
made the sisters as charming as they 
are . . . from novv on, it’ll be “hard“ 
vvork that vve’ll be adoptin’ ... vve hope 
. . . says, —Neivsy

the noted Finnish composer and is ap- 
pcaring at the Jnvitation and under the 
auspices of the Intcr-Collegiate Musical 
Council and comes to this country in- 
dorsed by John Barbirolli, Waltet

cxpressivc infleetion employcd vvith fine 
imagination,“

If you likę good music, then I vvould 
say, make it a point to hear Finland’s 
contribution to chorai singing and the

Damrosch, Werner Janssen, Sergc Kous- 
scvitzky, Eugene Ormandy, Artur Rod- 
zinski, Nicolai Sokoloff, Frederick 
Stock and Leoppld Stokovvski.

A kcen interest vvas manifested in
this concert and there vvas a complere 
sėli out. It may be that a great deal 
of the interest vvas due to the fact

language of music vvhich all, somehovv, 
can understand.

At this time, I can not, help būt 
give an cxpression to tvvo thoughts 
that occured to mc. One is that Lith-
uania. should emulate Finland in the 
payment of her dėbt to this country 
vvithin vvhose borders more persons of

that here vvas a program 1 cntircly un- Lithuanian stock .live than in any other 
knovvn to most concert-goers and in country outside of Lithuania itself. 
a language not extensively conversed And the other is that the chorai sing- 
in these United States. Whatever it i ing may be developed, cxpended and 
vvas, the chorai singing l^y the traincd perfected so that it may becorne, if 
voices of these fine and sturdy look- 1 it is not already so, a vilai clement 
ing young 1 men vvas superb. Their in the cultural life of Lithuania.
voices vvere of blending quality and 1 (The End)

THE W0RLD AT 
. AGLANCE

by Dr. E. G. Peters

HARVARD’S LITTLE HITLER

Harvard’s little Hitler, Presidcnt Con- 
ant, has again cracked the vvhip of 
academic autocracy.

More than a year ago he dismissed 
Drs. Walsh and Svveezy, the only pro- 
mising young economists on his faculty 
vvith a leftvvard tendency, as he then 
said, “Solely on . grounds of teaching 
capacity and scholarly ability.“ Feeling 
someyvhat shaky abotlt his decision to 
dismiss, Conant appointed a committce 
of full professors including Such men 
as Ralph Barton Perry and Felix Frank
furter, W. S. Ferguson and Arthur M. 
Schlesinger, Kenneth B. Murdock and 
Harlovv Shapley, to investigate the dis- 
missal.

That committce, in an exhaustive, 
elosely reasoned, report geared to un- 
shakable facts, novv recomnlends the 
re-instatement of the tvvo young eco
nomists. Būt Conant, vvhile taking pride 
in the committee’s statement that Walsh 
and Svveezy are “men of real ability 
vvhose Services vvere highly valued in 
this university,” eurtly rejects th’e re- 
commendation to re-insjtate. He says 
that to follovv the . committee’s re- 
commendation “vvould be both unvvise 
and impractical“ because it vvoulA “re
verse the prcsi4ent’s basic policy.“

If academic freedom in one of Ame- 
rica’s oldest and most famous univer- 
sities is to be anything more than a 
genteel gesture, then thė “basic policy“ 
of Harvard’s little Hitler mušt be te- 
versed. "

Sunday, July 3rd 
Celebration

The first 4tb of July Celebration 
vvill be held at Marųuette Park on 
Sunday, July 3rd. An all day affair 
is heing planned and vvill indude golf 
tournaihent, archery exhibition, girls 
softball tournament, /and an outdoor 
vaudeville shovv. Firc vvorks vvill climax 
the evenings yntertainment sponsored 
by business houses of the community.

Boxing

Englevvood Y.M.C.A. City “Y“ 
Champs vvill travel to Marquctte Park 
Thursday, June 23rd. This vvill be 
the first outdoor shovv of the season. 
Both squads have been vvorking hard 
to be in the best of condition. Tickcts 
for the shovv are available at the park 
fieldhouse. P. S.

Track and Field

All track and field aspirants are 
asked to report to the Marquette Park 
fieldhouse and rcgjstėr for regular vvork- 
outs. Don’t forget the big meet for 
July 3rd. Medais vvill be avvarded to 
the thrėe first plakės in each event plūs 
a trophy to the vvinning team.

P. &

neral Bulletin. London, Ljthuan- 
ian Information Bureaū, 1923.

Nevv Baltic States and Their Future.
C. Rutter. London, Methuen, 
1923.

Nevv Goveraments of Eastern Europe.

M* W. Grafcafa. Nevv York, Hold,1 
1922.

Nevv Masters of the Baltic. A. B. Ruhl. 
Nevv York, Dutton, 1921.

Short Economic Oųtline of Lithuania. 
Jonas Budrys. 2ed. New York, 
1938. #

(To Be Continued) V

She vvas president of the Press Club 
op the McCinlock Campus and pre
sident of the International Relations 
Club." More than a year novv, she has 
been co-editor of a midvvest magazine: j 
“THE OUTLOOK,—A Journal of 
Opinions.“

She has been doing publicity vvork 
for th? vvell-knovvn Chicago Sunday i 
Forum and for the committee to “Keep ( 
America Out of War“, vvhich recent- 
ly held a conferencc in Washington, D. ’ 
C.

At present she is very much occu- 
picd in the field of publicizing and 
promoting the Federal Theatre. She is 
a member of the Illinois Women’s 
Press Association, of the Industrial Edi- 
tors’ Association and of the “Scribbling 
Sister“. j

Believe it or not, she štili has a little 
time left to prepare and deliver short 
talks on Journaljsm, Political Science 
or revievv books. Her most recent talk 
vvas at the McCormick YWCA, vvhere 
she vvas invited to give a book revievv.

In spite of all these (or, is it “be-

MOKSLO JAUNIMUI

PIRMOJI 
LIETUVOS TAUTINĖ 
OLIMPIJADA

Pirmosios Lietuvių moks 
lo jaunimo olimpijados žen-
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Lįnksma komedija Gydytojo patarimas
Blackstone teatre

3409 S. Halsted St

. up

Šiandien Atsidaro Vasarinės

to
10

Douglas Park ligoninės,
1900 So. Kedzie avė., vedėjas

Didžiausias ant 5 lotų pasirin
kimas rakandų, pečių, lovų, Par- 
lor Setų, Universal Gas Rangės, 
Insulated Porcelain, reduced 
$39.50 1938 Refrigerators, 
years guarantee

S85°“

Jonas Steponaitis 
Išvyko j Rytus

“Naujienų” linotipistas p. 
Jonas Steponaitis, rytietis, ga
vo “Namų Ligą“ ir pasiėmęs 
atostogas išvyko New Yorkan. 
Stotin jį nuvežė ir išlydėjo V. 
B. Ambrose. J. Steponaitis 
praleis rytuose apie dvi sa
vaites laiko. Linkiu jam sma-' 
giai atostogauti ir laimingai 
grįžti darban. —VBA.

Juozas Kiauda 
Buvo Atostogų

ENGLEWOOD. — Juozą- 
pas Kiauda, 6101 So. State st. 
senas Naujienų skaitytojas ir 
rėmėjas, tavernos biznierius, 
buvo išvažiavęs atostogų į 
Elkhart, Ind. Tenai jis turėjo 
“good time” su inžinieriais ir 
kitais gelžkelio darbininkais, 
nes El’kharte yra gelžkelio di
vizija, o gelžkeliečiai Chicago- 
je mėgsta užeiti į Kiaudos ta
verną- —» Senas Petras.1

Naujas 
Profesionalas

Lietuvaitei Chicagos 
Universiteto 
Stipendija

Jauna lietuvaite studente 
Augusta Gudas gavo stipendi
ją į Caicagos Universitetą. Ji 
gyvena Southsidėje, berods 
vasario mėnesį baigė High 
School, o per dabar pasibai
gusį pusmetį lankė Wilson 
kolegiją.

Blackstone teatre, prie 7 ir 
Michigan gatvių WPA teatras 
dabar vaidina linksmią jauny
stes komediją “Anthony and 
Anna’y Teatro manažeriu yra 
Frank Peers,* per daugiau 
kaip 30 metų suristas su Chi
cagos teatrais.

Vyriausią rolę vaidina jauna 
ir talentinga Margąret Joyce. 
Komedijos autorius yra St. 
John Erwine, žymus Anglijos

Raymond Peter Daubaras

Šis jaunuolis, Lietuvių Tau
tiškų Kapinių Direktoriaus 
Povilo P. ir Marijonos Dau
barų sūnūs, šį mėnesį baigė 
inžinierijos mokslus Armour 
institute, šeštadienį, 11 d., bir
želio, pp. Daubarų ir jauno 
profesionalo draugai susirinko 

i iškilmingose vaišėse ties 5519 
So. Harlem avenue, kur pp- 
Daubarai užlaiko biznį. Už at
silankymą ir už gausias dova
nas Raymond P. ir tėvai vi
siems svečiams yra labai dė-

gavo jaunuolis Daniel Mezlay- 
Mezlaiškis.

Šiandien prasidės registraci
ja Chicagos vasarinėse moky
klose. Už rrtoksią reikės mo
kėti : už pirmą “major” — $10,
už kitus po $8.00. Vasaros ter
minas tęsis iki rugpiučio 12 d

Mokiniai, kurie nori lanky
ti vasarinę mokyklą, privalo 
užsiregistruoti savo distrikte. 
Informacijos apie tai galima 
gauti nuo apšvietos tarybos 
arba nuo mokyklų.

FURNITURE
MART

—....................................... . 1 11

Chry sler-Plymoutli J

damas į tėvus, pareiškė, kad 
jei jau yra reikalas vaikams 
išimti tonsilus, tai patartina* 
tai padaryti dar vakacijos lai- ‘ 
ku, prieš atidarant mokyklas, i 
Mat, jo nuomone, liegoniui- 
reikia duoti gana laiko pasvei
kti-

Toj ligoninėje vaikų tonsilus 
ir adenoidus išima už $12.00, 
suaugusių — už $15.00. Ope
racija daro specialistai gydyto
jai. (Skelb.)

DAUGYBE ^VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• lengvi išmokėjimai
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
• GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR
SALES 

“U Will Likę Us” 
4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGINIA 1515

Antano Jokanto 
Varduvių Partija

BRIGHTON PARK. — 
tanas Jokantas, 3934 So. Rock- v • i i •
well st., birželio 11 d. turėjo Šuo Sužeidė 4-is 
varduvių puotą. Susirinko n ^vi v>

• 4* l v * v * 1 J "" T Žmones Grįžtančiusir svetimtaučų ir užpildė Jo- . e v
kanto taverną. Prie užkandžių Ig 11^1)111111 
ir gėrimų ir draugiškų kalbų * _____
visi gražiai laiką praleido. Suėmė automobilistą, siižeidu- 
Draugai Jokantai yra širdin-1 
gai dėkingi visiems šios puo
tos dalyviams.

Am

Iškeitė Alinėse 
25-is Netikusius 
Čekius už $300

Skolinant Pinigus
ANT PIRMU MŪRGIČIU

SHVEointEBUYCRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00
(Screened) Tonas .................  ■

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Model 
lllustrated- 
GAQ-50.

General Electric, Norge, West- 
inghouse nuo $99.50 ir brangesni 
Naujos Remington rašomos ma
šinėles nupigintos $ 14.95

Other Shelvador Modeli
Irom up.
THE WORLD*S MOST

BEAUTIFUL REFRIGERATOR

Victor Bagdonas
LOCAt & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YAKDS 3408

sį du vaikus. *
Prie 91-mos -ir Southwcst

— Senas Petras.' Highway, Oak Lawne, įvyko

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chieago je)

Josph Selir, 24, su Mildred
U ba, 21

Ueujamin Princu 36, su Ęve-
ly.i Zcrga, 20

Flar an Metz,
line švedą, 27

Fr.tnk Scdakis,
ces Usinskas, 21

Jos. p h Korzcn,
rice Z.man, 25

Chester Zaluga,
che Kukac, 24

Louis Paulauskas, 2
Margaret Chervanek, 23

Niek Blacker, 21, su Emma 
Grakauski, 19.

Republic 7345
PAUL’S Furniture 
Upholstering and 

REPAIRING 
DIRBAMA PAGAL UŽSAKYMĄ 
2946 West 59th St., Chieago, III. 

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — PervilkimasTURTAS VIRŠ $2,500,000.00

Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

Kiekvieno asmens pinigai 
Apdrausti iki $5,609.00 
TAUPYTOJAMS

' IŠMOKĖJOM '
DIVIDENTO .

Sensa tion ai
PORTABLE 
VALUEI!

“The New Marųuette
- HALL”

6908 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. GrovehiU 4318.

Tinka vedyboms, susirinkimams 
ir tt. Salę galima pamatyti viso
kiu laiku. Naujas namas.

Veikė Marąuette Parko 
Apylinkėje.

Marąuette Parko Chieago 
Lawn policijos nuovadoje ran
dasi 50 metų amžiaus “Wil- 
liam Cashman. Jis buvo suiin-' 
tas už netikusių čekių platini
mą. |

Cashman prisipažino, kad 
jis iškeitė 25 čekius Marąuet
te Parko ir Chieago Lawn apy-' 
linkėse, daugiausiai alinėse, 
sumoje $300. Jis buvo suimtas 
alinėje, ties 3542 West 63rd 
strcet. • i

Lietuviai biznieriai, kuriems 
teko nukentėti nuo blogų če-

o
Brand NEW 1938

feath iqht

Fully 
Guarantoed
Greateit Portable VeTne !n 
hiatory — New D«Luxa 
FE ATHEHWEIGHT—100 % 
efflclant. Hm atandard 4- 
row keyboard and 1988 fea- 
turei. So compact it ntt 
Into eny ordlnary brlef 
caae or tablo drawer.

14 Distinctive Features
■■■■■■■■■■■■■■M (—

F R E EF H k k Think <

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASS0C1ATI0N 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

Nepamirškite Užefti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

keista nelaimė, kurioje figūra
vo šuo ir trys automobiliai 
Viename iš'jų buvo keturi 
žmonės, grįžtą namo iš laido
tuvių Iloly Sepulcbre kapinė
se. Visi keturi buvo sunkiai 
sužeisti.

Nelaimė įvyko štai. kaip. 
1 Nenorėdamas užmušti 
bėgantį skersai vieškelį, 
nas automobilių staigiai 
tojo. Antras automobilis 
riame važiavo sužeistieji, 
pėdamas laiku sustoti ir veng
damas susidūrimo, pasuko į 
kairę, į kitą vieškelio pusę. 
Pasitaikė, kad iš priešingos 
pusės kaip tik tuo laiku skubė
jo trečia mašina. Tos dvi ma
šinos susidūrė, šuo ir pirmojo 

.automobilio šoferis išliko svei-

Keturi sužeistieji laidotuvi
ninkai yra: Frank Tessler ir 

63rd 
žmo- 
42nd 
šofe- 
6401

NOW

>395.°
NOT A 
JUNIOR 
MODEL

moti

34
34
33
33
32
31
31
31
31
30
30
50

$5 — ĮMOKĖTI — $f 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.
35 TERRAPLANE Sedan 

PLYMOUTH Sedan ... 
CHEVROLET Sedan . 
BUICK Trunk Sedan. 
PONTIAC Trk. Sedan 
DE SOTO Sedan .
CHRYSLER Sedan .... 
OLDSMOBILE Sedan. 
DODGE Sedan .........
CHEVROLET Sedan ..

i CHEVROLET Sedan .. 
i FORD Sedan .............
i KITOKIŲ PASIRIN
KIMUI PIGIAI KAIP

Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, ir

Coupes. i
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

30, su Ange-

27, Fran-su

27, Beat-su

Rlan-24, su

su J. F. BudrikJnc

Jūsų radio sutaisoma už 50c.

Viso FOTOGRAFAS

PETER PEN .
\Ot_l OET

MOW

RESTAURANTAI

Carrylng 
Case

CHICAGOJE:
“Naujienos” metams
26 šm. Setas ..............

šunį, 
vie
šu s-
ku-

nes-

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

diena ligoninėje ___  $15-00
RAUMATIZMAS 39.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzamfnacfję iskait. vaistus ■f

DOUGLAS PARK. HOSPŲTAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chieago. 

TeL Lawndale 5727.
1______IB1 1 ......................... i . .

$8.00
$4.00

$12.00

$5.00
$4.50
$9.50

t;

ttunttf

■ sotot^OTM89H I

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

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

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

The only New Portable 
that hai all the eisentlal 

i et thla low prie®. 
_____ of lt—14 dlatine- 
tlve featurei beaidei thoie 
ordlnarily found oa hlcber 
prlced oortablei. See lt 
today. Better atlll try U 
wlthout obligation.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing creami- 
nesa in the 
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos savo skaitytojams 
. suteikia tokią progą. Pasinau- 

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

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

1 žmona Bose nuo 1647 W 
Street ir Bruno Peters su 
na Tillie, nuo 3131 W. 
st. Trečiojo automobilio 
ris buvo Edgar Lightell, 
University avenue.

Paliko Sužeistus Gatvėj.

Chieago Lawn poicija suė
mė Chares Rusher, stiklo fab
riko darbininką, 5434 W. 63rd 
Place, kuris automobiliu su
daužė dviratį ir sunkiai sužei
dė du jaunuolius, John Ha- 
neska, 16, nuo 5129- S. Rich- 
mond Street ir Marion Steffek, 
14, nuo 5316 So. Richmond. 
Rusher paliko sužeistuosius 
gatvėje ir bandė pabėgti, bet 
praeivis pastebėjo jo numerį. 
Abu jaunuoliai paguldyti Šv. 
Kryžiaus ligoninėje

QOOOeVEz

AKIO “TUAKJK

PADSVAMOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF 
Sidabrinį Setą

$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 
(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

KITUR SUV. VALSTIJOSE:
“Naujienos” metams ............
26 šmotų Setas, persiuntimas 

ir apdrauda ....... .... .
Viso ...........................................

lllllllllllllllllllllllllllllllitlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllliltlilllllllllllllIlllllllliiniiiiiiiiiiililtlIlllIiillIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllBIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIi
I . ,

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chieago, Illinois.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas......................................................

Adresas

Miestas

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT:
Vardas

Adresas

Miestas

3409-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 7010

LIKĘ
OUR.

ELE VATOS!

Irr's ~ 
SOR.T 
OF 

SPOOkY 
BŪT

. $26f 
. $225 
. $215 
. $265 
. $195 
. $145 
. $115 
. $115 
.. $95 
... $95 
... $6C 
... $60
*25

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Zt ' • >7 ? -

a
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• LIGONINES— 
HOSPITALS

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA, 

750 West 31st Street
A. A.. NORKUS, Savininkas . 

TeL VIGTORY M7«.
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Bar Vienas firažųs 
Chicagos Lietuvių 
Istorijos Lapas
Gali Didžiuotis “Pirmyn” 

siuntimu Lietuvon.

j kada jie sugryš. Kol kas tai 
'jau yra gražus lapas Chicagos 
lietuvių istorijoj ir tie, kurie 
prisidėjo prie to darbo gali 

didžuots. —X- š.

Roselsndiečiai 
Darbuojasi Oak

Chicagos pažangieji lietuviai 
dar vienų lapų įrašė savo isf 
torijon, išleisdami Pirmyn 
chorų Lietuvon.

Tas darbas jiems ne taip 
lęųgvai atsėjo. $iame darbe 
jie susidūrė su ignorancjja, 
pavydu ir kenkėjais. Vos tik 
PĮrmyn choras pradėjo kalbėt 
apie važiavimų į Lietuvą, tuo, 
pasigirdo visokių “dainų”.

pirmiausia pradėjo didžių 
balsu staugtj Trockio moki- 

. niai-komunistai, skleisdami vi
sokias nesąmones, buk choraą 
važiuoja Smetonos pagerbti ir 
{am panašiai.

Nuo jų neatsiliko nei jų sė
brai fašistai, kurie taip didi 
žinojusi savo keista Lietuvos 
“meile”. Jie užgiedojo, kad 
Pirmyn choras važiuoja Lie
tuvon revoliucijos dainų dai
nuoti ip Smetonų versti.

Taigi tų gaivalų duetas sy
kiu uždaįnavo, tik skirtingas 

> dainas.
Tikrenybėje IPirmyn- choras 

išvažiavo Lietuvon nei Smeto
nos pagerbti, nei jo nuversti, 
bet dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukak
tuvių apvaikščiojime. Nežiū
rint, kad dabar Lietuvoje įsi
galėjus fašistinė valdžia, bet 
Lietuvos liaudis ir Lietuvos 
nepriklausomybės mums yra 
brangios.

Kaip ten pirmyn iečiams Lie
tuvoje seksis, sužinosim tik

Foresto Seneliams
Sudarė Bendrą Draugijų Ko

mitetą; Ruošia Pikniką.

Roselando kolionijos lietu
vių ruošimasis Oak Forest 
prielaudos lietuvių senelių ap
lankymui eina pirmyn. Praei
tas susirinkimas, kuris įvyko 
9-tą d. birželio, buvo labai 
skaitlingas. Atsilankė Į3-kos 
draugijų atstovai, kurie labai 
palankiai atsiliepė šio užma
nymo klausimu. Išrinkta val
dyba A. Draugelis, pirm., F. 
Jankauskis—vice pirm.; A- 
Stanulionis—rast.; P- Kučins
kas—iždin.

Toliau nutarta rengti pikni
kų sukėlimui Fondo. Komisijų 
suradimui vietos piknikui su
daro A. Draugelis, A. Stanu
lionis, iP. Kučinskas, S. Chiu- 
žclis ir G. Rubinienė. Vieta 
jau yra surasta ir paimta. 
Apie tai išgirsit nuo komisijos 
sekančiam susirinkime, kuris 
įvyks ketverge, 23 brželio, 
7:30 vai. vakare, Visų Šventų 
parapijos svetainėje, 10806 S. 
Wabash avė.

Visų Draugijų Komisijų na
riai yra kviečiami dalyvauti 
susirinkime. Kurios Draugijos 
dar neturit išrinkę komisijų, 
malonėkit išrinkti. Ir West 
Pullmano visos Draugijos yra 
kviečiamos prisidėti prie šio 
darbo, Westpulmaniečiai taip-

Tai čia tas Vokietijos kumštininkas Max Schnieling, 
kurs vėl mušis su Amerikos negru Joe Louis. Savo kem
pėje jis ne tik kumščiuojasi, bet bando ir kitus sportus, 
prisirengdamas prie kumštynių. Jis yra įsitikinęs, kad 
jis tų negrų Juozų dar sykį nukaus.

MADOS
gi malonėkit išrinkti komisi
jas ir priduoti vardus ir ant
rašus pirmininkui arba rašti
ninkui. Pirm- A. Draugelis 34 
W. 104th St., rašt. — A. Sta-

STANISLAVA 
JANČAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
20 dieną birželio 1935 m. su
laukus pusės amžiaus. Gimus 
Kvėdarnos parap., Gvaldų k., 
Tauragės apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą vyrą Juozapą, 3 duk
teris, 2 sūnūs ir gimines.

Liūdnai atminčiai mylimos 
moteries ir brangios motinė
lės, bus laikomos Šv. Mišios 
Šv. Augustino bažnyčioje, 
5045 So. Laflin St. 22 birže
lio, 1938 m., 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

Brangią moterį ir ‘motinėlę, 
išplėšė žiauri mirtis netaiku 
iš musų tarpo. Paliko žaizdą 
musų širdyse amžinai. Ilsė
kis musų brangi motinėlė 
šaltoje žemelėje;

Mes tavęs, musų brangioji 
motinėle, niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas tave ateisime. Lauk 
mus ateihant!

Nujiudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sunai ir 

Giminės. JapčauskaL

T T E- 1

DėleiLietuvą
Beno” ir ‘‘U^vių
Beąo”
K. Yurgan Sako Kfetiesą, Sako 

“Lietuva Benas’’.
. ' > * ♦ r, t T ‘

CLASSIFIED ADS.
................... .. . i ■■■■■■ ■ n -Z

suknele. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40/ 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš ’nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blAn- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti miėrų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

SKUBUS PINIGAI
LAIDOTUVIŲ IŠLAIDOMS!

Musų lengvu planu jus galite 
gauti reikiamų pinigų laidotuvių 
išlaidoms, bažnyčios patarnavi
mui, drabužiams, kapinių lotams 
ir tt. Tuoj autinė veikla. Nėra a- 
tidėliojimo. Dėl tolesnių infor
macijų, be prievolių, klauskite 
savo laidotuvių direktoriaus ar
ba L. T. ELLIS CO.—33 N. La 
Šalie—Franklin 1593.

n-•

i AlfF'll/IA SliinčiahiGėlesLOVEIKIS
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

lip n A Gėlės Mylintiems
I B1 Vestuvėms, Ban- 

ĮjjU kietams, Laido- 
“ f J “ ■ * tuvėms, Papuoši- 1 

mams.
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue
Phoue LAFAYETTE 5800

nulionis, 124 W. 193rd st. Apie 
tolesnį veikimų bus pranešta 
per spaudų.

Su pagarba, jūsų 
Adomas D.

10% Chicagos 
“Flophausių” Gyven
tojų — Lietuviai
Kambarys ir Valgis už $1.75 

Savaitėje!!’"
Rodos, nė viena šeimininkė 

už tokių kainų nelaikytų “biir- 
dingieriaus”. Bet visgi yra Clii- 
cagoje viešbučiai, kame žmo
gus gali “ramiai, švariai ir 
pavalgęs vidutiniškai gyventi 
už $l-75 savaitėje. Man pa
čiam teko tokiame viešbutyje 
ilgokas laikas pagyventi.

Tarp kilų tautų, apie 10% 
randasi ir lietuvių. Žinoma, 
didžiuma kur kokį centų pa
gavę, girtuokliauja. Pusry
čiai—nuo 5 iki 7 ryto. Duoda
ma oatmeal, kavos, paprašius 
—pieno ir cukraus; duonos 
pats pasiimi pakankamai. Pie
tų neduoda.

Vakarienė nuo 5 iki 6, visa
dos gardi: tiršta sriuba su mė
sos šmotukais, kavos, o jei 
dar alkanas—visados gauni 
kiek nori. Tokių viešbučių vi- 
durmiestyje yra daug. Taigi, 
atrodo, kad Amerikoj, ypač 
Chicagoje, visai pigiai galima 
pragyventi. —Žemaitis.

Moterys jsigykit 
Grąžij Sidabrinį 
Setą

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį sętų dėl ę 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, yidelčiųs, salo
toms šakutę ir du maži šauk
štukai, vįepąs kavai, o įįtąę 
dezertuį valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
IŠkirpkit kupolus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisįųskit j Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirjhk- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gių kainą niekur negausit. Nau
jienos specialią! parįnko juos 
tiktai savo skaitytojams, Ne
praleiskit šios progos. '

Liet. Keistučio 
Pašalpos Kliubo 
Piknikas Pavyko 

< y- f., * • /

Atsilanką daug žmonių 
v, t.

Birželio 12 d. Sunset Parke 
įvyko L. K. P. Kliubo piknikas. 
Kadangi keistutiečiai visuomet 
turi geras pasekmes savo pa
rengimuose, tad ir piknikas 
buvo visais ^žvilgsniais sėkmin
gas. Pasilaikė gražus oras. Apie 
10 valandų automobiliai pradė
jo važiuoti ^ Vilniaus, kalnelius 
ir nudengė kalnelių viršūnes. 
Taip atrodė; kad lyg baravy
kais kalnelis buvo automobi
liais nukaišytas. Keistutietes 
pikniko gaspadinės, barlende- 
riai ir kiti ^darbininkai dirbo 
nuoširdžiai., (aipj’i ir biznio ko
mitetas pikniką vedė '> gąpą 
sklandžiai. ’’s Užtai visiems prį- 
klauso kreditas.

Apie 5 vai. J. Slulgaitis pra
dėjo programų. Pirmiausiai pą- 
šaukė Vyrų Chorų, bet daini
ninkai nesusirinko. Pašaukė L- 
D. Aido chorų. Jų mokytojas 
nepribuvo laiku ir negalėjo dai
nuoti. Iššaukė LKM chorų po 
vadovyste J. Kenstavičiąus. Su
dainavo 3 dainųs. Kalbėjo Dr. 
Slrikolis. Trumpai pasakojo 
apie Keistučio Kliubų. Prisimi
nė, kad tai yra antra didele 
pašalpos draugija ir vertinga. 
Kalbėjo L. Pruseiką. Peržvelgė 
musų lietuvių išeivijos gyveni
mų. Prisiminė apie dajiartinį 
krizį, kuris labai smarkiai pa
lietė darbo žmonių kliasų. Ra
gino, kad visi lietuviai, kam 
lik aplinkybės leidžia, prisira
šytų prie L. K. P. Kliubo ir t. t.

“Finansų ministeris” W. 
Sharka pranešė, kad yra gera 
proga piknike prie Keistučio 
Kliubo prisirašyti. Įraše 25 nau
jus narius.

Vėliau L. D. Aido choras su- 
dainavo 3 dainas. Po progra
mos sekė laimėjimai. Pirmų 
dovanų laimėjo EtheI Young 
$25. Paskutinę — paršiukų — 
J. Avižienius! ir sūrį — F. Ma- 
son. Piknikas pasibaigė sėk
mingai ir pelno keistutiečiąms 
nemažai atliks. Saulei slenkant 
už kalno, visi skirstėsi linkui 
namų. —Keistutfętis.

Pasikorė Trakų 
Šoferis

Skiepe ties 2117 So. Mobile 
avenue, pasikorė 53 metų tro
kų šoferis George Wojtko. 
Priežastis nežinoma.

N-nų birž- 14 S. tilpo žinutė į 
po antgalvių “Ne Beitas Lietu- 
va’. Bet ‘Lietuviu popas’ ”. 
ToĮiaųs rašoma: “Ę. Yurgoų 
praneša, 'kad ĮJetuvių Benas, 
dažnai dalyvaująs iškilmėse, 
privalo būti vąįįnaĮpąs ‘Lie
tuvių Renas’, o ne ‘penas Lie
tuva’. Lietuvių penas esąs jo 
tikrasis varejas”. Pasirašo 
Sp.” “N.” birželio Į <į., (Sp.) 
rašo, kaęl Pųdrj|<o Piknike 
grojo ĮJetuvių Beųas. ‘ V z • ' » f’-’y*’.-’’

K. Yurgon sužiniai apsime- 
Įavo, ir kį|ų sukląįcĮino. Po to 
kai muzikantų Fedęrącija sa
vo nariams uždraudė groti su 
neųnijjstais (visuose darbuo
se, mažųjų dar nepaiso), tai 
K. Yurgon surinko po 9 muzi
kantus ne unispis ir atgrojo 
gegužės 1 paradu ir gegužės 
30, įięt. d". Kapinėse. Kadan
gi Į<. Yurgon vaitojo “Lietu
va Beno” vardą it buvo prisi
rinkęs nepriklausančiu prie 
“Lietuva Beno” mųziįeų, tai 
birž. 7 d' “Lietuvą Beno” su
sirinkime K. Yurgon gavo ge
rai išbarti. Dėl tos priežasties, 
matomai, ir išleido ukazų, kad 
“privalo būt vadinamas Lietu
vių Benu,” ir tas jo “ĮJetuvių 
Beiias” vakar da|yvavp kon
greso piknike. Bet jis niekę 
bendro neturi ' sų “Lietuva 
Benu”, kaip nįęko neturėjo 
gegužės 1 ir 30 d. d-

Beveik visi geresnieji muzi
kantai “Lietuva Benp” nariai 
priklauso Am. Fed. qf Musi- 
cians union.

—J. L. Grushas, 
Lietuva Beno Nutarimų 

Raštininkas, 
i. ' ■ ■ .

PERSONĄL 
Asmenų Ieško

IEŠKAU ' DRAUGO APSIVEDI- 
MŲI, kącį butų našlys ar gyvanaš
lis ir kai tą;etų gerą datbą nuo 
47 iki 50 metų senumo. Aš esu naš
lė, 45 metų, be vaikų—esu ne bie- 
dna — turiu 'savo ‘namelį. Mylė
čiau susipažinti su kokui protingu 
draugu be skirtumo ar bažnytinis 
ar laisvamanis — prašau nerašyti 
iš kitų miestų, tik iš Chicagos. Ra
šykite 1739 So. Halsted St. Box 
844.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS — 
geroj vietoj — geras biznis — pil
nai įrengtas. Priežastį pardavimo 
patirsite vietoje. 2919 W. 59th St

TAVERNĄ gerą vietą paaukuos. 
Duokit pasiūlymus — kitas biznis. 
416 E. 69th St. 11 A. M. iki 5 P. M.

FURNISHED” ROOmS—TO RENT

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
dirbtuvių su at be namų karštu 
vandeniu šildomas. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. 5642 West 65th St.

RENDON dėl pavienio Brighton 
Parke furnišiuotį kambariai, labai 
patogus, šaukite telefonu Mr. arba 
Mrs. Norgaila, Lafayette 5647, 2914 
West 45th St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai ""

TAVERNAS RENDON su visais 
įrengimais — 4 kambąrįų pagyve
nimui. Pašaukite SJeely 7882.

LOŠT AND FOUNB '/j 
Rasta~Pamesta £

DINGO ŠUO, raudonas Chou, 18 
ir Peoria. Dovana, praneškite.
C. Blazes, 1719 Newber?y Avenue, 

Canal 0882.

FURNITURE-FIfcTŪRE ĖOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što- 
rų fikčerius dėl bile kuriu biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI arba ant rendos 
Tavernas, geroj vietoj per 23 metus 
išdirbtas, 3824 So. Kedzie Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI NAMAI SOUTH 
SIDėJ—$1800.00.

Perka frėiminį katedž, 2-4 kam
barių flatų ties Lowe Avenue, į 
Sietus nuo 30th gat. Tikras pirkl

ys. Gordon Realty Co., 809 West
35th St.;' YARDS 4329.

TURI PARDUOTI
Moderną geltonų plytų, 6 apart- 

mentų namą Kelvyn Park’e. Ren- 
da $2400. Kaina $12,000.

LOUIS MORRIS & CO.
10 N. Clark, 4006 W. Division, 

3585 Milwaukee.

RENDON 
visas namas tinkąs dėl taverno ir 
restauranto prieš Šv. Kazimiero 
kapines, ties 3926 West 111-th gat
ve, prie Pulaski Avenue, didelė sa
lė; gyvenimui kambariai ir penki 
akrai žemės. Gera proga, nebrangi 
renda. Kreipkitės tuojaus.

FRANK J. PETRU 
1443J^est 18th Street 

Teletmone: CANAL 0806.

L . H . v k l Ii < • • • ■ > • ’ | •> •

svąrĮje®! įvykiai
Chicagos istorijoj
Surinkti mero Eęlivard^ J. Kel

ly įsakymu.

ĮIĮĘ^ĘMO 9, 1866. — Gais
ras kjįo penpsyĮvąnįa Oil Co. 
Įiatajpose, prie Fraųklin ir 
Markp| gatvių, ppidąręs už 
$2P74QP ųųoslpjių.

1921 — Teisėjas Kenesaw 
M. Landis išnešė savo garsųjį 
nuosprendį dėl algų ir darbo 
sųlygų namų statybos pramo
nėje. Nors jo arbitracijos pra
šė abi pusės, bet nuosprendis 
buvo taip nepalankus darbi
ninkams, kad jie atsisakė jį 
priimti, taip kad kova toje 
pramonėje tęsėsi dar daugelį 
metų.

BIRŽELIO 13, 1843. — Su
sikūrė pirma Chicagoj maso
nų loža—Lafayctte Lodge.

1898. — Joseph Leiter pra
rado daug pinigų bandydamas 
pasigriebti

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokaj Pardavimui

ATEIK į didžiausį naujų ir 
atimtų autopiobilių išpardavi
mų— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

GOOK GOUNTY FINANCE 
COMPANY

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

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums Šimtus 
dolerių.

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem mętams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK GOUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 Wėst 63rd {Street 
ties Loomis.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMA LA PORTE, INDIANA 
Puiki 160 akrų farma, 63 mylios 
nuo Chicagos. Daug pinigų nerei- 
kist

P. WOLTERAITIS 
4618 So. Western Avė.

120 AKRŲ ŪKIS ir stakas, ge
riausia žemės rųšis. Kas 40 turi Šal
tinio vandenį, malkos krūva; na
mai maži, bet geri. Savininką ver
čia liga parduoti už $3400.00.
HANSON-OSBORN, Kart, Mich.

BUSINESS SERVICE 
Biznio> Patarna vimas

Tel. Victory 4965.
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI ’
35 metai bizny, turi pilną a^draudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

PIRMOS RŲSIES JUODŽEMIS dėl 
gėlynų ir žolynų specialia^ sumaišy
tas su durpėms ir trąšomis. Parduo
dam bušeliais arba vežimais. 1 bu
šelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 buše
lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
vieną bušelį už pristatymą nemo
kėsite. Ofiso valandos 7 vai. ryto 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street. 
Tęi. Węn|worth 7942.

Chicagos grudų

1905. —
Cormicko
Tribūne redaktoriaus, Josėph 
McGormičk įsigyjo laikraštį 
The Cleveland Leader, kurį jis 
buvo įkūręs prieš atvyksiant 
Ghicagon.

BIRŽELIO 14, 1851. — Susi
organizavo Northvyestern uni
versitetas. -

1887. — Panika Chicagos 
grudų biržoje-

BIRŽELIO 15, 1853. — Kun. 
John G. Holbrook suorganiza
vo New Englahd Co.ngrega- 
tional Ghurch;

1869.
Schaack, kurisr vedė tyrinėji
mų Haymarkėt riaušių, prisi
dėjo prie Chicagos policijos 
paprastu policištu.

BIRŽELIO 16, 1869. — Chi- 
cagoj susirinko Nbrth Amer
ican Saengerbund tikslu at
laikyti metinį muzikalį festi-

Joseph MedilĮ Mc- 
anukas Chicagos

Kapitonas John _• _• 1 f— 1

BIRŽ. JL7, 1^. -rrr Jvąikt 
Black Hayvį- į;ąro ųąąj. ^Vlii^t

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

1935 DODGE 4 durų touring se- 
dan. Mažai vartotas ir atrodo kaip 
naujas. Philco radio. Garantuojam. 

CENTRAL AUTO SALES AND 
SERVICE.

Cąrl Wainora, 
3207-9 S. Halsted St. 
Phone Viėtory 1717.

PARDAVIMUI 2 FORD trokai— 
1 Panol, 1 Stake, privačias nupirks 
pigiai. J1^6 So. Rockvyell.

CLASSIFIED
SKELBIMUS 

“n.” raštine priima
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

' . ’ * tKl *• y
7:30 VĄL, YAK.

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

vai." vakaro. -*’ '
TeL ^ANĄlį

ler atvyko j Forį pearborn 
su kareiviais saugoti Dearliom 
fortą. Fortas laikinai neturėjo 
ihilitarinės apsaugos.

1867. — Kaųntės gydytojas 
atkreipė Chicagos sveikatos 
tarybos domę į didelį skaičių 
suskurdusių ateivių, kurie 
renkasi geležinkelių stotyse.
1/ ....... i ‘

{Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą nąudįngog.

Financial

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

kų. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
JJlhuanian Building Loan and

Savings Association
1739 So'. Halsted Streęt

SĘOLINĄM -PINIGUS 
ant Pirmų MorgiČių Chicagoje Ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAk RD. Canal 8887

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKI?
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲr

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT ' J 
ILGAI ''

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
t • I

Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

(



NAUJIENOS, Chicago, HL Pirmadienis, birž. 20, 1938

HIGH SCHOOL MOKSLUS BAIGg LIETUVIŲ 
VAIKAI

Šių metų High School laida siekia 14,979; 
30% mokinsis toliau, kiti ieškos darbo

Pereitą savaitę 14,979 moki
niai užbaigė mokslus Chicagos 
viešose mokyklose, nemažai 
skaičius baigė ir katalikiškas 
high schools. Apskaičiuojama, 
kad apie 30% stos į universi
tetus, o kiti eis darbo ieškoti1.

Žemiau paduodame sąrašą 
lietuvių tėvų vaikų, kurie bai
gė mokslus. Kadangi Chicagos 
apšvietos taryba nepaduoda ži
nių apie abiturientų tautybę, 
tai dažnai ją tenka spręsti iš 
pavardžių. Kai kurių mokinių 
pavardės* ne lietuviškos, o su- 
amerikonintos, bet iš jų pačių 
teko patirti, kad jie lietuviai.

WILSON COLLEGE
(Viso baigė 180) Į

Veto J. Baltrūnas 
Augusta R. Gudas 
John E. Jankauskas 
Marion L. Lipsis 
Paul J. Slakis 
Olga Šokas v 
Helen V. Stautis 
Walter L. Valentinas 
Adolph J. Waithus

ENGLEWOOD HIGH 
(Viso baigė 516)

Robert A. Algmin 
Sarah Brooks 
Helen Dardis 
Lilian Draugei 
Milton P. Kampikas 
Arthur M. Kazei 
Elizabeth A. Kazluski 
Stella M. Kuprius 
Irene Kuzma 
Louis Lenckus 
Bertha Matukaitis 
Isabel Nausidas 
Frank A. Pratapas 
Florence A. Salcunes 
Aldona L. Shiltis 
Franccs Skrabutenas 
John P. Usauskas 
George Yanauskas 
Alexander Teresko 
Albin E. Urba

CALUMET HIGH 
(Viso baigė 512)

Lilian G. Baronas 
Aldona A. Janulis 
Roman T. Mankus 
Ruth A. Milius 
Eleanore T. Stoškus

PARKER HIGH 
(Viso baigė 444)

Edward R. Bairauskas 
William A. Gailunas 
Florence Lėkis 
Jeanette M. Sharelis 
Agnės A. Vaidilas

FENGER HIGH 
(Viso baigė 424) 

Chester G. Adzgouski 
Frank Baciewicz 
Eliząbeth J. Barlsas 
Anthony Chipas 
Teddy S. Gruzdis 
Valerią M. Gudas 
Julius J. Jonikaitis 
Helen J. Jugin 
Louise D. Kaveckis 
Vera A. Meskauskis 
Virginia Meskauskas 
Sophie K. Misunas 
Edward J. Norkus 
Ruth M. Paulaitis 
John P. Paznokas 
Alphonse Rukstala 
Jennie A. Simaitis 
Anna J. Slager 
Stan A. Stankus 
Antoinette Stulpinas 
Benedict Sukis 
Shophie J. Tomaszun 
Arthur Yasulaitis 
Dorothy Žebrauskas 
George Žilis 
Eugene D. Zubricky

HARPER HIGH 
(Viso baigė 284) •

Aldona H. Adomaitis 
Ann H. Apelis 
Joseph P. Chepskis 
Walter Dennesaites 
John R. Gailius 
Bruno Grinis 
Henrietta Guaditis 
Elvira E. Yuska 
Myrthe H. Kasmer 
Evelyn H. Kazy 
Robert Kelps 
Sylvia T. Kodis 
Adele Kungis 
Margdalen Laskis 
Stella Luckouskas 
Lucille B. Markūnas 
Richard Mikalajūnas 
Bernice L. Misevic 
George B. Mockus 
William Rasius 
Mildred Rėčkas 
Barbara L. Shimkus 
Albin J. Shirmulis 
Sophie M. Sudeikis 
John P. Urnezis 
Vincent Venckus 
Josephine Yuraitis 
Ann D. Žukas

KELLY HIGH
(Viso 276)

Albina B. Alyauski 
Edward Apkewich 
John Arailis Jr 
Stanley Bagdonas 
Lillian T. Balkus

VIRTUVĖS ABRUSAMS IšSIUVINfiJIMAS

PUPPY TOVVELŠ PATTERN 1778
No. 1778—Gyvi ir malonus paveikslėliai tokiems abru

sams.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1778 j
* 1739 So. Halsted SU, Chicago, VII.

I . 1
| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavvrdj No.---------------|

| Vardas ir pavardi-------irrf rf iiiinui 11 tt— ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1—— -------------------------- |

Adresas.......................................... >.......   —-------- |

' - Acme-Naujienų Telephoto
Čia matome Ralph Guldahlą mušant golfo bolę iš smilčių. Guldhal tik ką lai

mėjo čampionatą nacionaliame atvirame golfo turnamente antrą syk paeiliui. Da
bar jis bando laimėti dar vieną čampionatą būtent vakarų golfo atvirame turna
mente. Atviras turnamentas yra toks, kuriame dalyvauja sykiu ir profesionalai ir
mėgėjai golfininkai.

i\aujiem|-zxvine icicmuuvu

Šiame paveiksle matome bombardavimo durnus virš Kinų miesto Kantono, 
kurį japonai bombomis iš oro baigia griauti, -nežiūrint kitų šalių protestų. Jie iš
mušė daug tūkstančių žmonių.

Joseph Baranauskas 
Vincent J. Bartkus 
Estelle B. Butavich 
Constance S. Dagis 
Anthony Damaska 
Frank Daukšas 
Josephine J. Janis 
Eleanor A. Janonis 
Al Janulis
Irene C. Jurewicz 
Blauche Kamensky 
Stanley G. Kancius 
Stanley J. Kardas 
Anthony A. Kishonas 
Stella T. Kissel 
Josephine B. Klusas 
Peter Knezevich 
Van P. Konsevic 
Stanley Koncevic 
Harold L. Krumske 
Vincent Kulikauskas 
Stel Č. Kundrot 
Helen M. Laurens 
Vyto S. Levickas 
Eleanor Lukaszewica 
Genevieve B. Margis 
Joseph A. Mažeika 
Lilliam Mažeika 
Ralph L. Mazikoske 
Peter Meconis 
Walter H. Mikaitis ( 
Ėdward B. Murauskas 
William F. Narkis 
Gertrude N. Nausėda 
Edward A. Nicus 
Victoria Pasiskevicius 
Casimir E. Paulikonlc 
Helen A. Petkunas 
Virginia Pumputis 
Helen M. Rudovick

/

KAS IR KAIP TAISYTINA SUSIVIENIJIMEM

Edward Rauba 
Raymond J. Riczkus 
Albert B. Rupshlakis 
Aldona A. Rutkauskas 
Anthony Šalkauskas 
Dlorence T. Slepikas 
Anne Sosin

' Frances Stepanaitis 
Martha A. Vitkauskas 
Rose Yarosh 
Ann Zmuda 
Peter Girdžius

I Universal State 
Bankas Netrukus 
Išmokės 10%
Teismas Dividendų Išmokėji

mą Jau Autorizavo^

134

TILDEN HIGH
(Viso baigė 439)

Edward Ambrose 
Walter M. Balčiūnas 
John Balicki 
Leo A. Barkauskas 
Edward E.. Bartkus 
Edward C. Baskys 
John Butkus 
Bruno J. Daugnora 
Robert E. Dėdina 
John Gabrėnas 
Anthony B. Gleiznis 
Victor A. Grigas , 
Albert L. Gulbin 
Frank Koteles 
Steven Linkevitch 
Edwąrd J. Miksis 
Chas J. Padguskis 
Albert Shimkus 
Joseph J. Simbel 
John Skrodis 
Alsonso J. Waitkus 
John Yurevich

s (Bus' daugiau)
;i?r.

A

Danaber and Garriott, 
So. La Šalie Street, Chiragos 
valstijinių bankų receiverių 
advokatai praneša, kad Uni- 
versal State Bankas netrukus 
išmokės 10 nuoš. dividendų.

Advokatų firma sako, kad 
Superior teismo teisėjas Gro- 
ver C. Nemeyer perdavė Ban
ko receiveriui Charles H. Al- 
bers tam tikrą sumą pinigų, 
kurių užteksią atmokėjimiii 
depozitoriams apie 10% divi
dendų. Tie pinigai buvo gauti 
iš William Barrett, kuris yra 
receiverių užsidariusių bankų 
šėrininkų atsakomybės byloj.

Išmokėjimas busiąs padary
tas greitoje ateityje.

Apiplėšė Lemento 
Paštą

Nežinomi piktadariai perei
tos savaitės pabaigoje apiplė
šė Lemont paštą. Pęlnė tik $5, 
nes negalėjo atidaryti saugio
sios kasos, kurioje didžiuma 
pinigų buvo sudėta.

Aš turėčiau Šias savo min
tis išreikšti “Tėvynėje”, be' 
bijau, kad ten jos nerastų vie 
tos—bentgi prieš Seimą. C 
kaip tik prieš Seimą aš jas 
noriu išreikšti, nes tai bus lai 
ku.

Musų Susivienijimui reikit 
pradėti savo atgimimą. Jan 
daug kas kenkia, bet apie ta 
nekalbėsiu. Nes iš tos kalboi 
pasidarytų ilga ir nesmag' 
kritika. Bus smagiau, jeigi 
kalbėsime kas reikia daryt 
vietoj peikimo kas' yra daro 
m a- ’

Turime pripažinti, kad SLA 
per penketą paskutinių meti 
sustojo augęs. Dar nepuolf 
narių skaičium, bet yra vie 
nčdo merdėjimo padėtyj. C 
mums visiems norėtųsi, ka< 
Susivienijimas augtų, apimti 
visą musų išeiviją, suglausti 
musų jaunąją kartą, ir taptv

nauji; narių prirašymą ketuęių, 
lenkių ir net šešių ^lėnesių 
įaujų narių duokles. Daugiau- 
ia yra mokama penkių mėne- 
-ių duoklės, o iš šešto mėne- 
ao duoklių yra skiriami prizai 
laugiau pasidarbavusiems. 
3e to, kuopos dar nuo savęs 
irideda organizatoriui po ko- 
ų dolerį nuo naujo nario, o jei 
ie, tai paskiria prizus už di
lesnį pasidarbayimą.
Musų Susivienijime tas pats 

’uri būti daroma. Organizato
riai pas mus turėtų gauti pen
čių mėnesių naujo nario duo- 
des kaipo atlyginimą už jo 
irirašymą. Tuomet musų kuo
jos organizatorius už naujo 
tario prirašymą į $1000 pa
kastos apdraudos skyrių gau- 
ų apie $7.00. Didesniuose 
•entruose keli organizatoriai 
’au galėtų iš to net ir pragy
venti. Be abejonės, jie dirbtų

musų didžiausia kultūrine pa 
jiega.

Organizacijos augimui rei 
kia organizatorių. Kad orga 
nizatoriai dirbtų, reikia j ienų 
atlyginti. Organizatorių atly 
ginimo klausimas ffaternalč 
se organizacijose ilgą laiki 
buvo opus. Bet dabar jis yri 
išrištas. Jau daugiau kaip pen 
ketą metų atgal didžiosios a 
merikiečių fraternalės organi 
zacijos iškovojo teisę mokėt' 
atlyginimą savo organizato 
riams beveik tokį pat, ko‘k 
moka apdraudos kompanijoj 
savo agentams. Kaip be apmo 
karnų agentų visos apdraudo‘ 
kompanijos turėtų greit užsi

ganizatorių fraternalės orga
nizacijos, nežiūrint narių pa 
sišventimo, nematė sau atei 
ties. Dabar, kada apmoka sa 
vo organizatoriams, visos did 
žiosios fraternalės organizaci 
jos jau greitai auga.

SLA savo Detroito seime 
įsirašė savo konstitucijon tr 
paragrafą, paimtą iš amerikie 
čių vienos geros fraternalės 
organizacijos, kurs nurodo šal
tinį organizatorių atlyginimui 
Tas šaltinis yra naujų nariu 
mokestys per pirmus du metu 
Musų Susivienijime, kaip i* 
kitose fraternalėse organizaci 
jose, nauji nariai nėra pilna’’ 
apdrausti per pirmus du metu, 
o per pirmus šešis mėnesius 
jie visi nėra apdrausti ir jeigu 
į tą laiką naujas narys miršta 
tai jo pašalpgaviai gauna tik 
nario sumokėtus mokesčius. 
Tuo tarpu nauji nariai moka 
pilnus mokesčius, kaip ir seni 
nariai, kurie gauna pilną po
mirtine. Tokia tvarka vadina-

Fraternalės organizacijos į- 
sigijo teisę imti atliekamus po 
apdraudos išmokėjimo preli- 
minario plano mokesčius j lė
šų fondą, kad iš jo galima bu 
tu apmokėti organizatoriams 
Nuo Detroito seimo taip yra 
daroma ir musu Susivienijime- 
Tiktai musu Pildomoji Tary
ba, klausydama sekretoriaus 
D-ro M. Viniko išminties, vie
toj kad mokėjus atlyginimą 
organizatoriams, pasiimta 
tuos pinigus ir pati juos su
valgo- Tai, žinoma, todėl mu
sų Susivienijimas ir neauga.

Didesnėse ir mažesnėse A- 
merikos fraternalėse organi
zacijose kuopų ir generaliai 
organizatoriai dabar gauna už

su didžiausiu pasiryžimu ir 
geriausiomis pasekmėmis.

Ir nereikia bijoti, kad Pil- 
lomajai Tarybai neliktų ko 
valgyli. Anaiptol, lėšų fonde 
itsirastų daug daugiau pinigų. 
Tiek pinigų, kad iš jų jau ga- 
ima butų imtis ir platesnių 
culturinių darbų, kurie savo 
keliu padėtų Susivienijimui 
Jar labiau augti.

Aš neturiu mažiausios abe- 
:onės, kad, prisilaikant šios 
eisingos tvarkos sulyg orga- 
lizatorių atlyginimo, į pirmus 
netus butų prirašyta ne ma
giau kaip 4000 naujų narių. 
\š tą sakau, žinodamas, ką 
:itos fraternalės organizacijos 
itsickė, mokėdamos panašų 
itlyginimą savo organizato
riams.

4000 tūkstančiai naujų narių 
’ metus laiko sumokės į lėšų 
’ondą $10,080- Jų įstojimo mo
kesčių liks bent po $1 nuo na- 
no, taigi lėšų fondas gaus dar 
H,000. Iš kitos pusės įlietų po
mirtinių mokesčių eis į lėšų 
rondą apie $4 nuo nario, kas 
duos lėšų fondui dar $16,000- 
Taigi, mokant organizatoriams 
prideramą jiems atlyginimą, 
’ėšų fondas paturtės apie $30,- 
300 į metus. Iš dabartinių na- 
-ių gaunama lėšų fondan su- 
virš $40,000. Su naujais na
riais lėšų fondas turės meti
nių įplaukų $70,000. Tokiu bū
du Pildomajai Tarybai bus ne 
mažiau, bet daugiau ko vai
dyti-

Tačiau visų $70,000 ji netu
rėtu suvalgyti. Jai užtektų 
$50,000 į metus. O $20,000 mes 
tuomet galėtume sunaudoti 
kultūros, švietimo ir Susivie
nijimo ateities reikalams. Jie 
yra mums svarbiausi.

Apie juos pakalbėsiu seka
mam straipsnyje.

KL. JURGELIONIS,
SLA Apšvietos Komisijos

Suėmė Už Automobi 
’ių Vogimą

Chicago Lawn nuovada su
ėmė du jaunuolius už tariamą 
automobilių vogimą. Jie yra 
John Murnane, 21, nuo 6081 
Archer avenue ir John Ost- 
rowski, 20, nuo 5223 So. Long. 
Policija juos užklupo Brighton 
Parke, bet jaunuoliai bandė 
pabėgti. Jie buvo suimti prie 
51st ir Merrimac.

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

DRANGŲ INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laikoy nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAžYMfiTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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




