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DU ŽMONĖS PASKENDO, DAUGELIO 
PASIGENDAMA

Miestely Brady 50 Blokų Apsemta; 300 
Žmonių Neteko Pastoges

■i ■■■ — — ar

AUSTIN, Tex., liepos 24— 
Dėl lietaus, kurs lijo visų per
eitų savaitę, Texas valstijoj, 
ypač Atlantiko pakraščiu, kilo 
potvyniai. Sekmadienio prane
šimais, du žmonės paskendo, 
daugelio kitų pasigendama. 
Šimtai žmonių pabūgo iš namų.

Miesteliai San Saba ir Men- 
ard, kurie randasi prie San Sa
ba upės, ir Brady prie Brady 
upelio, tapo izoliuoti. Potvynis 
nutraukė jų susisiekimų su apy
linke.

Skaudžiausia užgautas yra 
miestelis Brady. Tarp 40 ir 50 
blokų apsemti vandens. 300

miestelio, gyventojų neteko pa
stogės. Elektros ir vandens ger
ti parupinimas nutrauktas.

Menarde vanduo buvo ketu
rių pėdų gilio biznio distrikte. 
Kai kuriems gyventojams teko 
gelbėtis ant namų stogų ir me
džiuose. Po penkių 'dienų dar
bo tikslu sustiprinti San Saba 
upės krantus darbininkai pasi
traukė į aukštesnes vietas, van
dens įveikti.

Texas gubernatorius Allred 
įsakė nacionaliai gvardijai būti 
prisiruošusiai vykti į potvynio 
apylinkes. Pašalpos teikimo a- 
gentijoms paliepta rūpintis nu
kentėjusiais dėl potvynio.

Ispanijos Vyriausy
be Sutinka Svetim
šalių Pašalinimui

Numatomos Anglų- 
Vokiečių Taikos 

Derybos
BARCELONA, ^Ispanija, lie- LONDONAS, Anglija, liepos 

pos 24 — Ispanijos refipublikcf. 24—Diplomatiniuose Britanijos 
vyriausybė sekmadienį iTaske?- rateliuose pereitos savaitės ga- 
bė, kad ji priima Nesikišimo į’le reikšta vilties,,kad netolimoj 
Ispanijos Reikalus Komisijos ateity prasidės anglų-vokiečių 
planų svetimšaliams savano-; taikos derybos. Esu, Vokietija 
riams iš Ispanijos pašalinti.

Lojalistai Atsiėmė 
Miestelį Rytų Is

panijoj
IIENDAYE, Francuzija, lie

pos 24 — Sekmadienio praneši
mais, Ispanijos respublikos gy
nėjai sulaikė sukilėlių verži
musi Valencijos linkui. Padarę 
kontratakų, lojalistai atsiėmė 
miestelį Terezuela, kurs randasi 
vakaruose nuo Viver. Miestelį 
Terezuela sukilėliai buvo paėmę 
besiverždami į Valencijų pagal 
Teruel-Sagunto vieškelį.

šiaurės fronte lojalistai pra
dėjo ofensyvų Katalonijoj, prie 
Francuzijos rubežiaus.

Pirmadienį Teis Au
tomobilių Unijos

Viršininkus
DETROIT, Mich., liepos 24— 

Automobilių darbininkų unijos 
pildomoji taryba pirmadienį 
pradės nagrinėti kaltinimus ke
turiems unijos viršininkams, 
kuriuos unijos prezidentas Mar
tin prieš tūlų laikų suspendavo. 
Martin kaltina savo priešus 
“komunizmu”, šie taipgi kalti
na Martinų pasidavimu komu
nisto Lovestone įtakai.

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

Nepastovus; liūtys arba lie
tus su perkūnija; vidutinio sti
prumo pietų ir pietų vakarų 
vėjai pasikeičių į šiaurės va
karų vėjas; saulė teka 5:36, lėk 
džiasi 8:17 valandų.

rodosi sukalbamesnė Čekoslova
kijos mažumų klausimais.

Francuzija pašaukė parvykti 
namo savo ambasadorių Andre 
Francois Poncel iš Berlyno. Ry
šium su ambasadoriaus Poncel 
grįžimu i Paryžių pasirodė pra
nešimų, jogei Hitleris nori ke
turių šalių konferencijos Čeko
slovakijos klausimams svarsty
ti. Tos keturios šalys yra: Vo
kietija, Francuzija, Britanija ir 
Italija. Francuzija esanti prie
šinga šitokiai konferencijai, nes 
į jų nenorima kviesti pačios 
Čekoslovakijos.

Padegė Japonų Alie
jaus Tankus Shang- 
hajaus Priemiesty
SHANGHAI, Kinija, liepos 24 

—šeštadienį Shanghajų sudre
bino keletas eksplozijų. Po jų 
kilo didžiuliai gaisrai Pootunge, 
Shanghajaus priemiesty.

Japonai paaiškino, jogei de
ga aliejaus tankai priklausą 
kinams. Kas juos padegė, neži
nia. Kinų pranešimais, japonų 
aliejaus tankai buvo padegti 
kerštų.

Penkiolika Žydų Su
žeista Tel Avive

JERUZALE, Palestina, liepos 
24—Tel Avive, prie vieno di
džiausių viešbučių, Hotel San 
Rėmo, mesta šeštadienį bomba 
sužeidė 15-kų žydų.

Cechų Lėktuvai Su
sidaužė, 2 Užmušti

■ A

PRAHA, Čekoslovakija, lie
pos 24 — Du Čekų armijos lėk
tuvų vairuotojai tapo užmuš
ti šeštadienį, kai jų lėktuvai 
susidaužė Slovakijoj. Tretysis 
lakūnas išsigelbėjo parašutu.

MANEVRĄ! RUSIJOJ — Sovietų^Rusija, pareitų savaitę susiginčijusi su Japonija ir neramia akim sekdami 
įvykius Europoj, nuolat tobulina savo karines spėkas. Šis paveikslas parodo maskuotus ir tanko lydimus pės
tininkus laike manevrų prie Leningrado. ;

Areštavo Brooklyųo 
Rabiną Ryšium Su 
Narkotikų Gabenimu

• PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 24 — Paryžiaus policija 
sekmadienį areštavo žymų a- 
merikietį rabiną (iš Brooklyno) 
Isaaką Leiferį. Areštuotas taip
gi rabinas paryžietis Hermanu 
Gottdiener. Abu rabinus poli
cija kaltina tuo, kad jie slėpė 
tarp puošnių knygų viršelių 
narkotikus.

Paryžiaus policija mano, kad 
ji užtiko narkotikų pedliorių 
grandinį, "kurs operavo tarp 
Francuzijos ir Palestinos.

Pas rabinų Leiferį rasta apie 
$16,500 vertės heroino. -

Įsakė Sumokėti 29 
Mėnesių Algą

WASHINGTON, D. C., liepos 
24—Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba pereitų šeštadienį įsa
kė Elpaso, Texas valstijoj, el
ektros kompanijai priimti atgal 
60 pavarytų dėl streiko darbi
ninkų ir sumokėti jiems 29 mė
nesių algų—t. y., tam laikui, 
kuriam jie buvo pavaryti iš 
darbo.

Mūšiai Vakarų Fron
te Ispanijoj

Potvyųiaį^ 
$1,000,00(1

ĘąAą r I 
Salos Con-

neetieut Ūkiams
NEW YORK, N. Y., liepos 

24—Lietus lijo Atlantiko pa
kraščiu kuone savaitę laiko. 
Dėl jo šeši asmenys prarado 
gyvybę, gi ūkių derliui padary
ta žalos milionai dolerių. Ap
skaičiuojama, kad 'vien Con- 
neetieut valstijoj tabako der
lius nukentėjo visu milionu do
lerių. Tabakas labiausia nuken
tėjo dėl perdidelūs drėgnos, ku
ri mažina jo vertę.

J. Valstijų Raportas 
Rodo Biznio Pa

gerėjimą
WASHINGTON, D. C., liepos 

24—Federalė Rezervų Taryba 
praneša, kad per pirmąsias tris 
liepos mėnesio savaites šalies 
biznis rodo pagerėjimo ženklų. 
Pramonė taipgi rodo aktyvumo, 
nors šiuo metu laiku paprastai 
ypatingo aktyvumo nematyti. 
Sukrutimu pasižymi visų pir
ma aliejaus, automobilių ir plie
no pramonės.

Šauks Tomą Girdle- 
rį Liudyti

JVYKO NAUJAS RUSU-JAPONU 
SUSIRĖMIMAS

Rusai Suėmė Buri Japonų, Porą Sužeistų
TOKIO, Japonija, liepos 24— 

j Naujas rusų-japonų susirėmi- 
, mas įvyko Sibiro-Manžurijos
parubežiu. Aukšti Japonijos ka
rininkai ir civiliai valdininkai

ra dienu. Neužilgo po to rusai 
išvijo įsibriovėlius.

Du Manžurijos kareiviai bu- 
sužeisti, kai pradėta šaudy

ti. Rusai paėmė kulkosvydį,
sekmadienį laikė posėdžius, tai* 
damiesi ką daryti toliau.

Japonų aiškinimais, trys ru-
sų patrulio laivai su 60 vyrų 
įgula apšaudė civilius Manžu
rijos gyventojus.

Rusų paaiškinimai kitoki. 
Pasak rusų, du japonų laiveliai 
išlaipino būrį Manžurijos karei
vių į priklausančių rusams Fain-
gov salų, Usuri upėje, prieš po-

penkis šautuvus ir tūla kiekį 
amunicijos;

Susirėmimas įvyko dienai pra
ėjus po to, kai japonai įteikė
rusams protestų dėl užėmimo 
Changkufeng kalno. Japonų 
protestų rusai atmetė.

Japonų žinių agentijos Domei 
pranešimu, dešimties Manžu- 
rijos piliečių pasigendama po 
susirėmimo su rusais. Manoma, 
kad rusai juos suėmė.

HENDAYE, Francuzija, lie- WASHINGTON, D. C., liepos 
pos 24 — Mūšiai Ispanijoj sek- 24—J. Valstijų senato civilių 
madienį buvo nutylę prie Vi- teisių komisija, kuriai pirmi- 
ver, kurs yra centru lojalistų ninkauja senatorius La Fol- 
jėgų ginančių Valenciją. Suki- lette, perėitų šeštadienį nutarė 
lėliai išvystė atakas toliausiame šaukti kaipo liudininkų Tomų 
vakarų fronte, kuone prie Por- Girdlerį, Republic Steel korpo- 
tugalijos rubežiaus—ten, kur racijos pirmininkų. Senato ko- 
civilis Ispanijos karas prasidė- misija dabar tyrinėja sakytos 
jo. Sukilėliui sakosi užėmę Cas* korporacijos veiklą ryšium su 
tuerą, kurs randasi Estre-Ma- plieno darbininkų streiku 1937 
dura provincijoje. (metais.

Neleido Amerikos 
Turistams Atlankyti

Galilėjos

JERUZALĖ, Palestina, liepos 
24—Pereitų šeštadienį grupė 
J. Valstijų turistų, susidėjusi 
iš 181 asmens, norėjo aplanky
ti kai kurias biblijos minimas 
vietas Galilėjoj. Amerikos tu
ristai negavo leidimo dėl to, 
kad Palestinoj siaučia arabų- 
žydų neramumai.

Princas Ap
leido Ameriką

NEW YORK, N. Y., liepos 
24—Pereitų šeštadienį Švedijos 
sosto įpėdinis, princas Gustaf 
Adolf, ir jo palydovai apleido 
New Yorkų ir laivų Gripsholm 
išvyko į Švediją.

Švedijos

O’Daniel Laimėjo 
Nominaciją

AUSTIN, Tex., liepos 24 — 
Sekmadienį atrodė, kad W. Lee 
O’Daniel laimėjo Texas valstijos 
nominaciją kaipo demokratų 
kandidatas gubernatoriaus vie
tai. Nominacijos laimėjimas de
mokratų sąrašu praktiškai rei
škia ir išrinkimą, nes republi- 
konų opozicija Texas valstijoje 
mažai tereiškia.

Progresyvus atstovų buto na
rys iš San Antonio apskrities/ 
Maury Maverick, sekė paskui, 
Paul Kilday, kurs turėjo 400 
balsų daugiau.

I Nauji Nikeliai Pasi
rodys Neužilgo

WASHINGTON, D. C., liepos 
24—Artimoj ateity valdžia pra
dės kalti naujas J. Valstijų 5 
centų monetas—nikelius. Vie
toj dabartinių nikelių su bui
volo atvaizdu naujieji nikeliai 
vienoj pusėj vaizduos Thomas 
Jefferson, trečių J. Valstijų 
prezidentų, o kitoj pusėj jo na
mų Monticelloj.

Sutaikė Streiką
North Chicagoj

WAUKEGAN, III., liepos 21 
—J. Valstijų darbo taikytojas 
(consiliator) Harry E. Scheck 
šeštadienį paskelbė, kad 7 sa
vaičių Chicago Hardware Foun- 
dry Co. streikas North Chica- 
goj tapo likviduotas. Darbinin
kai sugrįš į darbų penktadienį. 
Jų alga bus nukapota 5 nuo
šimčius. Kitas 5 nuošimčių al
gų kapojimas įeis galion rug- 
piučio 1 d.

Kariuomenės Lėktu
vas Sudužo, 3 Žuvo

WOODBRIDGE, Conn., lie
pos 24 — J. Valstijų laivyno 
lėktuvas bombonešis, skridęs 
čia smarkiam lietui lijant, nu
krito žemėn ir sudužo. Lėktu
vo vairuotojas ir du pasažie- 
riai užmušti, žuvusieji lakūnai 
buvo leitenantas J. F. McDo- 
nough, Įeit. W. J. Drumtra ir 
kadetas J. R. Patsh.

Veteranai Išleido 
80% Gautų Pinigų
WASHINGTON, D. C., liepos 

24—1936 metų vasara Ameri
kos karo veteranai gavo $1,822, 
623,250 bonų. Visi tie bonai, iš
ėmus $315,907,600 sumų, ta
po iškeisti į pinigus. Manoma, 
kad veteranai jau spėjo pini
gus išleisti. Taigi apie 82 nuo
šimčiai gautų bonų jau išleisti.

Japonai Sako, Kad 
Kiukiang Dega

SHANGHAI, Kinija, liepos 2T 
—Japonijos aviatoriai šeštadie
nį pranešė, kad Kiukiang, kinų 
miestas prie Yangtze upės, kur 
japonų ofensyvas prieš Hanko- 
wą yra sulaikytas jau daugiau 
nei tris savaites, dega. Sve
timšalių laivyno pranešimai bet
gi sako, jogei padėtis mieste 
nepasikeitusi paskutinėmis die- 
nimis.

BRUSSELS, Belgija, liepos 24 
—Penki Belgijos piliečiai tapo 
užmušti ir 15 buvo sužeistų, 
kai traukinys nušoko nuo bė
gių prie Saint Trond. Nelaimė 
įvyko sekmadienį.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 Iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro. .

NAUJIENŲ ADM.
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Pirmą kartą seime
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Rašo Maria F. Jokubynienė

(Tęsinys)
Ponia M, Lynch, yra Scran- 

tone gimusi lietuvaitė, po tė
vais, Harbačauskaitė. Jos tėvai 
dzūkų kilmės ir p. Simel artimi 
giminės, todėl buvo norima ir 
mumis supažindinti. Na, ir tos 
malonios pažinties, aš niekuo^ 
met neužmiršiu.

įsišnekus apie Lietuvą, Dzū
kiją ir visų lietuvių istorinę kil
mę, p-nia Lynch pasirodė di
delė istorijos ir kraštotyros ži
novė. Ją prie susidomėjimo 
Lietuva pastūmėjęs nepakenčia
mas jos pravardžiavimas “pol- 
lak” ir ji dar nedidelė būdama 
pradėjo teirautis, kas tie lietu
viai yra ir kodėl jie dažnai per
sekiojami, kaipo lenkai. Užsi
spyrimo ir geros atminties dė
ka, ji pasiekė savo tikslo ir 
šiandien ji turi tvirtai ant ko 
remtis, kad įrodyt lietuvių kil
mę, jų kalbą, jos senumą ir to
bulumą ir Lietuvos gilią praei
tį; taipgi lietuvių atskirų tar
mių kilmę ir 1.1. “Lietuvių raš
tuose galima rasti tik mažą da
lelę to žinojimo apie Lietuvą, 
ką aš radau kitų kalbų raštuo
se.’’ — pasakė ponia Lynch. — 
“Aš dabar didžiuojuosi, kad e- 
su lietuvė ir dzūke.” Savo tėv9

gimtinės apylinkės k. t, Punia, 
Jvanos ir daugelio kaimų var
dus žino ir labai norėtų nuvyk
ti ir pamatyti savo akimis. Kas 
nuostabiausia, tai — kad ji kal
ba grynai Punios apylinkės tar
me. Tiesiog neįtikėtina, kad A- 
inerikoje gimusi lietuvaitė, be 
niekeno pagalbos ir be aukštes
nio mokslo, pasiektų tokį žino
jimą. Vėliau teko atsilankyti p- 
nios Lynch namuose, kurie pil
nai liudija, kultūringų šeimi
ninkų esant. Ji turi keleto šim
tų moksliškų knygų biblioteką.

Teko susipažinti ir su p. Jo- 
nli Lynch Ir jų mažu šuneliu.

šią pažintį aprašiau plačiau, 
nesi manau, kad ji yra verta dė
mesio.

Birželio 29 d., sesija V pra
sideda 11:25 m. Priežastis vėla
vimosi, tai fotografavimasis S. 
L.A. Seimo delegatų prie mies
to rotušės. Apie tai jau buvo 
rašyta, tai aš praleisiu. Pir
miausia vardošaukis; po to 
prez. Bagočius praneša, kad 
vieną šio seimo delegatą ištiko 
liūdnas įvykis. Adv. K. J. Kali
nausko, Boston, Mass. motutė 
mirė, Prez. Bagočius prašo vi
sus atsistojimu pagerbti SLA 
narį. Pribuna dar 6 delegatai.

Leista Antanui Aleknai 5

34
33
31
31
31
31
31
30
30
30
29

Sedan
truck 
Sedan

$215 
$265 
$115 
$115 

$95 
$95 
$95 
$95 
$60 
$60

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIU MOKESČIU 
Tiktai Mažos Palūkanos. 
CHEVROLET Sedan 
BUICK Trunk Sedan 
CHRYSLER Sedan ... 
OLDSMOBILE Sedan 
DODGE Sedan ...
CHEVROLET 
FORD Sedan 
FORD panel 
CHEVROLET 
FORD Sedan
ROLLS ROYCE sedan .... $295 

ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIU PASIRIN-

KIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, ir- 

, . Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD 

pirmiau Crawford Avė.
Visuomet atdara.

C

hiin. kalbėli Pov. Šaltenio, jau
nuolio lakūno pasiuntimo į Lie* 
tuvos Olimpiadą reikalu. Ant. 
Alekna kalbėjo Dariaus ir Gi* 
rėno Aerū Klubo, Brooklyn, N. 
Y. vardu, prašydamas Seimą 
neatsisakyti paskirti kiek nors 
paramos, skirstant “Tautiškus 
Centus.’’

Kadangi ir lakūnas Pov. Šal
tenis buvo čia atvykęs, tai ir 
jis, tas jaunas entuziastas, tapo 
iššauktas tarti žodį. Jis kalbėjo 
neilgai, bet labai nuosekliai, pa
brėždamas, jog jo troškimas y* 
'ta dalyvauti Lietuvos Olyrtipia- 
(iojė ir vėliau įteikti tą lėktuvą 
kaipo dovaną nuo amerikiečių

Lietuvos šauliams. Jo kalba pa
lydėta karštais aplodismentais. 
Seka 4-rių praeitų sesijų pro
tokolo skaitymas. Kadangi tre
čiadienio oras pasirodė visai 
giedras, tai siūloma vėl, važiuo
ti j paežerį, Pasiūlymas sutin
ka priešingumų. J, V. Griniaus 
nuomone, kad geriau svarstyti 
organizacijos* reikalus ir neva
žiuoti, parėmė delegatas Bachu- 
nas. Tariamasi leisti balsavi
mui. Seimo reigimo Kom. na
rys kun. M. Valadka atsišaukia 
į delegatus, kad jie atsižvelgtų 
į rengimo kom. pastangas įvy
kinti iš anksto numatytus pa
silinksminimus, nes jeigu jie ir 
neįvyktų, k. t. išvažiavimas ir 
bankielas.4, vis vien išlaidos 
reiks sumokėti. “Mes gavome 
šią salę visai savaitei posė
džiams dykai, jeigu išparduosi- 
me pakankamai bilietų bankie- 
tui, o jeigu ne, tai turėsime už
mokėti po 100 dol. už kiekvie
ną dieną. Taigi nu tarki t ir ne
važiuokit, neikit į bankietą, o 
kaip reiks 600 dol už salę už
mokėti, musų kuopa neturės, 
tai galės Centras užmokėti!”

Taip pamoksliškai ir įtikinan
čiai kun. M. Valadkai papasa
kojus ir reikalą išdėsčius, visų 
širdys taip atsileido, kad ne tik 
išvažiavimas buvo įvykintas, 
bet ir bankieto bilietų beveik 
pritruko, nors jie buvo ne taip 
jau pigus, po $2.50. Toje pačio
je sesijoje dar buvo paskirtos 
kelios komisijos, kurios jau bu
vo koresp. K. Bakano minėtos.

Prez Bagočius, dėkoja už 
tvarkingą bendradarbiavimą 
Seimo sesijose, nes esą tik su
siklausymo dėka, darbai spar
čiai žengia pirmyn.

Pradedama kuopų įnešimai 
svarstyti. Komisijos nario Mi
liausko pastabos dėl SLA įsta
tymų netobulumo.

Prez, Bagočius paaiškina 
daug jau padarytų pakeitimų, 
pagerinimų.

Po to kalba komisijos narys 
W. A. Arnsie1 t 
baigiama ir n 
rio išvažiavim

Seimo rengimo komitetas pa
sirūpino gauti policijos palydo
vus šio lietuvių išvažiavimo 
tvarkiam išvedimui per miestą. 
Važiavo vienas autobusas ir apie 
trisdešimts automobilių. Tiesa, 
mes ir buvom “pavožoti” — 
jokie trafiko įstatymai musų 
nelietė. Anot S. Bakano, ar ža
liavo ar raudonavo, musu vir
tinė trauke į Pennsylvanijos 
kalnus be pertraukos. Važiuo
dami saulėtos dienos prieglob
sty, grožėjomės gražiais, žaliu- 
(Čliais kalnais, kurių čia kaip 
pridaiginta. Gaila tik, kad lie
tuviai prie ežero neturėjo savo 
muzikos, tai negalėjome pa
trepsėti. Bet tą tuštumą užpil
dė skambios dainos. Tik buvo 
be galo sunku dainuot, nes tan
kiai suaugusių medžių, susivie
nijusių šakų skliautai, tiesiog 
slėgte slėgė dainuojančiųjų bal
sus. Paulioję kelias valandas, 
traukėme atgal į Scrantoną.

šia proga noriu dar pasakyti, 
kad Scrailtonds kone oficialiai 
Sėjimo delegatus pasitiko. Tik į- 
važiavę į miestą sekmadienio 
anksti rytą, tuojau pastebėjom 
daug namų išdekoruotų Lietu
vos ir Amerikos tautinėmis vė
liavomis.

Birželio 30, sesija VI atidary
ta 9:30 vąl. Vardošaukisi. Dar 
prisideda 2 delegatai. Skaitymas 
protokolo iš V sesijos, kuris 
priimtas su mažoms pastaboms. 
Kadangi SLA daktaras kvotėjas 
Dr. Stanislovai lis tik dabai' at
vyko, lai jis kviečiamas prie P. 
Tarybos stalo ir perstatomas 
delegatams. Jis priimamas kar
štais aplodismentais.

Vėl einanma prie kuopų įne
šimų svarstymo. Ilgai apsisto
jamu prie 14 kuopos įnešimo, 
kur clevelandiečiai siūlo, kad 
SLA prezidentas turi pašvęsti 
visą savo laiką savo pareigoms 
ir savo tarnavimo laiku nepri
valo užsiimti jokiu kitu darbu, 
kaip tik organizacijos reikalais, 
šiuo reikalu daugelis ima baj- 
są, vieni už, kiti prieš, bet tiks
liausi paaiškinimą duoda Pov. 
Dargis. Jis pasakė, jog tokias 
pareigas ne bile kas gali eiti, į 
jas paprastai parenkami prity
rę profesionalai ir jie vos dviem 
metam išrinkti, negali pamesiti 
savo jau žinomas, klijenturoje 
išdirbtas vietas ir važiuoti SLA 
Centram Be to, SLA neišgalėtų 
ir dideles algas mokėti.. Mano 
nuomone, tai yra labai teisinga 
mintis, nes gal ir rastųsi tokių, 
kurie sutiktų važiuoti ir už ne 
perddug didelę algą, bet ar jie 
sugebės tinkąmai reikalus tvar

kyti? Kaip ten nebuvo, tas da
lykas paliktas įstatų kom. per
žiūrėti.

Po to; buvo svarstytas įneši
mas, dėl apmokėjimo kuopų 
viršininkų kaucijų iš Centro. 
Palikta P. Tarybos nuožiūrai. 
Vėl pasveikinimo laiškų skaity
mas ir 6-ji sesija uždaroma 1 
v. p.p.

Scrantoniečiai, Seimo rengė
jai, buvo sudarę sutartis su 
daugybe restoranų, ne tik lietu
viškų, bet ir su nekurtais arti
mesniais prie hotelio, kuriame 
vyko Seimas. Keletą kartu ir 
mums teko pietauti vieno gre- 
ko restorane, kuris prie lietu
viškos “sąjungos” buvo prisidė
jęs ir savo langą papuošęs Lie
tuvos tautine vėliava. “Duokit 
gerą patarnavimą” pasakė jis 
padavėjai kartą praeidamas pro 
musų gausiai apsėstą stalą. Ir 
ištiktųjų, nei maistu nei patar
navimu nusiskųsti negalima. 
Kai pietavom paskutinę dieną, 
tai ir lietuvaitę patarnautoją 
ten sutikom. Kur tų lietuvių ne
užtiksi!

VII sesija atidaryta 2:40 m. 
p. p. Vardošaukio nebuvo. Ei
nama prie tolimesnio kp. įneši
mų svarstymo. Iždo glob. S. 
Mockus, siūlo, kad butų grįžta 
prie 35 kuopos pasiūlymo, rei
kale greitesnio pomirtinės iš
mokėjimo, negu po 2-jų metų, 
kaip kad dabar yra. Tuo reika
lu buvo nemažai išsitaria, bet 
įstatų kom. pirm. Adv. J. J. 
Grish nurodo pragaištingumą 
organizacijai, jeigu toks pakei
timas įvyktų. .

(Bus daugiau)

Kalės Visą Amžių 
Už Vagystę 1929 
Metais

Sekmadienį viso amžiaus ka
lėjimo bausmę pradėjo jaunas 
piktadaris Louis Stanek, kuris 
1939 metais padarė apiplėši
mą Oak Parke ir pavogė vienos 
įstaigos $324.

Jis jau atsėdėjo kelis ter
minus už įvairius prasižengi
mus. 1929 Stanek ir penki jo 
sėbrai pabėgo iš Joliet kalėji
mo.

Naujieną Piknikas
SEKMADIENI

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVENUE

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND.

Tel. Michigan Ci
ty 2799-3X

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ir^ųo sesija už-
lošKMiiasiis^ipaCže-. -M* i
II i ‘ T’ ? . '<*• '

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Moterys-žiurekit!
JUS GAUT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADE 8Y ONEIDA LTD

OOILVUJOODVMIO^
6 ŠMOTAI 

AUKŠTOS RŲŠIES
1 Peilis
2 Šakutės
1 šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

GALIT GAUTI TIEK SETU KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANGE
DIENĄ IR NAĖTJ ' " “

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

Tel. LAFAYETTE 0727

•. T—x 1 _ • koplyčios visose
LsZ d J- Chicagos dalyse

J*"'.- i- ............. .......... . ...........       » ■

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

p. šaltimieras.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Taupyki!
Kuponus

Kitur 
Kainuoja 

$2.75

t—..................................- ....... \

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme- 
niai pristatyti ; ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1,14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu ................ kuponus. Taipgi pinigais ......._................... ..........

Atsiųskit man ...........__ ............«..................-..................-............................

V ardas

Adresas

Miestas .................. Valstija _______________ [

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDU.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGU-
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIUIU

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

I. J. ZOLP Plione Boul. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plaęe Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tei, Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
$.  .. R PRyiJI.. ..  .1

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court ■ t«. i       i,| |M

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. <910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas — 3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
,. , . > .Room .1230 .i

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012 '

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedčl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Resldence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

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

4*
Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIKURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vąl. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. N AIRELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 3261 S o. Halsted Street

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
• arti 47th Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

_____ KitiĮ Lietuviai _____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 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 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
“ATIDENGIMAS DIDELĖS NAUJIENOS” 

APIE PIRMYN CHORO KELIONE Į 
LIETUVA

“LIETUVOS VALDŽIA FINANSAVO
CHORO KELIONĘ!”

PITTSBURGH, Pa. Liepos 21 
d. — šiandien buvo “atideng’a 
labai didele naujiena” ir aš 
skubinuosi su visais Naujienų 
skaitytojais ja pasidalinti Tas 
“atidengimas” įvyko SLA 3-Čio 
apskričio Komiteto susirinki
me, kur Pittsburgho sandairie- 
Čių darbuotojas p. J. Virbickas 
pranešė tokių nepaprastų nau
jienų apie Chicagos lietuvių 
choro Pirmyn kelionę į Lietu- 
vų, kad ji nustebino ne tik jū
sų korespondentų, bet lygiai 
stebins visus Naujienų skaity
tojus, o ypatingai Pirmyn cho
ro rėmėjus ir pačius choristus, 
kurie dabartiniu laiku Lietu
voje koncertuoja.

Dalykas yra tame. Mes, skai
tydami Naujienas ir atydžiai 
sekdami galbūt peir kokius me
tus laiko Pirmyn choro darbuo
tę sukėlimui lėšų, kad choras 
galėtų nuvykti į Lie’juvų — sa
vo tėvų gimtųjį kraštų, tikrai 
gėrėjomės netik choristų, bet ir 
choro rėmėjų pastangomis. O 
Pirmyn choras laimingai pasie
kė Lietuvų ir tenai buvo iškil
mingai priimta, tai mes, nau- 
jieniečiai, gyvendami toli nuo 
Chicagos jautėme pasitenkini
mų ir arti buvome savo minti
mis ne tik su choristais, bet ir 
su visais nuoširdžiais choro rė
mėjais.

Kalbantis apie sportininkų 
pasiuntimą

Bet, štai, SLA 3-čio apskri
čio komiteto susirinkime, pifm 
pradedant susirinkimų' ir dar 
laukiant kitu komiteto narių, 
tarpsavy kalbėtųsi apie spor
tininkų pasiuntimų i Lietuvų iš 
Pittsburgho. Tam tikslui daug 
nuoširdaus darbo yra įdėjęs 
adv. Edwardas Schultzas, ku
ris su pagelba Draugijų Komi
teto narių sukėlė reikalingų su
mų pinigų pasiųsti 4 atletus iš 
PiMsburgho. Taip pat musų 
kalba sukosi ir apie SLA 3-čio 
apskričio Skautų Draugovės at
stovės p-lės Marijonos Bartkiu- 
tės pasiuntimų į Lietuvų. Jos 
pasiuntime pagelbėjo SLA sei
mas. Skautų atstovė atstovau
ja Lietuvoje netik Pitlisburgho 
lietuvių skautus, bet ir patį 
SLA apskritį.

Tikrai, mes visi jaučiamės 
pasitenkinimo, nežiūrint musų 
skirtingų politinių įsitikinimų. 
Matomai, mes buvom arti savo 
mintimis su tais jaunuoliais, 
kurie vieši dabartiniu laiku 
Lietuvoje.

Musų apskričio sekretorė 
p-lė Bironė Sabaliauskaitė - Jo
naitienė pasiėmus paišiukų 
pradeda skaitliuoti, kiek reikė
jo sukelti pinigų, kad iš Suvie
nytų Valstijų butų galima pa
siųsti 23 sportininkus. Kiekvie
nam atleto posiunAimui reikė
jo sukelti $275.00

“Tai bus graži suma ar ne?” 
—vienas iš musų pridūrė. Ki
tas prideda savo dvylekį, kad 
tai nėra jau taip didele suma 
pinigų paskirstant tarp visų 
Amerikos lietuvių kolionijų.

Trečias iŠ musų prašo p-lės 
Sabaliauskaitės pabandyti ap- 
skaitliuoti kokių sumų pinigų 
susidarytų Pirmyn Choro pa
siuntimui, jei kiekvienam cho- 
iris'ui reikėjo sukelti po $275. 
“Graži suma” — trečiasis už 
baigė. Musų sekretorė bando 
apskaičiuoti, bet p. Juozas Vir
bickas “atidengia mums di
delę” naujienų apie Pirmyn 
Choro pasiuntimų į Lietuvų, 
visiems mums tikrai užtikrin
damas, kad Pirmyn Choro ke
lionę į Lietuvų Lietuvos vald
žia apmokėjus ir Chorui nelė- 
šavę nė cento.

Visi Nustebome.
Tiek jūsų korespondentas, 

tiek kiti susirinkimo dalyviai, 
visi mes nusįebom, 0 p-lė Sa
baliauskaitė susimaišė savo 
skaitlinėse dėl tokių pono Vir
bicko “atidengimų”. Nes tai 
tikra naujiena ir niekur kilniu 
nebuvo girdėta, kad Lietuvos 
valdžia butų buvus tokia gera 
Pirmyn Chorui, kuris yra skai
tomas “socialistų” choru ir 
stovi artimam kontakte su 
naujieniečiais.

“Stebuklai ar kuris kitas 
galas”—perbėgo mintis per j il
sų korespondento pakaušį.

Tačiau jūsų korespondentas 
paprastai sakant, yra didelis 
“nedaverka” ir jokiems ste
buklams netiki. Pradėjo tei
rautis pas p. Virbickų iš kur 
jisai tokių svarbių naujienų 
sužinojo, nes jam tenka apie 
Aai tik pirmų kartų girdėti, ir 
klausė jo: “Iš kur tamstos su- 
žinojot, kad Lietuvos valdžia 
finansuoja visų (Pirmyn Cho
ro kelionę.”

“Visiems tas yra žinoma”, 
atsako p. Virbickas.

“Aš netikiu tam. Jei Lietu
vos valdžia butų finansavusi 
Amerikos Lietuvių Choro ke
lionę, tai tos laimės nebūtų te
kę Pirmyn Chorui, bet grei
čiausiai kokiam katalikiškam 
ar tautiškam chorui”—atsako 
jūsų korešpondentas-

Bet musų gerasis sandarietis 
p. Virbickas griežtai ir iš pat 
širdies gelmių užtikrina jūsų 
neviernųjį korespondentų, 
kad tikrai Lietuvos valdžia 
yra apmokėjus Pirmyn Chor£k 
kelionės lėšas, kaipo geriau
siam Amerikos Lietuvių Cho
rui. Žinoma, toks Virbicko tik
rinimas sumušė į dulkes viso
kius tautiškus ir katalikiškus 
prasimanymus, kad Pirmyn 
Choras negali gerai dainuoti 
(o jūsų korespondentas Pir
myn Choro nėra niekur kitur 
girdėjęs kaip tik per radio 
prieš vykimų į Lietuvų).

“Bet aš vistiek nenoriu ti
kėti, kad Lietuvos valdžia bu
tu galėjus išrinkti Pirmyn 
Chorų kaipo vienų iš geriau
sių chorų, nes Chicagoje yr& 
Birutės choras, kuris ir yra, 
gal būt, gana geras choras. 
Katalikai irgi fuiri gerų chorų, 
ir jei Lietuvos valdžia butų 
rinkusi, tai iš šių vienų butų 
pasirinkusi” — paabejojo jūsų 
korespondentas.

Adv. Skipitis Išsirinkęs 
Pirmyn Chory.

Ponas Virbickas dar dau
giau įtikinančiai visiems pa
reiškė, kad kai keletu metų 
atgal Suvienytose Valstijose 
viešėjęs iš Lietuvos atvykęs 
adv. Skipitis, 4ai jisai patyręs, 
kad Pirmyn Choras esųs ge
riausias Amerikos lietuvių 
choras ir jisai pataręs Lietuvos 
valdžiai, kad butų atitrauktas 
valdžios lėšomis į Lietuvų. O 
Lietuvos valdžia, nežiūrinti jo
kios politikos nė jokių politiš
kų Įsitikinimų, pasirinko tų 
chorų, kad jo jaunuoliai galė
jų daugiau lietuviškos dvasios 
Lietuvoje pasisemti — užtikri
no visus neviernuosius Tamo
šius ponas Virbickas.

Jūsų korespondentas norėjo 
dar daugiau ginčytis su p. Vir
bicku, bet SLA. apskričio pir
mininkas p. J. iP. Milleris per
traukė musų ginčus, pareikš
damas, kad užtenka ginčų, lai
kas jau pradėti susirinkimų.

Tuomi ir baigėsi tie musų 
“disputai” dėl to naujo “ati
dengimo”

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS
KONFERENCIJA

Scranton, Pa. birželio 27 ir 28 d.d. 1938 m.

PROTOKOLAS
Sesija 1.

Sesijų atidarė 7:30 vai. vaka
re, birželio 27 d., drg. S. Mi- 
chelsonas, iš Boston, Mass., L. 
S.S. Pildomojo Komiteto pirmi
ninkas.

Užsiregistravo šie delegatai: 
Centralinės kuopos, Chicėgo, 
III. — Dr. P. Grigaitis, Dr. A. 
Montvidas, K. Liutkus? ir P. 
Miller; 51-os kuopos, Grand 
Rapids, Mich. — W. J. Morris 
ir P. Kr niekas; 33-ios kuopos, 
Binghamton, N. Y. — P. B. 
Balčikonis ir P. Adomaitis; 19- 
os kuopos, Brooklyn, N. Y. — 
J. Glaveskas, P. Tiškevičius, 
M. Tyškevičienė, J. V. Stilso- 
nas, S. Cibulskis, B. C. V.'zne- 
nė ir A. J. Viznis; 71-os kuo
poj, Cambridge, Mass. — J. 
Vinciunas; 60-os kuopos, So. 
Boston, Mass. — S. Michelso- 
nas-ir J. Taurinskas; 133-ios 
kuopos, Norwood, Mass. — drg. 
Mučinskas; 116-os kuopos, De- 
troit, Mich. — M. Kemešienė; 
Socialdemokratų kuopos, To
ronto, Kanada — J. Jokubynas 
ir A. Balkus1.

Tvarkos vedėjas S. Michelso- 
nas, sekretorius A. J. Viznis.

Svarstoma dienotvarkės klau
simas. D-ge M. Kemešienė pa
reiškia galėsianti dalyvauti tik
tai šioje sesijoje, todėl prašo, 
kad konferencija svarstytų pir
miausia LSS. ir LDD. vienybės 
reikalų. Detroito kuopoje šituo 
klausimu neaiškumas?. LSS. 116 
kuopa ir vietinė LDD. kuopa 
iki šiol dar nebandė susiartinti.

Seka plačios diskusijos. Drau
gai iš kolonijų raportuoja, kaip 
tas dalykas eina pas juos. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad vie
nybė vykinama visur gana 
sklandžiai. Klausimas užbaigti 
paliekama antrai sesijai, nes 
konferencija nori tuojau eiti 
prie Pildomojo Komiteto veiki
mo.

Delegatai iš įvairių kuopų 
nurodo, kad LSS veikimui at
gaivinti reikia turėti veiklesnį 
Pildomųjį Komitetų. Nuo to lai
ko, kai buvo išrinktas P. K. iš 
įvairių kolonijų, prasidėjo or
ganizacijos silpnėjimas. Pra
džioje dar buvo keturi P. P-to 
nariai Chicagoje — J. Mickevi
čius, M. Jurgelionienė, Dr. A. 
Montvidas ir M. Kemešienė; tu
rėdami komiteto daugumų vie
name mieste, jie galėdavo pasi
tarti ir savo sumanymus pateik
ti kitiems nariams, gyvenan
tiems kitose kolonijose — S. 
Michelsonui (So. Bostone), S. 
Naudžiui ir W. J. Morrisui 
(Grand Rapidse). Bet drg. Mic
kevičiui mirus ir d-gei Keme- 
šienei išsikėlus į Detroitu, Chi
cagoje paliko tik du Pild. Kom. 
nariai, ir veikimas pasidarė ne
įmanomas.

Konferencija vienbalsiai nu
taria, kad butų išrinktas naujas 
vykdomasis komitetas iš vienos 
kolonijos. Nutariama, kad taS 
komitetas atliktų LSS reorga
nizavimo darbų ir susidėtų iš 3, 
narių. Vėliau, kai bus priimta 
nauja LSS konstitucija, centro 
komitetas bus renkamas iš tiek 
narių, kiek bus konstitucijoje 
nustatyta.

Nominuojama ir vienbalsiai 
išrenkama j Vykdomųjį Centro

Jūsų korespondentas pilniau
siai tiki tiek p. Virbicko, tiek 
Lietuvos valdžios nuoširdumui 
Pirmyn Chorui ir kad Lietu
vos valdžia “nepaiso” jokių 
politiškų įsitikinimų.

Bet kaip sau ndirit, o tas p. 
Virbicko “atradimas”, kad t 
Pirmyn Choro kelionė yra ap-i 
mokama Lietuvos valdžios yra! 
gana keistas ir greičiausiai bus 
iškeptas Brooklyne ar Cleve- 
lande. —S. Bakands.

Thoihas*3 vadovybe, braukti iš1 Toronto. Detroite irgi kyla abė- 
partijos demokratinio socialz-| jone, ar bendras veikimas bus
ino principų gynėjus. Taigi LSS'toliau galimas (ne dėl vietinių 
dabar turi pasigaminti naujų komunistų, bet daugiausia d&
konstitucijų ir išsiimti naujų 
čaįterį.

Konferencija vienbalsiai pa
sisako už tai, kad LSS. turi lai
kytis demokratinio socializmo 
ir šituo klausimu ji negali da-

jų centro, kuris kišasi į sky
riaus reikalus).

Nutarta pavesti Vykdomam 
Centro Komitetui iškelti tuos 
klausimus A. L. K. centre.

Komitetų šie draugai: Dr. P. 
Grigaitis, Dr. A. Montvidas ir 
K. Lutkus.

Pirmoji sesija užsibaigė 10:30 
vai. vakaro.

Sesija 2.
Prasideda 5:30 vai. popiet, 

birželio 28 d.
Dalyvauja tie patys delegatai, 

išimant 116 kp. atstovę, ir ke
čias svečių.

Pirmininkauja S. Michelso- 
nas, sekretoriauja A. J. Viznis.

Skaitoma sekretorių us-ver tė
jo, drg. M. Jurgeiionienės ra
portas, kuris priimama.? vien
balsiai.

Tęsiama diskusijos vienybės 
klausimu. Pagrindiniai šis klau
simas jau buvo išspręstas tei
giama prasme LSS. narių re- 
ferandumu (už vienybės planų 
pa.’isakė ir LDD.). Tiksliau su
formuluoti santykius tarpe LSS 
ir LDD bus galima naujoje 
LSS konstitucijoje, kurių paga- 
gaminti pavedama Vykdomam! 
Centro Komitetui, išrinktam pii-! 
moję sesijoje.

Klausimas apie LSS. nusista
tymų ir veikimų. Lietuvių So
cialistų Sųjunga atsiskyrė nuo 
Socialist Party, kai pastaroji e- 
mė pritarti “ginkluoto sukili
mo” (armed insurrection)) idė
jai ir pradėjo, po

ryti jokių kompromisų. Su ku
ria politine partija ji galės 
kooperudti Amerikos politikoje, 
parodys ateitis* Šiandien Ame
rikos politikoje vyksta persi- 
grupavimas. Kai kuriose vals
tijose gyvuoja Darbo partija, 
kitose — Farmerių Darbininkų 
partija, dar kitur yra persior
ganizavusi demokratiniais pa
grindais senoji Socialistų parti
ja, ir 1.1. Ar iš tų judėjimų su
žinomų organizacija, šiandien 
tedarys viena nacionalinė darbo 
dar negalima pasakyti. Todėl 
Lietuvių* Socialistų Sąjungai 
jau dabar jungtis su kuria nors 
politine grupe butų nepraktiš
ka.

LSS gali tam tikrais klausi
mais veikti kartu su kitomis 
lietuvių organizacijomis, bet šis 
veikimas turi eiti nustatyta li
nija ir po centro priežiūra.

Klausimas dalyvavimo Ame
rikoj Lietuvių Kongreso darbe. 
Delegatai iš kolonijų nurodo, 
kad kai kuriuose A. L. K. sky
riuose komunistai veda siaurai 
partinę politikų (nors dažniau
sia, prisidengdami “beparty- 
viais”) ir sųjungiečiams beveik 
negalima su jais susikalbėti. To
kio komunistų partyviškumo

Išreikšta pageidavimas, kad 
butų kooperavimas tarpe “Nau
jienų”, “Keleivio” ir “Naujo
sios Gadynėj”.

Nutarta, kad Vykdomasis 
Centro Komitetas atsišauktų į 
kuopas, ragindamas jas prie 
darbo, ir išdirbtų planų nau
joms kuopoms steigti kolonijo
se.

Sesijai baigiantis, pirminin
kas pakvietė konferencijų atJ* 
stojimu pagerbti mirusiojo drg. 
J. Mickevičiaus atmintį.

Sesija užsidarė 9:30 vai. va
karo.

A. J. VIZNIS, 
LSS. Konferencijos sekretorius.

Normano

dėka, Kongreso skyriai kai kur 
jau yra apardyti. Šitokių nusi
skundimų buvo iš Brooklyno ir
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•MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 
■^JŲSĘD, BY OUR GOVERNMENT

Darbo Vaisius—Naujienų SPULKA

Kokį Grūdą Pasėsi, Toki Derlią Turėsi

LVOVIEČIŲ AUKSO varpos saulės jau prino
kintos, raudonuoja ir linksta nuo vaisiaus sodnai ir 
daržai. Kaime kruta moters ir vyrai, eina darbyme
tis didysis. Džiaugiasi Gamtos suteikta gausa ūki
ninkas ir šeima, nes įai jų sunkaus darbo alga. Gi 
Naujienų Spulka Illinojuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federalės 
Valdžios ištaigoje.

LITHUANIAN BUILOING, LOAN AND SAVINOS ASS’N.
1739 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO. Telefonas CANAL 8500

INDAMS KUPONAS
IKI LIEPOS 23 D.

Šią savaitę su šiuo kuponu ir 44 centais gausit čia pažymėtus indus. Be 
jų setas bus nepilnas. Susitaupykite ęilną setą. Likusi setui indai 

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymėkit ką norite.

10 Colių 
CAKE DISH 

Sviestui Padėti 
Indas
Viena 

Torielkaitė 
Kompotui ar 

Vaisiams 
Paduoti

Vardas.

Adresas

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938
Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

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

ECZEMA
Daug- yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų paseku, bet stiprus, Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nui niežėjimo, skausmo, raudoniu 
legamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

16 pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa- 
golbą. Po to Jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
ražo ifi visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip ražo p. F. M. i6 Jersey City: "l 
keletą savaičių nuostabiai pas gydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 31 
metus.*'

Neregimas, nedčmėtas — palik Žemo per 
dierią ar n ak t j gedant Eczema. spaugus, de- 
dedervines-Ir kitokius odos įdegimus. Tik 36c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri- 
reikp $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
dūe to dust, sun/light-glare; 
drivtng, movies, reading, etc.?

Do your eyes bum—feel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients vvhich 
cleanse and clear eyes red- 
dened Irom fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

mmM
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NAUJIENOS
The LithdAtlHn Daily News

Published Daily Etcėpt Sunday by
The Lithuanian New* Pub. Co., Iric

1789 South Raisteli Street
Telephone CANal 8500

Subscriptlon Rate*:
$5.00 per year In Cantda
$5.00 per year outaide df Chicago
18.00 per year In Chicago
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, 111. under tbe act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1730 S. Halsted St.« Chicago, 
III. Telefonas Canai 850U.

Užsakymo kalnai
Chicagoje paštu:

Metams _______________ ... $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams________2.00
Dviem mėnesiams 50
Vienam menesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _______________ 8c
Savaitei ___ ...—_____ ____ ..... 18c
Menesiui ............................. ..... 75c

Suvienytose Valstijose, ne ChieagOj, 
paštai:

Metems ..................... ...........  $5.00
Ftisci metų 2.75
Trims menesiams 1.50
Dviem menesiams .........____  1.00
Vienam menesiui __...____ .75

Lietuvoje Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams .................................. $8.00
Pusei metų ---------- >-.... u........ 4.00
Trims menesiams ......    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

TROKŠTA KARDINOLO

Lietuvių Medžiokle Klaipėdoje
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Nacių triukšmas dėl Klaipėdos
II g i ' —■—■—u

Neįkąsdami kieto Čekoslovakijos riešuto, Vokietijos 
naciai staiga atkreipė savo dėmesį į Klaipėdos kraštą, 
kur vokiška seimelio dauguma pareikalavo, kad butų 
panaikintas karo stovis. Visa Vokietijos spauda (kurią 
kontroliuoja naciai) ėmė rėkti, kad “trečiojo reicho” 
broliai kenčia žiaurią priespaudą po Lietuvos jungu.

Tas riksmas ne būtinai reiškia, kad Hitleris ren
giasi maršuoti i Klaipėdą. Bet, kaip žinoma, Šį rudenį 
Klaipėdos krašte įvyks seimelio rinkimai, ir naciai ke
lia triukšmą, norėdami sustiprinti savo šalininkų pasi
ryžimą Klaipėdoje rinkimus laimėti. O kas daroma Lie
tuvos pusėje, kad šis nacių ofensyvas butų atremtas?

Karo stovis, dėl kurio skundžiasi vokiečiai, veikia 
ne tik Klaipėdos krašte, bet visoje Lietuvoje. Naciams 
jisai kenkia mažiau, negu nacių priešams.' Darbininkai 
Ir kiti demokratiniai sluoksniai negali laisvai organi
zuotis ir kovoti už savo reikalus.
, f Hitlerižmo agentai Klaipėdos krašte sėdi daugiau
sia vokiečių valdomuose dvaruose ir vokiečių kapitalo 
įmonėse. Jeigu darbo žmonės turėtų teisę laisvai kovoti 
prieš tuos išnaudotojus, tai naciai greitai netektų pase
kėjų gyventojų masėse. Bet tautininkų valdžia šitą kor 
vą trukdo — ir tuo budu netiesioginiai padeda Hitlerio 
agentams.

Ne tik Klaipėdos krašte, bet visoje Lietuvoje turė
tų būt be atidėliojimo atsteigta demokratinė tvarka.

' iii _______ _< ■ ’ ’

Biznio recesija

Vienas prancūzų laikraštis 
pranešė girdėjęs, kad derybos 
tarp Lietuvos vyriausybės ir 
Vatikano dėl santykių atsteigi- 
mo einančios sklandžiai. To
linus sakoma:

“Kai tik susitarimas bus pa
sirašytas, arkivyskupas Skvi
reckas bus paskirtas kardi
nolu.”
Lietuvos kunigai trokšta tu

rėti “savo” kardinolų. Todėl 
jie verčia Smetonos vyriausybę 
taikintis siu Vatikanu, kuris 
pripažino Vilnių Lenkijai.

Jeigu Lietuvos kunigai butų 
geresni patriotai, tai jie pasa
kytų popiežiui, kad jie nepri
ims iš jo jokių malonių, iki 
jisai nepakels 
teisingų slenku 
Lietuva. Bet to 
tenka. Kai jie
tai ant Vilniaus numos ranka.

balso prieš ne- 
pasielgimą su 

tikėtis iš jų ne
gaus kardinolų,

SUGRIUVO LENKIJOS KOMU
NISTŲ PARTIJA

lystės ir Lietuvos Socialdemo
kratų Partijų (iš kurios paskui 
išsivystė Lenkijos Komunistų 
Partija), buvo Rusijos caro po
licijos agentas!

Tokiu budu išeina (jei tikė
ti Maskvai), kad visam Lenki
jos komunistų judėjimui, nito 
pradžios iki dabar, vadovavo 
šnipai ir policijos agentai.

Nebus nuostabu, kad pana
šių dalykų kuomet nors išgirsi
me ir apie Lietuvos komunis
tus. Bėję, Dr. S. Matulaitis ir 
daugelis kitų lietuvių komuniz
mo šulų jau pateko į “išdavi
kų*’ eiles ir kur jie dingo 
žinia.

NORVEGIJOS DARBO 
PARTIJA

ne-

Dar iki šiol nėra išaiškinta, kodėl po rugpiučio mėn. 
pernai metais pradėjo smarkiai kristi biznis Amerikoje. 
Roosevelto. administracijos Šalininkai manė, kad šis biz
nio pablogėjimas esąs tik laikinis, ir pavadino jį “rece
sija”, sakytum, atslūgimu, Bet pasirodė, kad šita rece
sija yra gana ilga. Ji da ir dabar nėra pasibaigusi.

Kas gi ją išsaukė?
Tarptautinis darbininkų sąjungų ūkio biuletenis iš

reiškia nuomonę, kad šitos naujos krizės svarbiausia 
priežastis yra politinė. Amerikos stambieji kapitalistai, 
rašo tas darbininkų leidinys, nori diskredituoti prezi
dentą Rooseveltą ir šituo tikslu stabdo pramonę, kad 
didėtų, žmonių nepasitenkinimas dabartine valdžia.

šita mintis ne kartą buvo išreikšta ir Amerikoje. 
Teko ir “Naujienoms” kalbėti apie “kapitalo streiką” 
prieš Roosevelto socialines reformas.

Tarptautinis darbininkų sąjungų biuletenis nurodo 
įdomų faktą, kad biznis Amerikoje labiausia nukrito 
sunkiojoje pramonėje. Pavyzdžiui, investavimo pramo
nės (naujų dirbtuvių statymas, naujų mašinų dirbimas 
ir t. t.) veikimas nuo rugpiučio mėn. pereitų metų iki 
balandžio mėn. šių metų sumažėjo 58*4 nuoš., tuo tarpu 
kai vartojamųjų prekių (rūbų, batų ir t. t.) gamyba su
mažėjo per tuos pačius devynis mėnesius tik 17,4 nuoš.

Šitos skaitlinės rodo, kad kapitalistai daugiau negu 
per pusę sustabdė naujų kapitalų investavimą į pramo
nę; jie daugiausia tenkinasi gaminimu tiktai tų prekių, 
kurias galima tuojaus parduoti.

Vadinasi, “ekonominiai rojalistai” tyčia padarė kri
zę, kad žmonės neturėtų darbo ir pyktų ant valdžios. 
Bet ar jie pasieks savo tikslą, tai dar klausimas. Kolkas 
dauguma žmonių dar vis pritaria Naujajai Dalybai, ir 
jeigu laikai nepagerės, tai masių neapykanta gali atsi
kreipti prieš kapitalistus ir prieš visą kapitalizmo si
stemą.

Amerika studijuoja Europą

Komunistų internacionalas 
apšaukė “šnipu” Lenkijos ko
munistų vadą Lenskį ir, pasi
kvietus jį į Maskvą, suėmė. 
Lenkijos komunistų partija 
prieš tai pakėlė “maištą”. Tuo
met Kominternas partiją pa
leido.

“Lietuvos Žinių” korespon
dentas praneša apie.,tai iš Var
šuvos :

“Lenkų pepesų (Lenkų So
cialistų Partijos. — VN-nų” 
Red.) laikraščiai praneša, 
kad Lenkijos komunistų par
tijoj įvyko maištas prieš jos 
vado Lenskio suėmimą ir 
šnipinėjimu kaltinimą. Se
nieji komunistų partijos vei
kėjai išlėidb atsišaukimą, 
kuriame, tarp kita ko, pažy
mima:

“ ‘Turime savo komunis
tiniam judėjime nesupran
tamą dalyką. Ilgametis mu
sų vadas, generalinis sekre
torius, draugas Lenskis... ap
šauktas šnipu. Tuo netikime, 
nes ne kasi kitas, o tik vado
vybes priešaky stovėdamas 
drg. Lenskis prisidėjo prie 
musų partijos puikaus išsi
vystyti^.

“ ‘Šiandie visas darbas 
griuvėsiuose. Kam tai reika
linga? Tik ir tik fašizmui. 
Drg. Lenskio ir kitų šnipais 
apšaukimas — tai lenkų ant
rojo ofenzyvos! skyriaus dar
bas.’

“Atsišaukimo autoriai kvie
čia boikotuoti ir varu vary
ti ‘velnias žino kieno skirtus 
VK. KO. ir CK. narius’ ir 
stoti ginti ‘žmones, kurie 
pašalinti, ir reikalauti tuo
jau juos grąžinti vėl parti
jom’ ”
Laikraštis “Dziennik Ludo- 

wy” sakosi gavęs iš patikimiau
sių šaltinių žinių, kad ryšium 
su tuo maištu kominternas pa
leido Lenkijos komunistų par
tiją ir uždraudė ištikimiems 
jos nariam® dirbti organizaci
nį darbą, iki kominternas ne
nutars, kaip vėl atgaivinti Len
kijos komunistų partiją.

Štai tau, Jurguti, ir šeštines! 
Ilgametis Lenkijos komunistų 
vadas ir partijos generalinis 
sekretorius Lenskis esąs “šni
pas”.

Aną dieną minėjome, kad so
vietų sipauda rašo, jogei ir ve
lionė Rožė Lu*emburg, kuri 
prieš karą Įsteigė Lenkų Kara-

Norvegiją valdo socialistine 
Darbo Partija, kuriai šiemet 
sukanka 50 metų amžiaus.

Pereitų metų atskaita rodo, 
kad partijos narių skaičius 
gruodžio mėn. pabaigoje buvo 
160,000.

Iš 747 Norvegijos valsčių tik 
22-se dar nėra Darbo Partijos 
skyrių. Pernai metais jos sky
rių skaičius padidėjo 340, o 
narių skaičius — 17,500. Nuo 
1930 m. partijos narių skaičius 
užaugo dvigubai.

Sostinėje Oslo partijos sky
rius turi 55,406 narius.

Norvegijos Darbo Partija 
pradėjo ■ sparčiai augti nuo to 
laiko, kai ji atsimetė nuo bol
ševizmo. Reikia atsiminti, kad 
po pasaulio karo Norvegijos 
Darbo Partija buvo patekusi 
po bolševikų įtaka ir buvo įs
tojusi į Komunistų Internacio
nalą. Iš Norvegijos pradėjo va
žinėti į sovietų Rusiją “darbi
ninkų delegacijos”, kurioms 
bolševikai iodė, kaip “laimin
gai” Rusijos proletariatas gy
vena po Lenino diktatūra. Bet 
norvegai nebuvo akli ir pama
tydavo kai ką, ko sovietų val
džios paskirti palydovai neno
rėdavo svečiams parodyti. To
kiu budu, juo daugiau tų dele
gacijų iš Norvegijos atsilanky
davo Rusijoje, juo labiau Nor* 
Vėgljos darbininkuose pasklis
davo nepalanki nuomonė apie 
komunistišką “rojų”.

Pagalios, Norvegijos Darbo 
Partija atsisakė garbinti Mask
vą, o lobaus ir visai nutraukė 
su ja ryšius. Tuomet sugtyžo 
į Darbo Partiją socialdemokra
tai, kurie buvo nuo jos atskilę, 
kai partija įstojo į Kominter- 
ną.

Dabar Norvegijos Darbo Par
tija jau yra priėmusi demokra
tinio socializmo poziciją ir nu
tarė ®toti į; Socialistinį Darbi
ninkų Internacionalą.

Kaipo stipriausiai partijai 
parlamente, jai buvo pavesta 
sudaryti ministerių kabinetą, 
kurio priešakyje stovi Nyga- 
ardsvold.

Komunistiį valdomoje Rusi
joje visos opozicinės partijos 
yra uždraustos ir net pačios 
valdančiosios partijos nariai, 
kurie nepritaria Stalinui, yrh 
areštuojami ir šaudomi. Bet 
Norvegijos socialistinė Darbo 
Partijos valdžia savo priešų ne
persekioja. Norvegijoje gyvuo
ja ir komunistų partija. Ji vi
sai. menka ir valdžia lengvai 
galėtų ją sunaikinti. Bet komu
nistai Norvegijoje turi 
pilietines teises, kaip ir 
žmones.

Kada Rusijos žmonės 
lauks tokio® laisvės?

Jau kelis kartus esu informa
vęs, kad šiemet Klaipėdos kraš- ; 
tas pergyvensiąs neramias die
nas. » Nurodžiau ir priežastis 
dėlko taip gali įvykti.

Štai jau vienas įvykis po ki
tam kartojasi. Nespėjau jau 
vieną Vokietininkų išsišokimą 
aprašyti, po juo jad seka kitas, 
kuris savo pasėkomis ir užsi
mojimais buvo žymiai žiaures
nis. Tiesa, apie tai turėjau žy
miai anksčiau parašyti, bet kaip 
lik Kaune nugirdau kas Klaipė
doje dėdasi tuoj tenai išvykau 
ir išvykęs vieloje išbuvau het 
keletą dienų. Spėju žinių turite 
iš telegramą. Bet visos jos ne
tikslios, tai čia smulkmeniškai 
kaip ką papasakosiu, juk tai į- 
domu, kaip Klaipėdos mieste, 
atseit Lietuvos uosle, įvyko lie
tuvių medžioklė. Kaip ir anuo
met atvyko į Klaipėdos uostą 
vokiečių keleivinis laivas. Tai 
buvo birželio 28 dieną. Mano 
žiniomis apie laivo atvykimą iš 
Tilžės atsakingų nacionalsocia
listą pareigūnų Klaipėdos kraš
to vokiškai naciškas jaunimas 
jau buvo iš anksto įspėtas vyk
ti į Klaipėdą laivą pasilikti, to
dėl tą dieną vokietukų jaunuo
lių butą Klaipėdoje nemaža ir 
iš provincijos. Laivui atvykus 
visi šie jaunuoliai pradėjo brau
tis į laivo sustojimo vielą, bet 
tenai prie pat laivo prieiti ne
galima, yra stipri medinė tvo- 
ra. Iš lietuvių amerikiečių daug 
kas tų vietą žino, nes čia jie 
atvykę iŠ Amerikos laivu prie 
kranto priplaukia, tai naujos 
muitinės vieta. Vokiško jauni
mo susirinko gal koks tūkstan
tis kitas. Lietuvių jau senesnio 
amžiaus žmonių taip pat butą. 
Jie visi labai ramiai ir kantriai 
laikėsi. Vokiečiai gi dainavo na
ciškas dainas ir šukavo įžei
džiančiai Lietuvos valstybę ir 
lietuvių tautą, net šlykščiais žo
džiais koliodami paskirus lietu
vius. Visai į šitą nepaisant, lie
tuviai laikėsi gana ramiai. Ka 
vokiečių laivas pradėjo nuo 
kranto tolintis, lai vokiečiai 
krante stovėję puolė versiti per
tvarų ir grūdosi į krantinę. Tvo
tų išardė. Kaip kur pradėjo net 
lietuvius stumdyti, tuomet čia 
netoliausia stovėjęs lietuvių 
prekybinis laivas švirkštu į vo
kiečius paleido vandenį.

Įdomu, kad visą laiką auto
nominė vietos policija skirstė 
tik lietuvius ir visai nepaisė 
vokiškojo jaunimo keliamą 
triukšmą ir jų šukavimus. Ki
taip tarus, vietos policija iš kar
to palaikė vokietininku®, šioks 

. autonominės policijos elgesys 
tiesiai padrąsino vokietininkus 
ir jie visai nejuokaudami pra
dėjo lietuvius stumdyti, o vo
kietukų dalis tuoj pradėjo muš
ti Lietūkio sandėlių langus. Lie
tuviai dėl šitokių įvykių labai 
nerimo, bet vis dėl to nesipešė 
tik policiją ragino raminti vo
kiečius. Čia policija save paro
dė. Kadangi lietuviai jau buvo 
lyg ir vienoje vietoje susibūrę,

štai vienas tikrai jau žiaurus 
atsitikimas. Vienas lietuvių pa
matė, kad šalygatvyje guli mo
teris ir Šaukia vokiečių kalba 
daktaro pagalbos. Jisai pribėgo 
prie jos, tuomet vienas autono
minės policijos pareigūnų į tų 
lietuvį paleido šūvį ir skaudžiai 
jį į krutinę sužeidė! Jisai, tasai 
'ieluvis dabar guli ligoninėje.

Šovįs policininkas pribėgo 
>rie sužeisto lietuvio ir vokie
čių kalba tarė: Tai uosto lietu
vis tarnautojas, tai taręs nuėjo 
Miu jam jokios pagelbos nesu
teikdamas.

Kitoje vietoje manevravo 
traukinys ir vienas gelžkeliečlų 
įlinka rodė kur traukinys turi 
eiti. Iš tolo vienas autonominės

kiškį taiko. Kiti lietuviai tai pa*

visas 
kiti

susi-

Prezidentas Rooseveltas ir darbo sekretorė p-le 
Perkins paskyrė komisiją studijuoti darbo ir kapitalo 
santykius kai kuriose Europos šalyse. Ta komisija lan* 
kėši Anglijoje, o dabar jau yra nuvykusi į Švediją.

Šiuo laiku Anglijoje biznis yra geresnėje padėtyje, 
negu Jungtinėse Valstijose. Tokios “recesijos”, kaip čia, 
Anglijoje nėra. Bedarbių daug mažiau. O Švedijoje lai-

kai visai geri. Amerikonai nori patirti, kokiu budu tos 
šalys išsprendžia savo ekonomines ir socialines proble
mas. ,

Seąiaus Amerika manė, kad iš Europos mokintis 
nėra ko. Ji buvo įsitikinusi, kad Amerika tai laimingiau
sia pasaulyje šalis. . , .

pėda gyvena labai neramias 
dienas!

Viso šito visai nebūtų, jei čia 
vokietininkai negautų paramos 
iš užsienio, jei jie nebūtų iš 
kitur diriguojami.

Tokiais atsitikimais neabejo
tinai sunku tasai nacių lizdas 
išvalyti.

Margumynai
<

Didžiausias žmonių 
rankų kūrinys karo 

liepsnose
Apie Kinų Sienų

Prieš kurį laikų “Neue Freie 
Prcsse” įdėjo straipsnį apie Ki
nų sienų, šiame straipsnyje pa
teikti skaičiai ir faktai turėtų

šaukti, kad jisai saugotųsi. Vos 
Spėjo jis prilupti ir laime Šū
vis pataikė jam į rankų. Auto
nomine policija visur elgėsi la
bai brutaliai ir žiauriai, lygiai 
taip kaip vokiečių žandarai el
gėsi okupuotoje Lietuvoje di
džiojo karo metu. Autonominė 
policija lygiai taip kaip ir gais
rininkai veik išimtinai susideda 
iš patikimų nacionalsocialis
tams asmenų.-

Autonomine policija yra vie
tos autonominių įstaigų žinioje. 
Tą dienų lietusių įnirtimas bu
vo begaliniai didelis ir jei tik 
kas nors butų juos padrąsinęs, 
tai aišku policija nieku budu 
butų neatsilaikiusi ir butų įvy
kę tokios riaušės, kurių pasė
ka tiesiok butų buvę sunku nu
matyti. Tai butų įvykęs antras 
Klaipėdos krašto lietuvių suki
limas !

Bet šaltakraujiškumas čia nu
galėjo, lietuviai laikėsi ramiai. 
Tai suprantama, nes tokiam su
kilimui prasidėjus Vokietija ne
būtų pasilikusi rami ir butų 
pasiuntusi čia savo kariuome
nę. Jie šito tik ir laukia...

Autonominė policija dabar 
laiko dar penketą lietuvių su-

jam®, Ten rašoma, kad šis vi
sų didžiausias statinys, kokį 
kada yra pastačiusios žmonių 
rankos, yra Kinijos rytų pasie
nyje ir pastatytas prieš 22 
šimtmečius. Nors ta siena jau 
labai seniai pastatyta, tačiau ji 
ir dabar tebestovi išdidžiai vi
soje savo galybėje. Spėjama, 
kad ji didžiuosis prieš gamtą 
ir žmoniją dar tuksiančius me
tų.

Kinų turtinga rylų fantazija 
tą sieną laiko milžiniška gėle, 
kuri saugoja Kinijos senąją 
kultūrą nuo svetimųjų įtakų ir 
kartu žiuri, kad kinų civiliza
cijos ypatybes nepasklistų jos 
nevertoms tautoms. Liaudis tą 
sieną vadina “Vanlihachn- 
cheng”, kas< musų kalba reiš
kia “10,000 Ii ilgumo tvirto-

Šį milžiniškų pylimų kinai 
pradėję pilti III amžiuje prieš 
Kristų, Kinijos imperatorių val-

lo ginčai, tuomet policija tuoj 
įspėjo skirstytis ir paleido pir
mus šuvius į viršų, o jau pas* 
kui į lietuvius. Krito keletas su
žeistų. Į policijų pasipylė akme
nys. Ir čia policija visai nepai
sant vokietukų darbų pradėjo 
tiesiok medžioti lietuvius. Pasė
koje septyni lietuviai sunkiai 
sužeisti ir vienas jaunuolis, še- 
šloliko® metų, pasienio sargy
bos pareigūno sūnūs vietoje nu
dėtas! Autonominė policija šau
dant netaikė į, kojas, kaip to
kiais atsitikimais visur būva, 
bet šaudė tiesiok į krutinės...

Įsidėmėkite: hei vienas vo
kietukas nebuvo autonominėm 
policijos sužeistas, nors jie pir
mieji pradėjo triukšmų ir; šauk
te Šaukė lietuvių adresai viso
kius grasinančius žodžius ir į- 
žeidinėjo juosi

šių įvykių visų bylų pasiėmė 
tardyti Lietuvos kariuomenės 
tardymo įstaigos. Mat, esant ka
ro stoviui jų komeptencijai pri
klauso panašių bylų sprendi
mas. Jei tardymas sėkmingai 
vyks, tai netenka abejoti, kad 
autonominė policija savo žygiu 
neturės kuom pateisinti ir turės 
sesti į teisiamųjų suolų, jei tik 
čia Vokietija nedarys savo in
tervencijos. šito neabejotinai 
tenka iš jų laukti. Autonominės 
policijos nušauto lietuvio jau
nuolio Petro Kontauto liepos 
mėn. 2 dienų įvyko tikrai di
džiulės laidotuvės. Jose dalyva
vo koks dešimts tūkstančių 
žmonių.

Laidotuvės buvo labai įspū
dingos ir tvarkingos, čia vokie
tukai jau visai nepasirodė.

Šias visas žinias man pavyko 
vietoje patirti. Smulkiau apie 
Klaipėdos nuotaikų, pranešiu 
vėliau.

Klaipėdos lietuviai dabar taip 
ir sako, kad birželio mėn. 28 
dienų įvykę lietuvių medžioklė 
Ir autonominė policija aiškiai 
parodė kas Ji yra, taip lygiai 
teko pastebėti, kad net valsty
bės įstaigų tarnautojų tarpe e- 
saiiia hitlerininkų. Taip lygiai, 
kaip Kaune esama kaip kuriose 
įstaigose pusėtinai lenkuojan
čių, taip Klaipėda turi savus 
tarnautojų tarpe priešus.

Nežinia dėlko jie vienur ir 
kitur gali saugiai jaustis, kaip 
tuo metu visai valstybiškai nu
siteikę lietuviai^ bet ne. tatinin- 
kai negauna valstybės įstaigose 
tarnybų.

Tai vis begaliniai liūdni mu
sų gyvenimo reiškiniai.

Tai pasėka saviems didelės 
netolerancijos.

Kaip tenais nebūtų, bet Klai-

ginli nuo mongolų užpuolimų. 
Prie šio darbo dirbę milijonai 
žmonių, daugiausia vergų ir 
belaisvių. Grandiozinis statinys 
yra 12 metrų aukščio, apačio
je turi 10 metrų pločio, viršu
je 7 metrus pločio, padarytas 
iš granito gabalų, plytų ir mo
lio. Su visais atsišakojimais ta 
3000 kilometrų ilgumo siena 
tęsiasi nuo Geltonosios juros 
kraštų iki Gobio tyrų ir eina 
per pačias aukščiausias kalnų 
viršūnes ir pačius giliausius 
slėnius, nugalėdama visas gam
tos kliūtis.

Europoje šis 3000 kilometrų 
ilgio pylimas tęstųsi nuo šiau
rės juros iki Krimo pusiasalio. 
Musų protui sunku yra apskai
čiuoti, kiek ilgai prie darbo yra 
dirbta ir kokius sunkumus šį 
mūrą tiesiant reikėjo nugalėti. 
Iš viso šiai statybai sunaudota 
300 milijonų kubinių metrų ak
menų. Tik tas, kas gali aprėp
ti šių milžiniškų skaičių dy
džius, gali įgyli tikrą nuomonę 
apie šio statinio galybę.

Viršum sienos yra 20,000 
bokštų. Kiekvienas bokštas yra 
lyg ir maža tvirtovė. Kokie 
menki išrodo musų 20 šimtme
čio statybos laimėjimai paly
ginti su šiuo pylimu, kuris yra 
geriausias tolimos praeities 
žmonių nenugalimo noro, jėgų 
ir geležies valios liudininkas.

Musų laikais “10,000 ilgio 
tvirtovė” Kinijoje yra laikoma 
kaip siena nuo svetimų įtakų. 
Tačiau kinas nesibijo svetimų 
kultūrų, įtakų, bet drąsiai se
miasi iš to šaltinio jėgų savo 
žemei ir tautos gerovei kelti.

IŠ LIETUVOS
DARIUI-GIRĖNUI STATYS 

PAMINKLĄ KAUNE

KAUNAS, liepos 16 d. —Už 
Dariaus-Girėno vėles Įgulos 
Bažnyčioje atlaikytos 
gos pamaldos, o liepos 
kilmingai pažymėta 
vieta, kurį manoma
iki ateinančios vasaros.

gedulin- 
17 d., iš- 
paminklo 
pastatyti
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Personalities of.Interest
A Few are Dūli and Petty of Mind, 
būt many are brlght and gay 

and kind,
. . . and these we’re happy to 

discern
as into streets or lanes we turn.

Especially delighted were we to 
sce the captivating little Miss Elaine 
the other day and her mother, Mrs. 
Daniel Kezes (nee Felice Kantrim), 
who, just a handful of years ago, 
was the pleasant “helio” giri in 
NAUJIENOS office. The way petite 
Elaine charms with her “ello” right 
now is enough assurance that in a 
dozen years there’ll be another 
pleasant voice ansvvering “Heilo” 
to numerous calls from beaux.

Not so anxious to hear the buzz 
of the switchboard, we’ll bet, is 
Madam Julia, who returns with her 
husband, Mr. K. August, to work 
this week after spending a sun-kis- 
sed country vacation in Michigan. 
Welcome back, folks, and there’ll 
be just another racing year and 
vacation time will be here again.

And now we present the Voice of 
Joe Boley. You may or may not 
remember that once upon a time 
there lived a somewhat quiet, shy

—■ ■
bUt from another angle is Ed tJzfc- 
mACk, a young Lithuanian from 
Brldgėport. He is news-teporter for 
the DAILY TIMES and now-a-days 
is “pinch hitting” for Doris Arden 
and doing the movie reviews. Say, 
how about an assistant?

By the way, just who is whose 
assistant in a Corporation? Perhaps, 
Mr. Kartanas can answer that one, 
now that be incotporated his 
“House of Nida” and will start prb- 
duction and distribution of the Ni
da beauty ptčducts in a big way. 
Good luck to you, gentlemen, who 
are fashioning the success of the 
House of Nida, Ine.

Though Felix VVaitkus, erstwhile 
solo transatlantic flier, has tašted 
of the pleasure of tvalking hand in 
hand with Madame Success, he 
knows that one has to continue do
ing splendid work in order to keep 
that eluslVe madam’s companioh- 
ship. Therefore, he is now seriously 
engaged in aviation research en- 
gineering at the University of Wis- 
consin. After that he plans to enter 
the aviation pioneering field at the 
Massachusetts Institute of Techno
logy. How Madame Success will re- 
ward him subseąuently, only time 
will tell.

yriuth in Chicago by the name of 
Joseph Bulevičius, whose smooth 
voice špoke over some of the Lith- 
uanian radio programs here. Next, 
he was in Pittsburgh, where he re- 
menmered now and then to refer 
to our “Windy City.” At present, 
he is with PARAMOUNT NEWS 
and if you watch 
hand corner of the 
you will often see 
ley,
voice that you’ll be hearing, clear, 
distinet, pleasant.

Also connected with the movies,

and it is

the lower right 
movie newsreels 
“Voice: Joe Bo- 
a nicely fluent

well, we’ll wait and see, 
just as we’re waiting for those wed- 
ding bells that we prophesied a 
while back for a certain only Miss 
of Bridgeport businesS-folk,—except 
that now no one seems to know 
who the groom will be (knoweth 
not, even She).

Guilded vacations, sometimes, 
make stare in the country look big- 
ger than the moon in the city. What 
can a maiden do?

Search your heart, tally your de- 
sires and make up your mind, says.

—Newsy.

. . Oh LITHUANIAN NATIONAL COSTUMES AND DANCES — This composite photo sent in from Lithuania shovvs '(ypical and authentic Lithuanian 
national costumęs and dances. Top, from left to right: foursome of man in national dress; finale of dance “Kubilas” and, next, another folk dance 
—“Sukčius”. BoHom, left to right: general view of folk dance fėstival; a pret‘,y face and national costume flrom distriet inhabited by “Kap
sai”, and a group of girls in the folk dance “BlezdingelČ”. Fcminine imagination in Lithuania seems to be as fertile as here in the States, for they 
have developcd seven types of national costunies, named as follows: Aukštaičių, Žemaičių, Biržiečių, Kapsiu, Dzūkių, Vilniečių, Klaipėdiečių. Have 
your pick.

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

Conąueror of Space 
Būt—Fools Rush In.. 
Mankind Ldses a 
Benefactor lesa than four days, ih 

Germany, and Russia 
women are denied the 
human right of freedom

point, although 
got back home 
two years and

space, būt not for himself. Whereas 
Hughes employs the airplane to 
annhilate space, aviators of Mus- 
solini, Hitler, Franco, and the Japa- 
nese war-lords ūse that invention 
to murder unarmed rhen, women, 
and childrerl. Man has conąuered 
distance, būt he has not yet leatn- 
ed to live at peace with his neigh- 
bors, either as man to man or as 
nation to nation. For crime and 
war štili take an enormous annual 
toli of life and property.

While Hughes could circle the 
globė in 
Italy, in 
men and 
elementai
of expression; they are herded into 
concentration camps worse than the 
prisons of the Middle Ages; and 
they are shot or beaten to death 
for daring to claim the basic rights 
of free human beings.

Mah has conąuered the air. Būt 
he has not ended crime; he has not 
abolished war; he has not done 
away with disease and poverty and 
barbaric cruelty. “He that mašter- 
eth himself is greater than he that 
conąuereth a City” says the Bible. 
So, too, for man to master himself 
in relatlon to his fellowtnen is fat 
greater than for him to Conąuer 
space.

spirit of man through a higher and 
broader culture, būt to tear down 
government”, said Tunney. What 
really got his goat was that “one 
educator refers to our largest body 
of ex-service men as a group of 
Fascists.” «

Here, of courfce,' >. the eX-marine 
pugilist has in mind Profesšot Gel- 
lerman’s pains-taking study of the 
strike-bręakirtg and ahtiliberal act- 
Ivities of the American Legion. If 
Tunney had read that study, object- 
ively carried out, solidly tied to 
facts, citing chapter and verse of 
those activities, he would keep his 
mouth shut about educators being 
radicals, and he would do what he 
can to rid the legion of its small, 
fascistic cliąue of leaders who dis- 
regard the will of the rank and 
file of members.

Būt then, it is doubtful if Tun
ney has over real such a piece of 
modern sočiai research. Resting on 
his fistic laurels and living on the 
combined fortune of himself and 
his wife, he needs to read nothing 
solid. Certainly he is unlikely to 
peruse anything progressiVfe. Un- 
fortunately, he lacks the common 
sense to hide his ignorance behihd 
a elosed mouth.

Būt then, now as fotmerly, fools 
likę him have alwuys 
where angels feared to

Art Craft
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CLOUDS
sky of blue, 
clouds of white, • 
my heart with .endless deligįit.

'A eloud floats by
‘Likę a toy balloon —
;White swans upon the blue lagoon.

,Two clouds I’ve named,
“Lions of the sky.”

■’Thėy stand ever-ready . . . guards on high.

MoUntains of whipped cre&m 
From a cake;
Whites of eggs, drift on the lake.

White birds flying,
With majestic shipg.
Words to dėseribe them, please come to my lips.

I’d šit and write,
All day and hight
Of clouds in the sky above;
For life is grahd,
It goes hand in hand
With nature . . . the thing I love!

LULU

rushed in 
tręad.

Marąuette

Bits for Your Scrapbook
Rise of Lithuania in the XIV and 

XV Centuriės—Vytautas the Great

FROM .AN ECONOMIC HISTOR1CAL OUTL1NE OF 
LITHUANIA by P. Žadeikių

One of the most distinguished rulers 
of Lithuania was Gediminas, son of Liutava* 
ras, the prince of Airiogala. He had to continue the 
struggle against the Crusaders who had agaih 
reached the settlements of the Samogitians and 
had eVen occupied Kaunas. Gediminas expelled the 
Crusaders from Lithuania and appealed 
Pope against their cruelties, saying, 
against the Crusaders not with a view 
guishing the Catholic faith, būt 
ourselves against the iniąuities 
I say unto you I will let the 
according to their custom, and 
Poles according to their faith,
\Vorship the šame God in accordance 
toms”—thus Gediminas had declared 
messenger. However, this did not prevent further 
assaults upon Lithuania by the Crusaders. In or
der to build up an effective resistance, Gediminas 
conąuered a great number of .Russian cities and 
principalities, among them Kieff. In 1323 Gedimi
nas founded the City of Vilnius (Vilna) and 
it his Capital.

to the 
“We war 
of extin- 
to defend 
us. Truly

in order 
done to 
Christians worship 
the 
we

Russians and 
however will 
with our cus- 
to the Pope’s

CONQUEROR OF SPACE, BUT—
Man can conąuer space. Magellan 

and Drake, Cavendish and Nelly 
Bly — travelers by land and sea, 
and Wiley Post and Howard 
Hughes — globe-trotters of the air, 
all bear eloąuent testlmony to man- 
kind’s power to circle the earth 
with ever-ąuickening strides.

Magellan, Drake, and Cavendish 
were inspired more by lust for 
rich cargo and new lands than by 
desire for fame or zest of competi- 
tive adventure.

Ferdinand Magellan, killed in his 
greed for plunder, never reached 
Spain, his starting 
one of his ships 
after a voyage of
eleven months. Sir Francis Drake 
in 1577 sėt out with five small 
ships, plundered Spaniards where- 
ver he could, and completed the 
Circuit back to England in two 
years and ten months. Then 
Thomas Cavendish, another English- 
man, starting out in 1586, made the 
trip in 781 days.

Inspired by Julės Verne’s fan- 
tastic novel, “Around the Wotld in 
Eighty Days,” “Nelly Bly (Ellza- 
beth Cochrane) in 1889 made the 
trip in 72 days, six hours, and 11 
minutes. Finally, in 1913, John 
Henry Mears sėt the boat-rail re- 
cord—35 days, 21 houra, and 36 mi
nutes.

Then came the globe-trotters of 
the air. In 1933 Wiley Post span- 
ned the earth in seven days, 18 
hours, and 49 minutes. And today 
Howard Hughes has
halved Post’s record by flying 
around the northern 
globė in three days, 19 hours, and 
16 minutes. While Hughes traveled 
about 14,000 miles, and Post šome- 
What more, Magellan, Drake, and 
Cavendish journeyed more than 
twice that distance to circle the 
earth. For they wėnt 
the eąuatot, where 
largest.

Man is conąueror

FOOLS RUSH IN...
fear

TRĖASURE UNDERGROUND - 
IN ILLINOIS!

Released by the State Geologial Survey 
through the Illinois Chamber of Commerce.

madeThe Art Craft Club of
Park enjoyed a trip to the Forest ( 
Preserve recently. As part of their, 
Nature Lore activity they collected; 
a wide variety of leaves, learned to 
indentify them by means of games, 
and intend to make blue prints, oil 
and spatter prints with their spec- 
itnons. The Junior Garden, a pro- 
ject of the Art Craft Club is com- 
ming along nicely, thanks to the 
efforts of these diligent gardeners. 
The children have composed a gar
den song, and are working for their 
Junior Garden Club, buttons to be

in battle in 1341, His policies 
his two sons, ALGIRDAS and 
former extended the border of

were
Kf> 

Lith- 
gates“Fools rush in where Angels 

to tread.” That well-known axiom 
receives confirmation almost every 
day. Latest person of national fame 
to show the truth of that old say
ing is Gene Tunney, who won the 
world’s heavyweight boxing chonu 
pionship from Jack Dęmpsey on 
points, and who then sought fairer 
fields and more romantic lanes by 
marrying a fortune. No longer 
forced to work for a livlhg, Tunney 
divides his time betvveen the 
nothings of society life and amėteur 
criticism. When Gene talka about 
boxing of the life of a marine, he 
is worth listening to.

Bu> when he lets off gas on 
eurrent sočiai and ecOnomic and 
political problems, in the slang of 
the Street, every time He opens his 
mouth he puts his foot in, likę 
Henry Ford and Tom Girdler. Tun- 
ney’s latest foot-and-mouth anties 
occurred in his talk to an educa- 
tional elinie at Purdue university, 
where he condemned the speakers 
at the recent convention of the 
NE A in New York city for radicab 
ism.

“The favorite sport Of OUf ėdu- 
cators seęms to be not to build the

King Coal Štili Reigiiš Ali n erai Water Gardens
Raising vegetable and flotver 

crops without the ūse of soil may 
seem likę nothing būt an interesting

Gediminas died 
continued by 
STUTIS. The 
uania to the shores of the Black Sea and the
of Moscow. The latter was forced to struggle con- 
tinually with the German Crusaders and their allies 
congregated from the whole of Europe.He won a 
notable vietory when leading the Samogitians, he 
burned the fortress of Memelburg. Kęstutis perished 
in 1382, a vietim of the plot of Jogaila (Jagiello).

Oil reserves of the United States 
have recently been estimated at 13 
billion barrels — about sixty per 
cent of the world supply. Of course, į laboratory stunt to those who in 

awarded to faithful members. There j it is impossible to forecast the ex-
is štili time to become a member j tent of future oil discoveries, and 
of the arteraft člub. Meetlngg are on opmiong dlffer wldeiy as to when 
Mondays and Thursdays ftom one | oii produetion will begin to declinė. 
to four. The club is busy making Whethet or not this will take place 
a sėt of puppets for “Aladin and within a deCade or so, however, the 
His Lamp.” Many other characters, nation’s supplieš of Oil and gas are 
such as clowns, Moon Muilins, Ka- certainly small itl cofnparison wlth 
yo, Emmy an Kitty Higgins are 0Ur reserves of bitUminoUs coal, 
ftlso being constructed. Come onišuch as that mined ih Illinois. An

Jogaila, a schemlng son of Algirdas, accepted the 
tricky proposals of the Poles in 1385, when they 
offered to him (he was then 40 years old) the hand 
of their beautiful 15 year old princess, Hedwig and 
the crown of Poland. Jogaila promised to unite the 
Grand 
Poland

great or small degree laboriously 
till the soil year after year. On the 
contrary, this new sčience of “hy- 
dropofties” as it is called, has de- 
firtiteiy passed the stunt stage, and 
iš now reported as beihg practlced 
ori a commeeial stale with pheno- 
mėnal fesUlts. With their roots dan- 
gling in rich wkter Solutions of as 
many as thirth mineralą necessary 
for plant grmvth, ndmerous types 
of plants are being made to ptb- 
duče many tirtieš their normai 
yielda. The development of this in- 
terestlhg new agritUltural scięnce is 
a startling illustration of the fact 
that miherals are not only the foun» 
datioh bf čivillžation, būt ate thė 
determifting fftetors in thė growth 

es inereasing advantages to be.gaih- and ultimate devėlopmeiit of all 
ed by Illinois as a resuit of its pos- forma of life in the plant and ani- 
sessidfi of this impOrtani and abuh- mal klhgdom, whlth, hiddentaily,

Vytautas, son of Kęstutis and Bitute, (a

more than

part of the

(To Be Cdfttintted)

of terrestial includes the human race itsei*dant rėBčurce. fili

firčund nėar 
the globė is

Duchy of Lithuania with the Kingdom of 
in return for the hand of the princess.

■—.■.■■■M—.1
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boys arid girls, join the fun in the 
Art Craft Club!
ert iii h.u ■ ..u, »—> u >,a

Naujienų Piknikas
SEKMADIENI

Rugpjūčio 14,1938

Sunset Park Darže
135th 1R ARCHER AVENUE

expert appralsai of the fuel aitu-* 
tiOn of the future indicateš that bi- 
tuminous coal will cbntihuė to be 
the principai fuel Ušed fof the gen- 
aration of heat and pONVet; and 
even now, at the height of its com- 
petition with other fuels, it cotn- 
mands a market mote than eąual 
to that of all its cortipetltors eom- 
bihed. Obvioufely, the future profpis-

However,
priestess in whose memofy a hill has been erected 
which evėh to this day čharms visitots of Palanga) 
determined to resist thfe plans of Jogaila. His efforts 
were successful and he efcpelfed the Polish troops 
from Vilnius. He then proclaimed himself Grand 
Duke of Lithuania. He Indeed was a btavfc warrior. 
In his numerous wars against Crusaders, Russians 
and Tartars, he had marched at the head of troops 
aš fat as the banks of the Volga and Odessa.

i ■»!—...i
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Diena Iš Dienos
--------

ŠIRDINGAI SVEIKINU 
ONAS

Onos dienos proga širdingai 
sveikinu ir gyvenimo džiaugs
mo linkiu šioms Onoms: p-iai 
Keserauskienei, Bridgeport; p. 
Yuknienei, Windsor park; p. 
Zemeckienei, Marąuette park; 
p. Bilickienei, North Side; p. 
Girdžienei, Brighton park; Mrs. 
Gussen, Cicero, dentisto žmo
nai; p. Petkienei, laid. direkt. 
žmonai, jos, mamytei Miklovie- 
nei, Brighton Park; ir p-lei 
Venckytei, grožio salono savi
ninkei, Brighton parke.

Sofija Kairienė.

Susilaukė
Įpėdinio

ROSELAND. — Roselandie- 
čiai pp. Leon Yoursis, 10701 
State st., neseniai susilaukė 
įpėdinio. Liepos 10 d. p. Your- 
sienei Roseland Community li
goninėj gimė sūnūs. —B. B.

Sidabrinės
Vestuvės

BRIGHTON PARK. — Lie- 
pos 3 d., adresu 2531 W. 45th 
Place, įvyko Sidabrinės Vestu-

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

MEGSTOS SERVETKĖLES

CROCHETED DOILIES PATTERN 1793
No. 1793. — Megstos, madingos servatkėlės stalui padengti. Jei 

turėsite kantrumo nusimegskit. Turėsit kuo pasirodyti.

^NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1793

1739 So. Halsted St., Chicago, I]]. *j
1 I
I Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No___________ .

| Vardas ir pavardi __

| Adresas .......... ........ .....

| Miestas ir valstija_

PETER PEN

ves Dominiko ir Marcelės Ado
maičio. Jie išgyveno laimingai 
25 metus laiko nuo dienos, ka
da padarė prižadus vienas ki
tą amžinai mylėti.

Pp. Adomaičiai išaugino rim
tą dukrelę ir sunkiai dirbdami 
bei taupydami įsigijo nuosavą 
namą, kuriame dabar gyvena.

Į puotą atsilankė daugybė 
draugą ir giminių. Kai kuriuos 
pažinau per 20 metų. Tai buvo 
pp. Linkevičius, Joe Adomaitis, 
žilvitis, Rulis, Šidlauskas, Ba- 
liunas, Bejula, Remkus, Šalna, 
Girdžius ir J. Tarvidas. Kitų 
svečių pavardžių neatsimenu, 
nes buvo nemažai svetimtau-■ 
čių. i

Visi draugai ir giminės gra
žiai pagerbė pp. Adomaičius, 
kurie iš savo pusės taip gra
žiai ir gausiai vaišino, kad tie 
nei nepamatė kaip sulaukė 5 
vai. ryto.

Reikia neužmiršti ir tai, kad 
jauna Elžbieta čerkiasas papa
sakojo daug naujienų apie Lie
tuvą, nes ji neseniai atvyko į 
Ameriką ir dabar gyvena pas 
pp. Adomaičius. Ji yra jų gi
minaitė.

Kartu su kitais svečiais lin
kiu pp. Dominikui ir Marcelei 
Adomaičiams ir jų dukrelei 
Gene ilgiausių metų.

Ten Buvęs.

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

IACME-NAUJIENŲ Photo]
ATSISAKO NUO TURTŲ — Douglas P. Corrigan laike 

interviu su reporteriais, pasakė, kad įvairios Amerikos fir
mos siūlo jam apie $250,000 u^pasirodymą.teatruose, filmuo
se, už indeksavimą saldainių, dantų miltelių, cigaretų, gazoli
no, alyvos, etc- Jis visus pasiūlymus atmetė. Netrukus grįžta 
Amerikon iš Airijos ir jo ambicija yra gauti gerą darbą lėk
tuvų dirbtuvėj. Corrigan nustebino Airiją ir Ameriką nu- 
skrisdamas iš New Yorko į Airiją pasenusiu, $900 lėktuvu. Šį 
paveikslą į Ameriką atvežė lėktuvas “Merculry”, kuris padarė 
transatlantinę kelionę iš Airijos į Newfoundlandą ir iš ten at
skrido New Y'orkan.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Malcolm Duncan, 23, su Ber-
nice Wisniauskis, 24

Mitchell Ponchick, 21, su
Elvira Straksis, 21 • *-

John Laskauskas, 22, su Ro-
se Samelak, 21

Stanley Bakutis, 24, su Irma
Guelzon, 23

Steve Scekovic, 23, su Euge-
nia Razgus, 21

Joseph Ligeikis, 27, su Eva
Arbavich, 19

Gavo
Perskiras

William Palaskis nuo Stella
Palaskis

Reikalauja
Perskirų

Mary Kuchinskas nuo Alex 
Kuchinskas

Mildred Ramashauskas nuo 
Victor Ramashauskaę

Marie Ambrose nuo Joseph 
Ambrose.

Mirė Unijos 
Viršininkas

4

Sulaukęs 56 m. a., mirė Geo. 
Cummings, maliorių (Painters) 
unijos lokalo 54, viršininkas. 
Gyveno ties 431 Custer avcnue, 
Evanstone.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

LDD Stropiai Ruo
šiasi i “Field Day” 
Pikniką
Dambrausko Farmoj, Rugp. 21

Man teko patirti, kad L. D. 
D. 4 kuopa labai stropiai ir 
energingai rengiasi prie “Field 
Day”, kuris įvyks rugpiučio 21 
d., Dambrausko parmoję, Wil- 
low Springs, III.

Matomai bus šaunus pikni
kas, nes laikytame mėnesinia
me susirinkime liepos 14 d. 
lapo paskirtos gabios gaspadi- 
nės valgiams garniu'/: ir išrin
kti darbininkai svečiams pa
tarnauti kuopuikiausiai. Mano
ma, kad bus labai daug publi
kos. Vien tik iš to galima sprę
sti, kad serijom albai sparčiai 
parduodamos, nes bus daug 
dovanų ir visos cash pinigais.

Linkėtina L. D. D. gero pasi
sekimo. —A. K- Sargas.

Grąžino Laisnius 
16-kai alinių

Chicagos Alkoholinių gėrimų 
kontrolės komisija grąžino “lai
snius” 16-kai Chicagos alinių. 
Majoras Kelly laisnius nuo tų 
ir dar kitų alinių atėmė už pa
rdavinėjimą gėrimų nepilna
mečiams.

Komisija nusprendė, kad Ma
joras Kelly neturėjo pamato 
laisnius nuo tų 16 alinių atim
ti.

Įveda Autobusus 
Halsted Gatvėj
Kursuos nuo 87th iki 123rd St.

Apie rugsėjo mėnesio prad
žią Halsted Gatve tarp 87-tos 
ir 123-čios pradės kursuoti au
tobusai.

Chicago Surface Lines, kuri 
autobusus operuos, jau užpir 
ko 10 mašinų ir paleis apyvar
ton kai tik dilrbtuvė jas prista
tys.

Iš autobusų bus galima 
“transferuoti” j gatviakarius ir 
atvirkščiai.

Kai Roselando gyventojai 
pareikalavo autobusų, tai ben
drovė ėmė išsikalbinėti, bet 
vėliau nusileido ir sutiko rei
kalavimą išpildyti.
. Nori Autobusų 111/7? G-vėj

Dabar Roselande jau kalba
ma apie įvedimą autobusų 
111 th ir 115‘h gatvėse, 1 U-toj 
tarp Cottage Grove.

Paskutines Kelios Dienos
S. S. R. S. 1938 Metais 
Kelionė per Sovietų Rusiją su 
šimtais Sovietų foto^rafistų. Pir
mas vizitas į Birobidžaną, žydų 
autonominė respublika, pamaty
kite Maskvą Geg. Pirmo. paradą.

SONOTONE TEATRE 
66 E. VAN BU RE N 

Šiokiomis dien. 25c iki 1 v. p. p. 
Visuomet vėsu ir patogu

'iiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiniiui'

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 

jiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiniaiih.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

KUR DĖTI PINIGUS? 
PAGALVOKIT!

SKRYNELĖSE ................................................ 0%

LANKUOSE ...................................  l'/2 %

PAČTOJ ................................ 2%

Mes Išmokė jom....... 4%
TURTAS VIRŠ $2,500,000.00

Atsargos Kapitalas (reserve) virš $196.575.00
Duodam Paskolas Ant Saugių 

PIRMŲ MORGIČIŲ

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

it

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET
Telefonas CANAL 1679
CHICAGO, ILLINOIS

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

6 kub. pėdų 1938 Modelis 
Refrigerator Nupigintas iki

$9900

Gen. Electric 6 pėdų už $99.00 j | 
Norge Rollator, 4 pčd. už $39*00 
Crosley Shelvador 4Vž p. $89 .50 
Hotpoint Edison 6 pėdų $ 125 .00 

Sumažintos vasaros kainos ant oil 
Burners: Norge, American, 

Quaker, Vertė $69.00

BUDRIK
FURNITURE

COMPANY
3409-21 S. Halsted St

Tel. YARDS 3088, 3089, 2151

Paklausykit gražaus WCFL 970 k. 
Radio Programo, nedėlioj, 6:30 v. 
vakare, Chicagos laiku, dalyvau
jant didžiulei orkestrai ir daini
ninkams. WAAF 920 k. panedė- 
liais ir pėtnyčiomis, 4 v. popiet

Garsink iros 'Maujienos?

Pirmadienis, liepos 25, 1938
i

ChrysIer-PIymoutb i

DAUGYBĖ 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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

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- 
gers sidabrinius setus.

Garsinkitės “N-nose”
'Z.—fį-. ■..■nrfę-Į.U.*-. , r

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $j2>50
GYDYMAS....... . .................SCn.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15.oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......t
VISAS LIGAS GYDOMA $*00 
Ekzaminaciją jskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

• RESTAURANTAT

Universal restaurani
GERESNIŲ VALGIU VALGYLE 

750 West 31st Street (
A. A. NORKUS. Savininke* 

TeL VICTOR Y 9670.

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

75% Coarse ........................ $7.00
Pocahontas Mine Run, West Virrlnia 

75% Coarse .............. -....... $7.75
T11inoi«i Nut ................................ $5.60
Rex Egg ............... „........... $7.50
Black Bnnd Lnmn .................... $8.75
Millers Creek Lvmp ................ $9.00
Chestnut Hard Coal ............. $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Larayette 8980.

OKSAS EXPRESSING Mes SO. FAnURBU* AVĖ.
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Pirmadienis, liepos 25, 108S NAUJIENOS, Chicago, DI. 1

North Chicago 
Plieno Streikas 
Sutaikytas
Pirmadienį Streikieriai Grįš į 
Chicago Hardiv/are Foundry 

Company.
Federalinis darbo taikinto

jas Harry E. Scheck paskelbė, 
kad 7 savaičių sveikas Chica
go Hardware Foundry Co., 
North Chicago, liko sutaikin
tas ir streikieriai gal pirma
dienį grįš j darbą. Grįžtan
tiems streikidriams algos bus 
nukapotos 5 n uos. Ateinančią 
savaitę prasidės derybos dar 
5 nuoš- algos nukaposimo nuo 
rugpiučio 1 d.

Streiką paskelbė C. I. O. 
unija kompanijai nukapojus 
algas 10 nuoš. Valstijos taikin
tojas ir unijos atstovai per
žiūrėję kompanijos knygas, 
rado algų nukapojimą pama
tuotu.

Susitaikymo sąlygoms, unija 
atšauks savo skundą prieš 
kompaniją nacionalei darbo 
santykių tarybai. Prie dirbtu
vės ištiko streikierių ir streik- 
mų ta'rp streikierių ir streik
laužių. Kompanija buvo išga
vus! indžionkšeną prieš strei-

MADOS

4777—Maudynei rūbai. Perkalis arba koks kitas lengvas materio- 
las tinka šiems rūbams. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

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

kierius. Delei to 10 streikierių 
liko nuteista kalėjiman už pi- 
kietavimą dirbtuvės nebojant 
indžionkŠeno.

Bedarbis Šoko Upėn, 
Praeiviai Ištraukė

John Nekvasil, 74 metų am
žiaus, yjra bedarbis. Jis neturi 
darbo, neturi pinigų, neturi 
šeimynos, neturi bu‘n ir netu
ri noro gyventi. Nuėjęs Wack- 
er Drivc patiltėn šoko į Chica- 
gos upę. Bet nusižudyti jam 
nebuvo lemta. Praeiviai pas
tebėjo Nekvasilą vandenyj ir 
jį ištraukė- Dabar jis rado lai
kiną pastogę Cook apskričio 
ligoninėje.

I

Rado Užmuštą 
Žmogų Tuščiam 
Lote

Tuščiame lote prie 2450 
Blue Island avenue, pereitos 
savaitės pabaigoj praeiviai at
rado negyvą apie 55 metų 
žmogų. Policija spėja, kad jis 
buvo užmuštas, nes galvoj bu
vo kelios gilios žaizdos.

Užmuštąjį atrado Joscph 
Drost nuo 2114 W. 24th st., ijr 
John Entwunk, 2054 CouFier 
street.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 11L

čia |dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdj No.............

Mieros ............    per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

[ACME-NAUJIENŲ Foto.

NAUJAS “MOKYTOJAS” — Gabby Hartnett, naujas Chicago ‘Cubs” basc- 
ball komandos vadas duoda instrukcijas savo lošėjams. Hartnett buvo pas
kirtas vedėju, kai buvęs vedėjas Charlie Grimui buvo prašalintas. Grimm da
bar užims sporto žinių pranešėjo vietą radio stotyje WBBM.

G. M. Parodoje
Vaizduos Ateities
Kelius
Sako, Nelaimės Bus Beveik 

Negalimos.
General Motors Corp. prezi

dentas Wililam S. Knudsen pa
skelbė, kad General Motors 
busiančioj pasaulinėj parodoj 
Ncw Yorke bandys atvaizduo
ti ateities kelius, kuriuose ne
laimės veik bus negalimos.

Tai bus žvilgsnis į ateiti- Tas 
kelias vadinsis “Highways and 
Horizons” ir tilps pastate 
“Building the Wo|rld of To- 
morrow. Kelias bus pusantro 
bloko ilgio ir tilps visokios 
priemonąs kontroliavimui ju
dėjimo. Vaigščioti nereikės, 
nes žmonės bus susodinami į 
yežvhukus iA vežiojami palei 
tą kelią. Visą įtaiką bus tei
kiami nuodugnus paaiškini
mai, kuriuos betgi girdės tik 
esantys vežimėly. Nebus ban
doma tikrinti, kad tokis ke
lias tikrai bus ateityje, bet bus 
bandoma vien atspėti iš esa- 
čių davinių.

Tą ypatingą kelią paruoš 
Norman Bei Geddes architek- 
torium bus Albert Kalni iš 
Detroito.

Padarė Daug 
Nuostolių Lietu
viams

(Penktadieny, liepos 22-rą d. 
Chicagos Southsidę užklupo 
netikėta audra-vėtra, su ledais 
ir perkūnija. Vėjas buvo la
bai stiprus ir išlaužė daugybę 
medžių šakų, nuvertė “altan- 
kas daržuose”, o ledai išmušė 
gėles. Kai kur ledai buvo pus
antro colio didumo ir išdaužė 
keliolikos namų langus. Per
kūnija užmušė vieną jaunuolį, 
sužeidė kitą.

BANDYK—RENDUOK—PIRKI 
—25 CENTAI

Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valykliai, Radio ir 
Phono Kombinacijos, Refrigera- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors kelis, kad tinkamą išsirin
kti. Mes ir taisome visus tuos 
daiktus ir atrokuojame ką už- 
mokat mums už pataisymą kai 
pirksit naujus išrengimus.

BIM MERLES
1451 W. 63rd Street 
Tel. Republic 2269.

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE5800

IAVFIKRL U V L11110 Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, - Bankietams 

ir Pagrąbams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314
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[domios 
Ristynės

Barzdotas abisinietis King 
Kong, kuris pasižymi nepapras
tu stiprumu, liepos 25 dieną, 
Whitc City susigrums su Fred 
Grubnier, paskilbusiu savo 
“žirklėmis”, prieš kurias iki- 
šiol niekas neįstengdavo atsi
laikyti.

Risis dar garsus ristikas 
Friedrich Vdiį?’Schacht su ita
lu Ralph $ąribaldi; Jimmy 
Heffner iš Texas su Curley; 
Bol Jessum su Diek Gos tolio iš 
Detroito. \v

Chicagictis_ Roy Rickenba- 
cker grumsis i su Otto Schina- 
bel. Visi jie yra pasižymėję risi- 
tikai. (Sp) -

Praėjus Golfo 
Turnyrui

Chicagos Lietuvių Golfinin- 
kų Sąjunga turėjo savo vasa
rinį turnyrą praėjusį trečia
dienį, Indian Head Golf aikš
tėje.

Tai buvo vasarinis turnyras, 
nes Sąjunga turi įpročius ren
gti vieną turnyrą profesiona
lams ir biznieriams kas va
sarą.

Ištikrųjų, beveik tik ir buvo 
profesionalai ir biznieriai ir 
keletas jaunų merginų.

Neatsižvelgiau^ į blogą tos 
dienos orą, bei smarkių lieti/,’ 
turnyras buvo labai pasekmin
gas, buvo daug dauginus daly
vių negu, kad mes laukėme.

Golfo vasarinio turnyro čiu
mpi jonu liko iš Melrose Park 
Mr. J. Pashall, antras laimė
tojas buvo taipgi iš Melrose 
Park—F. Gustainis. Kiti laimė
tojai buvo Faravičius, Joc Ke- 
scr, J. Gregg, J. Gustainis, Dr. 
V. Zogel, Dr. S. Jacobs, Mr. J. 
C. Meller, Mrs. popel, MJr. Ry- 
nas, Mr. Juozaitis, Miss. Vaiz- 
džiunas ir Miss. Kidan.

Taipgi didelis būrys moterų 
lošė bridge*

Vakarieniaujant, pirminin
kas p. Dan Pivariunas pasakė 
keletą žodžių apie Sąjungos 
tikslus ir perstatė P. Kuraiti 
vakaro vedėju, o tų spyčių tai 
jau buvo galybės. Galiau, Dr. 
G. I. Blrožis, kaipo turnyro 
pirmininkas, išdalino dovanas 
arlįa prizus. —Dalyvis,

Bronislav G. Jakenta
Esu Lietuvos Teisingumo Minis

terijos žinioje, turiu ir Amerikos 
laisnes, No. 3028. Kai turėsi reikalų 
Lietuvoje, kas link Farmų, Namų 
ar smulkesnių dalykų, kreipkis — 
padėsiu. Jei nori inšuryt auzą, karą 
ar sąvo šeimynos žmogų, kreipkis 
'—padėsiu sąžiningai. W

Bronislav G. Jakenta
2123 TASTIN STREET 

Pittsburgh, Pa. Phone. E., V. 1259

Suėmė Jauną 
Brightonparkietį

I ■ —

Westsidėje policija suėmė 
brightonparkietį - Lco Mysle- 
wicz, 4044 S. Rockwell St., ir 
keturis jo kompanionus už plė
šimus.

Per gerą pusvalandį policija 
juos vijosi per įvairias ielas ir 
mažas gatves.

Suimti kompanionai yra— 
Rud. Frenchok, 1650 W. 21st 
PI.; E. Czasnyki, 1645 W. 21 
st.; Peter Novak, 1659 W. 21 
st. ir Leo Weisner, 1650 W. 
21 st.

Kalbės Ispanijos 
Civilio Karo 
Veteranas
Robert Raven, sužeistas ir pra

radęs akis kariaudamas Is
panijos lojalistų eilėse, kal
bės rugp. 4 d.

Abrakam Lincoln Brigados 
draugai • 108 N. Dearborn st., 
Room 408 skelbia, kad tos bri
gados pasižymėjęs Įeit. Robert 
Raven, kovodamasi už Ispanijos 
liaudį likęs invalidu ir prara
dęs regėjimą, kalbės Cameo 
Room, Morrison Hotelyj, rugp. 
4 d., 7:30 v. vak.

į Raven, kuris yra kilęs iš len
kų ir vokiečių, prieš įsirašyda
mas į Abrakam Lincoln briga
dą priklausė prie jurininkų 
unijos. Dabar gi yra garbes na
rys mokytojų unijos, pirmiau 
studijavo mediciną Pittsburgho 
universitete. Jis taipjau buvo 
narys Pittsburgho Simfonijos 
orkestro, kur griežė colio. Jis 
taipjau yra piešėjas. Jis yra 
dirbęs Chicagoj šelpimo admi
nistracijoj, taipjau katalikų 
labdarybės draugijose.

Savo kalba jis atžymės pra
džią trečių metų Ispanijos liau
dies kovos su fašistiniais suki
lėliais.

Sako esąs katalikas
Leit. Raven takosi ir dabar 

esąs katalikas ir pacifistas. To
dėl jis ir kovojąs taikos katali
kybės priešininkus frankistus, 
Hitlerius ir Mussolinius.

Jis jau visą pusmetį važinėja 
Amerikoj laikydamas prakal
bas apie Ispaniją ir jos kovą 
su fašizmu. (B.)

Atsakymas Bynsui
Ne Rožės Miega, Bet Bynsas.

—----- .
18 APYLINKĖ. — Kelkis, 

Bynsai, ir atverk akis į musų 
gyvą 1938 pasaulį. Ko tu vaik
ščioji užmigęs? Ar tu nežinai, 
kad Rožės ir Lelijos ne vaikš
čioja užsimerkusios, bet daina-

CLASSIFIED ADS. j 
h - —U <

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKOJIMAS
Aš, Bronislovas Gotautas, paie

škai savo sesers Sofijos ir jos 
sunaus Pranciškaus Ivinskiu, ku
rie apleido Chicago’s miestą apie 
29 metai atgal. Sofija yra apie 
54-55 metų amžiaus, vidutiniško 
ūgio ir turi vidutiniškai rudus 
plaukus. Pranciškus gi gali turė
ti apie 27-28 metus amž. Jonas 
Ivinskis, Sofijos vyras, mirdamas 
paliko turtą, kurį tik jo žmona 
arba jų sūnūs tegali paveldėti. 
Girdėjau, kad jiedu buvo matyti 
Ohio valst. apie 10 m. atgal. 
Jeigu kas žinote kur jie randa
si arba galite suteikti man tik
rų žinių gausite $100 atlyginimo. 
Ačiū.

BRONISLOVAS GOTAUTAS 
4319 S. VVood St., Chicago, III.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO ant farmos 
—esu pilnai patyręs visam ūkės 
darbui — kad butų pastovus dar
bas
nuo Chicagos. 3232 So. Union Avė. 

pirmos lubos priekyje.
nedaro skirtumo kaip toli

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA ne jau
nesnė kaip 18 metų, kuri mokėtų 
typevvriting ir bookkeeping.

1152 W. Lake St., 5:30 vakare.
Tel. Haymąrket 5183.

REIKIA VIDURAMŽĖS MOTERS 
vaikui prižiūrėti; nėra skalbimo, 
virimo; kambarys ir užlaikymas.

5225 So. Long Avenue, 
Porthsmouth 8956.

i
REIKIA JAUNOS MERGINOS 
veiterkas—turi būti patyrusi.

MODERN LUNCH, 
3480 Archer Avenue.

PARTNERS WANTED 
Partnerių Reikia

PAIEŠKAU PARTNERIO į taver- 
no biznį. Turiu visus fikčerius.

543 West 63rd St.

FOR RENT—IN GENERAL
Renda i—Bendrai

4 IR 5 KAMBARIAI naujai de
koruoti, pečium šildomi, nebrangi 
renda. JOSEP BICHAS, 3820 South 
Lowe Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA 2 LABAI GERI 
TAVERNAI — License išpirkti, abu 
ant labai gerų kampų. Vienas su 
rooming house, prie daug fabrikų 
—geram biznieriui bus aukso mai
ną. Sunku vienai moterei abu val
dyti. Savininkė 5758 West 65th St.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
pilnai įrengtas — daro puikų biz
nį, naktimis ir sekmadieniais už
daryta. Greitam pardavimui tiktai 
$500, tikroji vertė $3,000. 75 East 
31st gat. arti Michigan Avė.

PARDAVIMUI AR RENDAI 6 
kambarių namas, modernas, gera 
transportacija. 3733 So. Union Avė. 
(Savininkas).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

DVIEJŲ FLATŲ BARGENAS 
3442 So. Lowe Avenue.

2 ŠEŠIŲ kambarių flatai, pilnas 
beismentas ir viškos, uždaryti už
pakaliniai porčiai, 2 karų garažas, 
aukos kaina $3,450, lengvus termi
nai, Stanley Realty Co., 179 West 
Washington St., Randolph 7055

TIKTAI $280 rankpinigiai pirks 
šį 5 kambarių plytų namą, karštu 
vandeniu šildomą, plytų garažą— 
pilna kaina $2800. Louis Morris & 
Co., 3585 Mihvaukee. 4006 Division.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

166 akrų 8 mylios nuo apskrities 
centro miesto, 3 mylios nuo mažo 
miesto. Geras ūkis, kiek miško, bu- 
dinkai sveiki. Nuosavybė. Tiktai 
$2000.00. Mrs. V. Misevicz, Hart, 
Mich.

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 V AL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:80 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

Valandoj”
Tai buvo

vo “Budriko Radio 
—WHFC Cicero, 
liepos 21 d.

Dar toliau — ne
tė, bet Stasė Vidugeriutė pri
klauso pfrie Lelijų.

Vidugeriutė gyvena virš By- 
nso —xar tai ne tikrai miego
jimas??! —Senutė'

Daugirdai-

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Što- 
rų fikčerius dėl bile kurio 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 6269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

COOK COUNTY F1NANCE 
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 metams išsimokėtu

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Lodmis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLtKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

$6.00
$6.00
$6.00LUMP

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ....................  $5.75
SCREENINGS ............... - $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskoios

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

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association
1739 So. Halsted Street

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Cana! 8887

minimu*

I 
š JEI TURIT 
I KA PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT 
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pd- 
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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8 NAUJIENOS, Chlcago, UI

SUĖMĖ TRIS PIKTADARIUS, KURIE PA 
VOGĖ $5,000 RŪBŲ Iš BRIDGEPORTO 

KRAUTUVES

Vienas Smūgis 
Išgelbėjo $7,500

Apiplėšė Bridgeport Clothing Company 
Turėjo Pasivogę šešis Automobilius

lūšnų kvartale. Tame distrikte 
gyveno ir visi trys piktadariai.

Visi Plėšikai — Jauni
Lawrence Russo, 23 

amžiaus, 706 South 
avenue;

Frank Gentile, 
rini Street ir

Tony Catalano, 
lor Street.

Policija taipgi
užveizdą William Sieg, 58 

bet neturi jokių į- 
dalyvavimui plėšikų

metų 
California

24,

21,

838 Cab-

702 Tay-

suėmė “Kliu-

Pereitos savaitės pabaigoj 
Chicagos policija suėmė tris 
jaunus piktadarius, kurie prisi
pažino per metus laiko išvogė 
iš įvairių krautuvių apie $100,- 
000 vertės rūbų.

Stambiausią apiplėšimą jie 
papildė Bridgeport, kur prieš 
du ar dauriau mėnesių jie pa
vogė $5.000 vertės 
bu iš lietuviškos 
Clothing Company 

Savininkai ir
kraustė rubus iš krautuvės ad
resu 3312 į naują gretimą 
krautuvę adresu 3310 South 
Halsted St.

Jie suguldė visus darbininkus 
ir savininkus ant grindų ir iš
nešė rubus į didelį troką, kur 
buvo pastatę prie krautuvės.

Ir trokas buvo vogtas. Kovo 
mėnesį piktadariai jį pasivogė 
iš vieno West Side garažo, kur 
Carson-Pirie-Scott departamen 
tinę krautuvė laikė savo auto
mobilius. Trokai priklausė tai 
bendrovei ir jį naudojo prekių 
išvežiojimui.
Turėjo “Keliaujančią” Ligoninę

Plėšikai turėjo dar penkis 
kitus, keleivinius automobilius, 
kuriuos taipgi naudodavo pie
šimams. Jei vogdavo rubus— 
siutus ar sukneles, tai naudo
davo troką, o jei norėdavo pi
nigų—tai keleivinius automobi
lius. Jie buvo prisirengę viso
kiems. netikėtinumams. Vienam 
automobilyj turėjo įsirengę tik
rą gydytojo ofisą, su vaistais, 
bandažais, etc.

Plėšikai turėjo ir didoką gin
klų arsenalą, kurį laikė savo nenori prasižioti, nes ir jiems 
landynėj, “West Side Socįąl ję gręsia bausmė už vogtų daiktų 
Athletic Club”, adresu 830 Ar- pirkimą. O kiti apylinkės gy- 
thington, neturtingam italų ventoj'aa tyli, bijodami keršto.

piktadariai buvo

vyriškų ru-
Bridgeport 

krautuvės.
darbininkai.

• metų vyrą,
rodymų jo 
gaujoj.

Suimtieji
labai įgudę, nežiūrint jauno am
žiaus ir “dirbdavo” labai siste
ma tiškai. Nužiūrėję piešimui 
patogią krautuvę, jie atlaiky 
davo kelias “repeticijas” ir tik 
tada eidavo plėšti.

Apiplėštos Krautuves
Apart Bridgeport Clothing 

Co., nuo jų nukentėjo:
Carson-Pirie-Scott departa- 

mentinė krautuvė;
Goldblatt krautuvė Joliete;
Lillian Star moteriškų rūbų 

krautuve, 3527 West 16th St.;
Mae Fritz moteriškų rūbų 

krautuvė, 3610 W. 26th St.;
Vaistininkas John Arczas, 

5044 Archer Avė. Piktadariai 
Gentile ir Catalano jį pašovė.

Nei Bridgeport Clothing nei 
kitos krautuvės pavogtų dra
bužių nebeatgaus, nes parsive- 
žę juos namo, piktadariai pa
prastai juos išparduodavo vie
tos gyventojams už pigią kai
ną, bet nei vienas tų pikėjų I • • V • i • • • •

Pirmadienis, liepos 25, 1938

Viršininką

viršininką

su-

*

stovėjusi tų amž. sulaukęs D. F. Kelly, 
| buvęs Fair departamentinės

Skaudžiai Sumušė
savim $7,500, bet Jurs’o snių- Buvusi Policios 
gis pinigus išgelbėjo

Eina Į Aukščiausį TeismąStatys Naują Amatų Mokyklą 
Southsidėj

O s

KAS NORS

BUS PATEIKTA PANORAMA
99

a 99

Wel,s Mirė Buvęs Fair
Krautuvės Vedėjas

Arthur Julrs, 3522 So.
st., yra drąsus vyras. Kai plė-
SitįSEttKrautuves Vedėjas 
pinigų, Jurs nenusigando. Taip v -------
smarkiai kir’jo jam kumšČia Norvegijos ateina žinia, 
j veidą, kad piktadaris atsi- kad Bergen mieste mirė 70 me- 
mušė į automobilį, !
kelioliką pėdų nuoi Jurs’o.

Užpultasis Juirs tarnauja už krautuvės vedėjas ir žinomas 
kolektorių Geessler Realty fir- Chicagos veikėjas. Buvo ten na
rnoj, 2749 W. 62nd st. Jį ir pa- vykęs atostogauti, užsišaldė ir 
lydovą Stanley Kukus plėšikai pagavo plaučiu uždegimą.

Du nežinomi pik'tadariai pe
reitos savaitės pabaigoje Calu- 
met City miestelyje užpuolė ir 
labai skaudžiai sumušė buvusį 
miestelio policijos
Jack Schupryt, 46 m. a. jam 
sudaužė ir įskėlė galvą, 
laužė strėnkaulį ir visą sukru
vino. Užpuolimas įvyko prie 
Burnham avenue ir Michigan 
City Road, kur Schupryt buvo 
sustojęs alinėj.

Naujo Nepaprasto

Naujienų Piknike
Diktatorių Marsas

■

Vilniaus Likimas

Rugniučio 14/38
Sunset Park Darže

135th ir Archer Avenue
ĮŽANGOS KUPONAS TILPS

NAUJIENOSE NUO LIEPOS 30 D

Užkliuvo Chicagos 
“Subway” Reikalas
Nežinomi Asmenys Protestuo

ja Prieš Sumanymą

Jau bus metai—daugiau lai
ko kai Majoras Kelly kreipėsi 
į Washingtoną, prašydamas pi
nigų kasimui tunelių po miesto 
centru gatviakarių ir eleveite- 
rių susisiekimo gerinimui. Mie
stas nori iškasti tris tokius 
“Subway” tunelius—po State 
gatve, po Jackson bulvaru ir po 
Wasbington gatve. Tam tiks
lui reikia apie $31,000,000.

Viešų darbų departmento 
viršininkas Harold Ickes buvo 
kaip ir pasižadėjęs duoti tam 
tikslui $14,000,000, o skirtu
mą jau sutiko paskolinti Chi
cagos bankai.

Bet Ickes netikėtai pranešė 
Chicagos miesto valdybai, kad 
nežinomi asmenys protestuoja 
prieš Suhvvay sumanymą. Vieni 
jų visai nenori, kiti protestuoja, 
kad dabartinis “Subway” pla
nas netinkamas ir menkutis. 
Jei tunelius kasti, tai padaryti 
nuodugnų ir gerą plačios ska
lės darbą visam mieste, o ne 
iškapstyti porą 
styj.

Ketvirtadienį 
ir visi miesto
žinieriai važiuoja į Washingto- 
ną į protestas atsakyti.

Pagal dabartinį planą, sub- 
way bus kasamu tam, kad po 
žeme sudėti kai kurias didmie
sty j kursuojančias gatviakarių 
ir eleveiterių linijas. Sumany
mui labai pritaria State St. biz
nieriai, kurie iš to tikisi biznio 
pagerėjimo. ,

Automobilių
Nelaimės

tunelių didmie-

majoras Kelly 
susisiekimo in-

rWA Paskyrė 
$3,150,000 
Chi. Mokykloms

Darbo Taryba 
Apeliuoja Fan- 
steel Nuosprendį

Fcderalė viešų darbų admi
nistracija (PWA) paskyrė $3, 
150,000 statymui naujų ir didi
nimui bei gerinimui senų mo
kyklų triobėsių.

Prie gautų pinigų Chicagos 
mokyklų taryba pridės arba pa
siskolins iš federalės valdžios 
$3,850,000 ir atliks sekamus 
darbus:

• Du vyrai, Patrick J. Ilealy, 
4842 Wallacc st., ir Patrick 
Conway, 5541 Aberdecn st., 
žuvo kai ,jų automobilis susi
dūrė su gatviakarių prie 61st 
ir Damen avė. Nelaimė įvyko 
laike audros, penktadienio pa
vakaryje-

• Už kelių valandų po tos 
nelaimės įvyko kitas automo
bilių susidaužymas prie 59 h 
ir Damen, vėl su gatviakarių. 
šeši žmonės 
drew Solis, 
duktė, 88th 
Oak Lawn,
šeimyna nuo 
avenue.

buvo sužeisti: An- 
žmona ir metų 
st. ir 55th avė., 
ir Gus Drauscki 

4120 S. Seeley

Tesmer, 32, ir 
35, nuo 934 No. 

pavojingai

• Joseph 
Frank Pel'ka 
Hoyne avė., labai 
susižeidė nusiritę nuo aukšto
pylimo apie 30 pėd. ant North- 
western gelžkelio bėgių, prie 
Union ir Erie.

23-čios Eastland
(

Tragedijos
Sukaktuvės

Chicagoj Upėj Prigėrė 812 
žmones

sukako lygiai 23 me- 
baisios katastrofos 

upėj, prie Clark gat-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Vakar 
tai nuo 
Chicagos 
vės tilto, kur žuvo 812 vyrų,
moterų ir vaikų.

Liepos 24 d., 1915 metais 
upėj apvirto ekskursinis laivas 
“Eastland”, kuriuo į Michigan 
City ruošėsi važiuoti 2,500 Wes- 
tern Electric dirbtuvės darbi
ninkų ir šeimynos.

• [ACME-N'AUJIENŲ Foto)

TRANSATLANTINIAI LAKŪNAI—Donald C. T. Bennett (kairėj) ir Albert 
Costcr du Anglijos lakūnai, kurie perskrido Atlantiką iš Airijos į Newfound- 
landą lėktuvu “Mercury”. Jie žada skristi atgal, sustodami Azorų salose, kurios 
yra beveik pusiau'kelyj tarp USA ir Portugalijos.

<<<?

c

NaUJIENŲ-ACME Ph-io
GRĮŽO IŠ FRANCUOS. — Franci jos prezidentas Albcrt Lebrun (kairėj) 

atsisveikina su Anglijos karalium George VI, kuris su žmona (užpakalyje ka
raliaus, dešinėj) lankėsi Paryžiuj pereitą savaitę. Vizito rezultatas buvo ka
riška sutartis tarp Anglijos ir Franci jos. Šis paveikslas buvo atvežtas Amęri-
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NAUJIENŲ-ACME Phdto ' 
kon Anglijos lėktuvo “Mercury”, kurisperskrido Atlantą iš Airijos į New 
foundlandą, o iš ten atlėkė į New Yorką.
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Prie 87th ir Chappel pasta
tys naują didžiulę South Side 
Trade amatų mokyklą;

Padidins Washburn 
mokyklą Northsidėj;

Pastatys sekamas pradines 
mokyklas: Lincoln, 3324 Gene- 
va Ter., Shervvood, 245 W. 57 
St.; Madison prie 7433 Dor- 
chester; Ogden, 9 W. Chest- 
nut; ir naują mokyklą prie 
Hiawatha ir Minnehaha;

Padidins Lake View, Bowen 
ir Tuley High mokyk, ir Burns, 
Caldwell, Bass, Revere, Yates, 
Walter Scott ir Oakenwald pra
dines mokyklas.

amatų

Gelžkeliai Šiandien
Kelia Kainas
Bilietų į Rytus
Į New Yorką Nuvažiuoti 

bar Kainuos—$22.69
Da-

ku-Šiandien visi gelžkeliai, 
rie jungia Chicago su rytinėmis 
valstijomis, pakels bilietų kai
nas po V2 cento nuo mylios. 
Dabar keleiviai už mylią mokės 
2^2 c., vietoj 2c.

Pusė cento atrodo nedaug, 
bet padaro didoką skirtumą bi
lietų kainose. Pavyzdžiui, iki 
šiol bilietai į Naw Yorką regu* 
liariais traukiniais buvo $18.20, 
o dabar kainuos $22.69 arba 
$4.49 daugiau.

Bilietai į Bostoną bus pakel
ti nuo $20.35 iki $25.36; į 
Clevelandą—nuo $6.85 iki $8.53 
ir t. t.

Suėmė Penkis Už Iš
platinimą $100,000 
Netikrų Pinigų

Pereitos savaitės pabaigoj 
federalė valdžia paskelbė, kad 
suėmė penkis piktada|rius, ku
rie išplatino Chicagos apylin
kėje apie $100,000 netikrų pi
nigų.

Suimtieji yra: Al ir Sam 
Florest, jų pusblolis John Cos- 
tello, nuo 4339 Hazel st., Mike 
Catalona, nuo 4611 Broadway, 
ir Louis Archibąue, 2343 East- 
wood avenue.

Nacionalės Darbo Tarybos 
raštinė Chicagoje sako, kad ape
liuos teismo nuosprendį Fan- 
steel bendrovės byloje, į aukš
čiausį teismą Washingtone.

Skaitytojai pamena, kad per
eitais metais North Chicagos 
dirbtuvėj Fansteel Metallurgi- 
cal Corporation kilo streikas. 
Darbininkai pareikalavo unijos 
pripažinimo ir kontrakto. Tai 
buvo sėdėjimo streikas.

Bendrovės viršininkai darbi
ninkų reikalavimus atmetė ir 
su vietos policijos pagalba strei- 
kierius išmetė iš dirbtuvės. Po
licija naudojo ašarines ir sar
ginančias bombas bei buožes.

Nacionalė Darbo Taryba, ku
riai darbininkai pavedė ginčą 
spręsti, įsakė Fansteel viršinin
kams priimti atgal darbui 92 
prašalintus streikierius ir at
lyginti jiems už nedirbtą laiką.

Fansteel B-vė pasipriešino ir 
padavė bylą Federaliam Cir
cuit Court of Appeals Chicagoi, 
reikalaudama Darbo Tarybos 
nuosprendį panaikinti. Tas teis
mas bendrovės prašymą paten
kino, bet Darbo Taryba dabar 
yra nutarusi kovoti toliau ir 
eina į Aukščiausį Teismą.

Atsišaukimas į 
Gary ir Apylinkės 
Karo Veteranus
Gary Susiorganizavo Legiono 

Postas, Kviečia Lietuvius 
Prisidėti.

GARY. IND. — čia neseniai 
susiorganizavo Amerikos Le
giono Vytauto Postas No. 289. 
Mes raginame visus lietuvius 
eks-kareivius, Didžiojo Karo 
veteranus, prie jo prisidėti.

Draugai, gana m i ego'.i. Pa
žvelkite ką veikia kitų tautų 
veteranai ir musų pačių lietu
vių Legiono Postai kitur. Chi
cagos Postas atlieka gražius 
kulturinius darbus. Boston, 
Mass. Postas pasižymėjo 40 
SLA Seime. Garbingus darbus 
gali atlikti ir musų Indiana 
valstijos lie'.uviai.

34 eks-kareiviai jau prisira
šė prie Vytauto Posto 289 ir 
išsiėmė narių kartas, kurios 
kainuoja $2.35 metams.

Būdami pavieniai mes nieko 
neatsieksime, bet susiorganiza- 

jvę galėsime atlikti daug gra- 
Ižių darbų- Prie Posto gali pri
klausyti eks-kareiviai, gyveną 
Indiana valstijoj.

Pritariantieji Šitam sumany
mui yra prašomi pareikš'ii sa
vo mintis arba kreiptis infor
macijų pas —

J. P. Grakey,
841 Va. St., Gary, Ind,




