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RUSAI ATKREIPĖ KANUOLES J JAPONUS
JAPONAI SKELBIA, KAD ATSIĖMĖ Iš RUSŲ 
KALNĄ IR UŽIMTA PRIEŠ KELIAS DIENAS 
TERITORIJA. — SUSIRĖMIMAS BUVĘS LA
BAI SMARKUS. — IŠ ABIEJŲ PUSIŲ DALY
VAVĘ DAUG KAREIVIŲ. — RUSAI ŠAUDĄ 
IŠ KANUOLIŲ.

TOKIO, liepos 31. — Japonų 
karo štabas skelbia, kad Man- 
chukuo Sibiro pasienyje įvykęs 
baisus mušis, kuris pasibaigęs 
japonų laimėjimu. Esą, japonai 
atsiėmę liepos 15 d. sovietų 
kariuomenės okupuotą strate
ginį kalną bei kitą užimtą te
ritoriją. Mūšyje dalyvavęs di
delis skaičius kareivių iš abie
jų pusių.

Pasak pranešimų, vienoje 
vietoje sovietų kariuomenė pra
dėjusi šaudyti į japonus iš sun
kiųjų kanuolių.

. Kokie nuostoliai to mūšio, 
Tokio neskelbia. Iš Maskvos gi 
ateina raminančios žinios, kad 
dėl tų pasienio kruvinų susi
rėmimų nėra mažiausio reikalo 
nusigąsti, jog karas įvyks: vis
kas busią taikiu budu išsprę
sta.

■ t ' NAUJIENV-ACME Photo
DINGO — Didžiulis 26 tonų Pan-American Airways lėktuvas, kuris dingo su 15 keleivių skrisdamas

iš Californijos Manilon. (Filipinų Salose) per Pacifiko vandenyną.

ŽINIOS - ŽINELES 
IŠ LIETUVOS

Lenkai Neleidžia Steigti Vil
niaus Krašte Kultūrinių Lie

tuvių Organizacijų

Vilnius, liepos 26 dien.—Vie
tos lietuviai norėjo įsteigti Vil
niaus krašte Kultūros Draugi
jos švietimo skyrius, bet lenkai 
tam nedavė leidimo.

P ASIMO JIMAS IŠVY
TI 5,000,000 ŽYDU
BERLYNAS, liepos 31. — 

Europa šiandien yra išvakarė
se didžiausio žydų persekioji^ 
mo, kokį pasaulis kada nors 
yra matęs. Prie Hitlerio kam
panijos prieš žydus prisidėjo 
pagaliau ir Mussolini, kuriam 
irgi parupo išlaikyti italų “ty
rą kraują”.

Apskaičiuojama, kad antise
mitinė banga, kuri dabar vis 
aukščiau ir aukščiau kyla Eu
ropoje, gali paliesti apie pen
kių milijonų žyclų ekonominę 
būklę.

Maža to, kad Vokietijoje, 
Austrijoje ir dabar Italijoje 
antisemitizmas pasidarė savo 
rųšies dogma, bet ir kituose 
kraštuose žydų atžvilgiu pra
dedama griežčiau nusistatyti. 
Pavyzdžiui, Lenkijoje dažnai 
tiešiog gaivališkai pasireiškia 
savo rųšies žydų pogromai. Ru
munijoje irgi tas pat.

Blogiausias dalykas yra tas, 
kad persekiojamiems žydams 
nėra kur dingti. Naciai yra nu
sitarę iš Vokietijos iškrausty
ti apie 400,000 žydų, o iš Au
strijos — apie 150,000.

Bet kur juos kraustyti, jei
gu niekas jų nenori priimti. 
Štai neseniai Eviane įvyko kon
ferencija, kuri siekėsi perse
kiojamų žydų klausimą išsprę
sti. Dalyvavusios valstybės pa
reiškė daug simpatijų, bet kai 
reikėjo pasisakyti dėl teikimo 
prieglaudos žydams, tai čia tik 
apgailestavimais pasitenkinta. 
Matykite, labai gaila, kad ma
no atstovaujama valstybė di
desniam skaičiui žydų negali 
prieglaudą suteikti.

Kaip ten bebūtų, bet žydų 
klausimas Europoje vis dar te
bėra nepaprastai opus ir nepa
prastai tragingas.

KAIP BUVO IŠGEL
BĖTA HITLERIO IR 

MUSSOLINIO 
GYVYBĖ

VOKIETININKAI AGITUOJA 
PER SEIMELĮ

KLAIPĖDA, liepos 26 dien. 
—Paskutinį Klaipėdos Krašto 
Seimeilio posėdį vokietininkai 
vėl panaudojo agitacijai, kad 
Klaipėdos Krašte butų panai
kinta Saugumo Policija ir karo 
stovis.

TYRINĖS? JUROS LĖKTUVO LIKIMĄ TRUMPOS ŽINIOS IŠ VISUR

Išleis Pašto Ženklus 
Su Wilsono Atvaizdu

WASHINGTON, D. C., lie
pos 31. — Rugpiučio 29 d. bus 
pradėta pardavinėti pašto žen
klai su Woodrow Wilsono at
vaizdu. Tie ženklai bus parda
vinėjami po vieną dolerį.

Metaxas Busiąs 
Premjeras Iki 
Gyvos Galvos

ATĖNAI, liepos 31. — Grai
kijos vyriausybė paskelbė, jog 
Metaxas pasitiksiąs premjeru 
iki gyvos galvos. Valdo jis 
kraštą diktatoriškomis priemo
nėmis.

VARŠUVA. — Lenkų laik
raščiai persispausdino iš čekų 
spaudos žinią apie tai, kaip pa
sauliniame kare buvo išgelbė
ta Hitlerio ir Mussolinio gyvy
bė.

Asmuo, kuris išgelbėjęs da
bartinių diktatorių gyvastis, 
esąs prancūzų armijos karinin
kas Voelis. Šis Voelis pasauli
nio karo metu tarnavęs vokie
čių kariuomenėje. 1916 m. ba
landžio 16 d. per puolimą iš
vydęs vokietį kareivį kelių ru
sų kareivių apsuptą ir nugink
luotą. Voelis paskubėjęs savo 
draugui į pagalbą, nušaudamas 
kelis rusus, o kitus sunkiai su
žeisdamas. Tas išgelbėtas vo
kiečių kareivis buvęs Adolfas 
Hitleris.

Po trijų mėnesių Voelis bu
vo pasiųstas į italų frontą. Be
rinkdamas sužeistuosius karei
vius, užtikęs sunkiai sužeistą 
italą, kuriam grėsė'dėl per di
delio kraujo ištekėjimo mirtis. 
Jis žaizdą aprišęs sužeistam 
italui, kuris buvo pavarde Be
nito Mussolini.

Kalbamasis karihinkas Voe
lis papasakojo savo atsimini
mus vokiečių laikraštininkams, 
kurie apie tai parašė straipsnį. 
Hitleris ir Mussolini pripažino, 
kad taip iš tikrųjų kare buvo. 
Jie pasiuntė savo išgelbėtojui 
laiškus ir drauge ordinus.

Voelis, būdamas prancūzų 
karininkas, be vyriausybės su
tikimo negalėjo dovanojamų 
ordinų priimti ir juos siuntė
jams grąžino.

Bolševikai Sušaudys 
Dvi Moteris

MASKVA, liepos 31.—Dviem 
moterim teismas išnešė mir- • 
ties sprendimą. Sušaudytos jos 
bus už tai, kad išeikvojo dar
bininkų fondą.

Tos moterys yra K. A. So- 
rokina ir M. L Tichonova. Pir
moji buvo fondo knygvedė, o 
antroji — iždininkė.

Indorsavo Garnerį
UVALDE, Tex., liepos 31. — 

Beaumont mieste įvyko Uvalde 
kauntės demokratų konvencija. 
Konvencija nutarė rekomen
duoti, kad John N. Gamer, da
bartinis vice-prezidentas, kitais 
rinkimais butų statomas demo
kratų kandidatu į preziden
tus.

NUŽIŪRIMAS SABOTAŽAS. — VIENAS KI
NIETIS GABENĘS DIDELĘ SUMĄ PINIGŲ

WASHINGTON, D. C 
pos 31. — Komercinės aviaci
jos biuras pasiuntė vieną ge
riausių savo inspektorių į Ala- 
meda, Cal., kad tasai ten nuo
dugniai ištirtų žuvusio Hawa- 
jų lėktuvo (kliperio)

Biuro viršininkai 
jog jei pasitvirtins 
mas, kad $450,000
j uros lėkjįuyąs • liko prie;. Fili
pinų salų nuskandintas, tai 
tuoj bus pradėtas tyrinėjimas 
dėl sabotažo. ,

Dalykas toks, kad tarp pen
kiolikos asmenų, kurie skrido
tuo lėktuvu, buvo ir kinietis tą.

lie- Wah Sun-Choy, restorano sa
vininkas iš Jersey City. Skel
biama, kad tasai kinietis ga
benęs stambią sumą pinigų, 
kurie buvo skiriami Kinijos pa
ramai. Visai tad galimas daik
tas, jog kas nors pasirūpino,

• Baltstogėje, Lenkijoje, li
ko areštuota dvidešimt komu
nistų, kurie palaikė labai ar
timus santykius su rusinu ko
munistų centraliniu komitetu.

šą laiškus su maldavimu, kad 
padėtų jiems atvažiuoti į Ame
riką.

Vokietininkai Buvo Užpuolę 
Užsienio Skautes Klaipėdoje

KLAIPĖDA, liepos 22 dien. 
—Vokietininkų padaužos užpuo
lė kelias dešimtis užsienių skau
čių. Karo komendantas du už
puolikų pasiuntė į priverčiamo
jo darbo stovyklą.

likimą.
pareiškė, kad gabenami pinigai savo tik- 

nužiurėji-
kainavęs

• Dollfusso aikštė Vienoje 
nuo dabar bus žinoma kaip 
Goeringo aikštė.

• Senatorius Borah jau tiek 
sustiprėjo, kad po kelių dienų 
rengiasi apleisti Washingtoną 
ir vykti namo.

slo nepasiektų^ Kitaip 
kas nors pasistengė tą 
nuskandinti, . <- v i . -,,A;

Federalės valdžios 
pirmiausia pasistengs 
kiek sakytas kinietis
pinigų. Ir antra: kam buvo ži
noma apie tą pinigų transpor-

sakant, 
lėktuvą

agentai 
patirti, 
gabeno

Naciai Pagerbė 
Fordą

Karšti Rinkimai
- - __ l '

NASHVILLE, Tenn., liepos
31. — Gubernatorius GordonDETROIT, Mich., liepos 31.

— Ryšium su Henry Fordo 75|Browning įsakė milicijai vyk- 
metų amžiaus sukaktimi Hit
leris teikėsi jį apdovanoti kry
žiumi, kurį prikabino 'generalis 
vokiečių konsulas Kari Kapp. 
Prikabindamas tą diktatoriaus 
prisiųstą dekoraciją, jis pabrė
žė, kad Hitleris labai gerbiąs
Fordą už nuopelnus automobi-!su E. H. Crump, nacionaliu dė
lių pramonei, humanizmą ir pa-*mokratų partijos komiteto na- 
sidarbavimą taikai.

Jei tas nacių atstovas butų‘ir gubernatorius buvo labai ge- 
pasakęs, jog Hitleris labai ger- ri draugai, bet dabartiniu lai- 
bia Fordą už tai, kad tasai sa- ku jie, kaip sakoma, yra “ant 
vo laiku 
kampaniją prieš žydus, tai bu- vau j a vienai demokratų parti- 
tų buvusi tikra tiesa.

Beje, senis Fordas ir vėl tei
kėsi griežtai pareikšti, kad jis 
kovosiąs iki galo su unijomis.

ti į Memphis, kur šį ketvirta
dienį įvyks nominacijų rinki
mai. Milicininkų pareigos bus 
daboti balsavimo stotis.

Tų nepaprastų priemonių 
gubernatorius stvėrėsi po to, 
kai galutinai nutraukė ryšius

riu. Prieš dvejetą metų Crump

finansavo šlykščią peilių”: gubernatorius vado-

! jos frakcijai, o Crump kitai. 
Kuri pusė laimes, parodys rin
kiniai. Vis dėlto gubernatorius 

rturi daugiau šansų, kadangi jis 
kontroliuoja miliciją.

Vokiečiai Stiprina 
Pasienį

BERLYNAS, liepos 31. — 
Tam tikrame ruožte prie Pran
cūzijos sienos eina skubus mo
derniškų apkasų darbas. Dirba
mi požeminiai skFepai, kur ka
riuomenė galės pasislėpti nuo 
priešo kulkų, granatų, bombų 
ir nuodingų dujų. Į tą ruožtą 
kitataučiai nėra įleidžiami.

Išgelbėjo Sūnų, Bet 
Pats Prigėrė

ATLANTIC CITY, N. J., lie
pos 31. — James Hawthorne 
šoko į vandenį, kai jo ketu
riolikos metų skęstantis sūnūs 
ėmė šauktis pagalboj Sūnų jfs 
išstūmė iš gilumos, bet pats 
prigėrė, nes nemokėjo plauk
ti.

tiBremen” Laivas 
Užplaukė Sek

lumą

• < Pietų Afrikos Transvaal 
proviųęjjoję pradėta statyti na
mai iš pelenų. Pelenai 
maišomi su smėliu 
tu.

ir

iš

yra su- 
cemen-

e Kruvinos riaušės Palesti
noje vis dar tebesitęsia. Vėliau
siomis žiniomis, ir vėl ten Ijko 
penki žmonės sužeisti.

KAUNO BURMISTRAS MER
KYS IŠSKRIDO Į MASKVĄ

KAUNAS, liepos 22 dien.— 
Burmistras Merkys keliomis 
dienomis išskrido į Maskvą su
sipažinti su miestų administra
ciją.

GRĮŽO LIETUVOS PREKY
BOS DELEGACIJA Iš 

VARŠUVOS

®, Dr. Boissevain 
do valstijos surado, 
vos perai ypač sparčiai veisia
si kiaušinio trynyje.

Colora- 
kad džio-

• Vokietijoje yra susidariu- 
didelių šeimų sąjunga, šio-

O Šiomis dienomis Italijos 
diktatoriui sukako 55 metai 
amžiaus. Tačiau apie tai laik
raščiams buvo uždrausta rašy
ti. Mat, Mussolini su tokiu jau 
atsidėjimu stengiasi savo am
žių paslėpti, kaip ir nuvytusi 
panelė.

si
mis dienomis tos sąjungos va
dovybė išnešė rezoliuciją,' ku
ri reikalauja, kad kainos vai
kų vežimukams butų penkias
dešimt nuošimčių nupigintos.

• Užmiršti milijonai Ame
rikos bankuose. Tokiomis ant
raštėmis dažnai laikraščiuose 
pasirodo pranešimai, čia kalba
ma apie užmirštus žmonių in
dėlius. Vadinasi, žmonės pasi
deda pinigus į banką ir per 
metų eiles nebeateina jų pasi
imti.
bankuose tokių užmirštų pini
gų priskaitoma iki 132 milijo
nų dolerių.

• Pagaliau liko išrasta “šal
ta šviesa”, kurią galima pri
taikyti elektros lempelėms. Ne
trukus Nevv Yorke rengiamasi 
tokias lempeles gaminti. Tos 
lempelės businčios visai šaltos, 
nežiūrint to, kaip ilgai jos 
degs.

KAUNAS, liepos 22 dien.— 
Iš Varšuvos grįžo Lietuvos de
legacija prekybos deryboms su 
Lenkija. Derybos bus tęsiamos 
vėliau.

KAUNAS, liepos 23 dien.— 
Užsienio reikalų ministerijos 
generalinis sekretorius Urbšys 
ir Lenkijos pasiuntinys Kaune 
pasikeitė susitarimo notomis 
nuo rugpiučio 1 dien. atidary
ti tautiniam susisiekimui saus- 
kelius ruože—Marijampolė, Su
valkai, Lentvaravas, Alytus ir 
Eišiškės.

Vien tik nacionaliuose

Sovietai Rengiasi Iš
leisti Milijonus Dole

rių Amerikoje

TAUTINĖS OLIMPIJADOS OR
GANIZATORIŲ IR DALYVIŲ 

POSĖDIS

• Susirgo Bostone Shirley 
Temple, pagarsėjusi kino artis
tė.

• Čekoslovakijos preziden
tas Benes kalbėdamas į Ame
rikos studentus pareiškė, kad 
demokratinės pasaulio valsty
bės būtinai turi sudaryti stip
rų frontą. Esą, tik tokiu budu 

! bus galima išgelbėti pasaulį nuo

WASHINGTON, D.
pos 31. — Prekybos sutartis 
su Sovietų Rusija netrukus 
bus pasirašyta. Pagal tą sutar
tį sovietai iš Amerikos turės 
pirkti mažiausiai už $40,000,000 
įvairių prekių per metus. Ru
sai pirks daugiausia mašinas.

Žinoma, sovietų dirbiniams 
irgi bus suteikta nemaža viso
kių lengvatų muito atžvilgiu.

lie

KAUNAS, liepos 24 dien.— 
Karininkų Ramovėje įvyko iš
kilmingas Tautinės Olimpija- 
dos Komiteto, organizatorių ir 
dalyvių posėdis, kuriame kal
bėjo Komiteto pirmininkas V. 
Augustauskas, užsienių lietu
vių sportininkų, Lietuvos ou 
ganizacijų atstovai ir švietimo 
ministras Tonkūnas.

— G. K.
New York City—1938/VII/2'fd,.

SOUTHAMPTON, Anglija, 
liepos 31. — Vokiečių “Bremen” 
laivas užplaukė seklumą ir pa- 
sažierai liko pusėtinai sukrė- katastrofos, 
sti. Vilkimo laivukams pasise- _  : _
kė laivą nutraukti į gilesnį j ‘ “ “J '
vandenį. Po to “Bremen” tęsė padariusi su Meksikos vyriau-

Crete Salos Sukilime
Žuvo Du Žmonės

Liepos 8 d. Pagelavos ežero* 
dienos metu besimaudydamas 
prigėrė šiaulietis Kamerezaras>* 
15 m. amž. Nors skenduolis bu • 
vo ištrauktas tuojau, bet at
gaivinti nepavyko.

O Kalbama, kad Vokietija

savo kelionę į New Yorką. sybe sutartį naftos pirkimo rei
kalu. Naciai esą pasirengę pirk
ti už daug milijonų dolerių naf-| liausiomis žiniomis, 

d. tos.
PERKŪNAS ĮTRENKS

ŠIAULIAI. ’ — Liepos 11 
vakare, Šiaulių priemiesty Pa-' — : —
baliuose Ganyklos g. nr. 11, • Vokietijos žydai su did-
į geležinkelio seniūno Šimaičio žiaUsiu atsidėjimu studijuoją 
K. tvartą įtrenkė flerkunas. New Yorko ir Chicagos telefo- 
žaibas užmušė kiaulę ir šunį, nų abonentų knygas ir iešką 
bet tvartą be didesnių nuosto- sąrašuose giminių. Jei pasįse- 
lių pavyko užgesinti. } ką giminių surasti, tai jie ra-

ATĖNAI, liepos 31. — Nors 
ir buvo skelbiama, kad Crete 
salos sukilimas visiškai likvi
duotas, tačiau taip nėra. Vė- 

susirėmi-
mas tarp kariuomenės ir su
kilėlių įvyksta įvairiose salos 
dalyse. Kiek žinoma, du žmo
nės jau liko nušauti. Sužeistų 
skaičius didesnis. Graikija vis 
tebesįunčia daugiau kareivių, 
kad galėtų greičiau sukilimą 
likviduoti.

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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Tarp Must| Skaitytoji! |

PARAPUONŲ ATSAKYMAS DRAUGEI
Mes, Romos katalikai parapi- 

jonai, jau seniai įsitikinome, 
kad “Draugas” yra begalo kan
trus. Mes parapijonai jau nuo 
seniai “Naujienose” pradėjome 
gvildenti savo reikalus ir kelti 
aikštėn netinkamus musų kuni
gų darbu < “Draugas”, rodos,! 
negalėjo ilga* kentėti neįsikišęs 
į tuos dalykus. Bet “Draugas” 
tik retkarčiais teatsiliepdavo. 
Kai kurie, be abejonės, stebėjo-’ 
si ta “Draugo” kantrybe.

Liepos 15, 1938 “Draugas”, 
matyti, pritruko kantrybės ir 
prabilo- Girdi, “Naujienos”! 
drabsto purvais musų garbin
guosius kunigus, o ypač pralo
tą M. I • Krušą, o pralotas*, gir
di, neabejotinas lietuvis patrio
tas ir jo nuopelnai bažnyčiai e- 
są stambus.

“Draugas” pareiškė, kad 
“Naujienos” drabsto purvais 
garbinguosius kunigus, kad 
juos šmeižiančios ir neteisybę 
rašančios, o nė kiek nebando 
i u purvų nuo kunigų nuvalyti, 
nei tikros tiesos parodyti. Kad 
Draugas/ taip elgiasi ir nenu
valo purvų nuo kunigų, tai yra, 
nenurodo kas neteisingo apie

Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos.

34 CHEVROLET Sedan .... $215
33 BUICK Trunk Sedan.... $265
31 CHRYSLER Sedan ......  $115
31 OLDSMOBILE Sedan.... $115
31 DODGE Sedan .............. $95
31 CHEVROLET Sedan ......  $95
31 FORD Sedan ................. $95
30 FORD panel truck ......  $95
30 CHEVROLET Sedan ......  $60
30 FORD Sedan ................. $60
29 ROLLS ROYCE sedan .... $295
ERSKINE sedan, kaip naujas $65 
50 KITOKIŲ PASIRIN- $$ E 

KIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Ch^v- 
rolets, Convertible, Sedans, ,ir,. 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

musų Romos kunigus “Naujie
nose” buvo rašyta ir nenurodo 
kaip ištikrųjų, yra, tai darosi 
išvada, kad “Draugas” neturi 
ką atsakyti ir viskas, kas tik 
“Naujienose” buvo rašyta apie 
Romos kunigus, yra gryna tie
sa. Akilesnieji parapijonai ir ži
no, kad “Naujienose” buvo ra
šyta apie kunigus tik tiesa, tei
sybė, kunigams labai karti tie
sa.

Tai, mat, kodėl “Draugas” 
toks kantrus ir tik labai retai 
teatsiliepia į tai, ką mes “Nau
jienose” parašome. “Draugas” 
tyli todėl, kad aiškios tiesos ne
gali uždengti. “Draugas” musų 
raštus vadina “zaunomis”. Iš 
tikrųjų, tai pats “Draugas” tik 
zaunija ir daugiau nieko.

Ką kalbėjo šimutis?

“Draugo” redaktorius ponas. 
L. šimutis, be abejonės, atsime
na ką jis kalbėjo šv. Jurgio 
par. salėje, kovo 20 d. 1938 m., 
tai yra rytojaus dieną, po to 
kai Lietuva priėmė Lenkijos ul
timatumą. Tada p. Šimutis iš- 
perkunavo lenkus ir pareiškė, 
kad, girdi, pažiūrėsime kas iš 
lietuvių diplomatų sutiks atsto
vauti Lietuvą Varšuvoj. Girdi, 
jis, tai nė už milijonus dolerių 
nesutiktų tos vietos užimti. O 
kada lygiai po trijų mėnesių 
pralotas M. L. Krušas, įšmuge- 
liavo būrį lenkų vienuolių į mu
sų Šv. Jurgio bažnyčią, aukų 
linkti nuo lietuvių ir iš sakyk
los ragino lietuvius paraoiionus 
aukoti, tai p. Šimutis nudavė 
nieko apie tai nežinąs. O kada 
mes apie tai parašėme į “Nau
jienas”, tai tada tą faktą p. Ši
mutis pavadina šmeižtu ir be
dieviškomis zaunomis, i

Pralotas M. L. Krušas tokios 
malonės kokią lenkams padarė, 
nėra padaręs nei vienai lietuvių

Moterys-žiurėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

/

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

įstaigai; nei Labdaringai Sąjun
gai, nei Kazimieriočių vienuo
lynui, nei Pranciškiečių vienuo
lynui, nei Marijonų seminarijai, 
nei kitoms lietuvių bažnytinėms 
ir kulturingomsi įstaigoms. Pra
lotas leidžia aukas rinkti tik 
Kazimierietėms ir Pranciškie- 
tėms, ir tai tik gatvėje, prie 
bažnyčios vartų. O lenkams pa
čią bažnyčią užleido.

Tai, ve, koks ne abejotinas 
lietuvis patrijotas yra musų 
pralotas.

Ar tai yra šmeižtai?
Toliau, “Draugas” rašo, kad 

visi musų aprašymai, tilpę 
“Naujienose”, esą šmeižtai. Jei 
taip, tai labai gerai, pažiūrėki
me, ar tai yra tiesa ką “Drau
gas” sako.

Ar aprašymas panaikino lie
tuvių senos giesmės “Pulkim 
ant kelių” ir panaikinimas lie
tuvių kalboj pamokslų ir evan- 
gelijų šv. Jurgio par. bažnyčio
je yra šmeižtas, ar tai ne teisy
bė?

Ar leidimas lenkų pranciško
nų vienuoliams iš Green Bąy, 
Wis., rinkti aukas šv. Jurgio 
par. bažnyčioje yra šmeižtas, ar 
tai ne tiesa? Jei tai yra šmeiž
tas, tai tegul pralotas ar per 
bažnyčią ar per “Draugą”, pa
sisako, kokios tautos buvo tie 
vienuoliai, kurie rinko aukas 
birželio 19, 1938 m., Šv. Jur
gio bažnyčioje?

Ar rašymas reikalaujant, kad 
lietuviai Romos bažnyčios kle
bonai, jų tarpe ir pralotas M. 
L. Krušas, pildytų popiežiaus 
enciklikose nurodytas taisykles, 
kad jie mokėtų pragyvenamas 
algas bažnyčių tarnams — yra 
šmeižtai, ar tai ne tiesa?

Ar reikalavimas, kad pralo
tas mokėtų šv. Jurgio par. ja- 
n i toriui pragyvenamą algą, kaip 
kad sako Romos popiežius, yra 
šmeižtas, ar tai ne tiesu? Da
bartinis janitorius, žmogus su 
šeimyna, gauna lik $50 per mė
nesį algos. Jis neturi nemoka
mo buto. Nei šilumos hei švie
sos negauna dykai. O musų 
pralotas ima iš parapijos iždo 
$100 per mėnesį. Be to, jis de
dasi sau į kišenę įeigas bažny
čios už krikštus!, šliubus ir lai
dotuves, kurių per metus pasi
daro su viršum $10,000. Taigi, 
ar lokių gražių Romos katalikų 
bažnyčios kunigų darbų apra
šymas “Naujienose” yra šmeiž
tas, ar tai ne tiesa?

Ar aprašymas, kaip lietuviai 
Romos bažnyčios klebonai lau
žo karei. Mundelein įsakymą 
nerengti girtų piknikų, balių ir 
kitų pramogų yra šmeižtas, ar 
tai ne tiesa?

Jeigu “Draugas” ir lietuviai 
Romos bažnyčios' klebonai no
ri, kad mes nustotume rašę a- 
pie tai į “Naujienas”, tai lai jie 
elgiasi taip, kaip Krislus yra į- 
sakęs jiems elgtis.

Lai pralotas M. »L. Krušas 
grąžina mums giesmę “Pulkim 
ant kelių” šv. Jurgio bažnyčio
je. Lai grąžina lietuvių kalba 
pamokslus ir evangelijas mo
kyklos vaikams! ir jaunimui 
sekmadieniais.

Lai pakelia janitoriui algą 
bent iki $100 per mėnesį, kad 
žmogus galėtų prideramai pra
gyventi, tai yra, lai moka žmo
nišką pragyvenamą algą, kaip 
kad popiežius savo enciklikose 
nurodo.

Lai visi lietuviai Romos baž
nyčios klebonai nublaivina sa
vo parapijų piknikus, balius ir 
kitus parengimus.

Lai vija laukan visus lenkų 
vienuolius iš lietuvių bažnyčių 
ir neleidžia nė kokiam lenkui 
lietuvių katalikus* išnaudoti.

Tačiau, jei tų viršminėtų mu
sų teisingų reikalavimų lietu
viai Romos bažnyčių klebonai, 
o ypač pralotas M. L. Krušas, 
nenorės suprasti ir išpildyti, tai 
tegul jis nelaukia, kad mes su- 
sitotume apie tai rašę ir kėlę 
tuos gražius darbus aikštėn. 
Mes rašėme, ir rašysime apie 
visus j ų gražius* darbus pa tol, 
pakol pralotas M. L. Krušas ir 
kiti lietuviai klebonai nepradės

LIETUVOS
Durpynai - Lietuvos 

lobynai
Lietuva dar toli gražu ne

naudoja visas galimybes savo 
ekonominei bei kultūrinei ge
rovei kelti. Sakysim, Lietuva 
turi tikrai didelį lobyną dur
pynuose. Lietuvoje yra apie 
65,000 hektarų durpynų. Visuo
se tuose durpynuose esama 
apie 2000,000,000 (du milijar
dai) tonų šlapių durpių. Dur
pės yra šlapia medžiaga, buvu
sių miškų puvėsiai, dalinai su
simaišę su žeme. Kai kur yra 
durpių sluoksniai iki 3—5 met
rų storumo. Durpes kasa iš 
žemės, sudaro storas plytas, iš
džiovina ir naudoja daugiau
sia kurui. Durpės tinka pakra
tams ir laukų tręšimui. Iš dur
pių esą galima pagaminti net 
statybinę’ medžiagą ir kai ku
riuos kitus naudingus dalykus.

pasitaisyti ir sekli Kristų tikrai, 
taip kaip Krislus kad mokino.

Mes, paprasti parapijonai, pa
statėme visas bažnyčias klebo
nai nė centu prie jų pastatymo 
neprisidėjo. Todėl tos* bažny
čios ir jų kunigai privalo mums 
ir musų lietuvybės idėjoms tar
nauti, o ne svetimiems die
vams. Jie privalo eiti su lietu
vybės dvasia, o ne leisti musų 
tautos priešams lenkams ir ki
tiems mus išnaudoti.

Senas parapijonas

Paprastai pagamintos durpės 
tinka tiktai krosniams kūrenti. 
Jos mažai tetinka fabrikams 
ar garvežiams. Kad tiktų mies
tų namų centraliniam šildymui, 
pamonei ir geležinkeliams, dur
pes reikia suspąusti į mažas 
kietas plyteles*, vadinamas bri
ketais. Geresni briketai paga
minami iš akmens anglies nuo
trupų bei dulkių. Bet ir iš dur
pių išeina visai geri briketai. 
Tačiau briketų gamybai reikia 
steigti gana brangiai kaštuojan
čius fabrikus.

Iki šiol durpių tikslesnį iš
naudojimą trukdė ir pinigų, ir 
durpininkystės žinovų truku
mas. Pinigų greičiau susirastų, 
jeigu butų žmonių, gerai nusi
manančių darbuose, kurie su
darytų aiškius* durpių naudoji
mo planus ir sugebėtų juos 
įgyvendinti.

Pastaraisiais laikais miškų 
departamento durpininkystės 
inspekcija ėmėsi uoliai tyrinėti 
durpių naudojimo galimumus. 
Tuo tikslu durpininkystės in
spektorius inž. Taujenis ir in
struktorius Strolis* išvyko į Lat
viją ir Estiją susipažinti su tų 
durpių gamyba tuose kraštuo
se, durpynų naudojimu ir ki
tais durpininkystės klausimais.

Vyriausybė rūpinasi durpių 
gamybą ir naudojimą tinka
mai sutvarkyti. Bus stengiama

is! išplėsti durpių naudojimą 
kurui miestuose ir pramonės 
įmonėse. Durpes galėtų žymiai 
atstoti malkų kurą ir akmens

anglį, kurios tenka už milijo
nus litų įsivežti iš užsienių.

Durpynai yra stambus Lie
tuvos lobynas. Durpių gali 
Lietuvai užtekti ištisiems šimt
mečiams. Norint taupyti miš
kus ir vengiant išleisti už ang
lį milijonus litų į užsienius, 
tenka imtis* durpes tikslingiau 
ir plačiau naudoti. —Tsb.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

.Rugpiučio 14,1938

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. VVestern 
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

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107

Ofiso Tel. VirginU 0036 
Residence 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.

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

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

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

2400 ĮVEST MADISON STREET 
Vai. 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. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3103 SOUTH HALSTED ST. 
Res. 3261 So. Halsted Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE::.
.''•DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-67 So. liermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

t—_ • koplyčios visose
■ J—* <1 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. Wcstern 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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKI(J SPECIALISTAI

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 A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi josNariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį ( 
Rez. 6631 So. CaUfornia Avenue

Telefonas Republic 7868

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.

____ Kitii Li^toviai Daktarai____

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 vaL Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
PENKI PASIŪLYMAI LIETUVIU DARBI

NINKU SUSIVIENIJIMO SEIMUI 
APSVARSTYTI

LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 
SEIMUI BESIARTINANT

riuos nėra jokio broliškumo. • laukti iki bus sudaryta visa ko- butų pasirinkus vokiečių kom- 
Jie tiktai žiuri savęs, o ne eili
nių narių. Jiems narių nelaimės 
visiškai neapeina. Kas dėl kerš
to, tai komunistiniai vadai yra 
didžiausi kerštininkai. Jie visuu 
tuos žmones bjauriausia šmei
žia, kurie su komunistų dikta
tūra n

Iš SLA 3-io Aps. Darbuotės ir Kitos Žinios
Skautų Atstovės
Išleistuvės

PllTSBURGH, PA. — Lie-

panijos laivų, jei butų turėjus 
pakankamai laiko kelionei pri- . 
sirengti. Jai prisėjo rengtis ant 
greitųjų, ir ant kitų greitųjų 
duvų nebuvo galima gauti 
zervacijų.

manda.
Bernoto ir Bikino pasirody

mas įvyko liepos 22 d., Kaune.

Skautė Jau
Lietuvoj

Skautų atstovė p-lė Marijona
Pitts- 

sėdo į lai-
8, išsiskubindama į 

dalyvauti Lietuvos* 
skautų suvažiavime. Jau ji tur 
būt randasi Lietuvoje.

šių žodžių rašytojas yra ga
vęs atvirutę, nuo p-lės Bar Iki u- 
tės iš laivo “Europa”. Rašo, kad 
ant to laivo tik 6 lietuviai teva
žiavo, apžiurėjo visų laivų. Vis
kas labai gražiai įrengia.

Kaip yra žinoma, laivas “Eu
ropa” priklauso vokiečių kom
panijai ir gal dėl lo juo mažai 
lietuvių tevažiavo.

Skautų atstovė irgi vargiai

re-

turą nesutinka, o jų popiežius į Bartkiutė kuri apleido 
Stalinas visus tuos žudo, kurie, burghų, liepos 
su jo kvaila diktatūra nešuliu-|Vų liepi 

"liesa , i-i ko. i.Kiai oegyje o inen. pI1-pa ir jei pricšaiasi. —J. G.. Lieluvą
įvyks rugp. j siuntė blankų dėl paskolos, pa- I

Vėl Apie 
Sportininkus

CARNEGIE, PA. — Kaip pra- $10 į mėnesį, bet iš LDS nie 
neša LDS organas “Tiesa”, 4- į ko. Tiktai bėgyje 6 mėn. pri 
tas LDS seimas į 
(Aug.) 15—18, Pittsburgh, Pa. 
Į seimų suvažiavę delegatai da
ro: naujus įnešimus, konstitu
cijos* pakeitimus, bei pagerini
mus organizacijos labui. Kokie 
seime bus įnešimai, konst. pa
keitimai bei pagerinimai man 
nėra žinoma. Bet delegatai se
kančiame seime turėtų padary
ti šiuos pagerinimus:

1. kad Centro Valdyba butų 
referendumu renkama, ne Sei
me. Tokioj formoj, kaip Susi
vienijime Lietuvių Amerikoje.

2. Kad Centro 
niai finansiniai 
skelbiami tokioj 
SLA ir buvusioj 
Prieglaudoj Lietuvių Amerikoj, 
kad butų sužymėta kuopų nu
meriai, kiek kuri kuopa suino- , 
kėjo, o ne taip, kaip dabar yra narei, tai kiek gi galima iš ne
tiktai sužymėta kiek į kurį fon- paprastos pagalbos fondo išino- 
dų įėjo ir viskas. Tokisi rapor-lkėli? Mat, LDS nariai sumoka 
tas yra labai neaiškus. Aš tu-, į nepaprastos pagalbos fondų, 
riu po ranka 4 bertaininius ra
portus, kuriuose yra parašyta, 
kad “Organizatoriams atlygin
ta” $44.85, bet nėra pasakyta, 
kur tie organizatoriai randasi, 
kokiose kuopose ir kų jie or
ganizavo? Šitokis raportas, tai 
labai supola su lietuvių komu-

Atletai Gerai

sekr. bertaini- 
raportai butų 
formoj, kaip 

Aukščiausioj

gė įvairių fondų, renka į juoU 
aukas ir neišduoda aiškių ra
portų. LDS yra ne komunistų 
partija, bet fraternalo organiza
cija ir jos finansiniai raportai 
turėtų būti labai aiškus visiems 
LDS nariams.

3. Kad LDS Centro valdyba 
nepopuliarizuotų ir nefinansuo
tų Amerikos komunistų parti
jos LDS narių sumokėtais pini
gais; kad tiktai LDS narių su
mokėtus pinigus naudotų tų pa
čių narių sušelpime, o ne LDS 
pinigus eikvotų politinėms! par
tijoms! Tokis Centro Valdybos 
elgesys sukelia LDS narių tar
pe nesutikimus. LDS yra fra- 
ternalė organizacija ir neturėtų 
remti nei vienų partijų. Kiek
vienas savo partijas gali rasti 
už organizacijos) ribų.

4. Ka/J Centro Valdyba susi
dėtų tiktai iš 7 narių, o pašto- 
vios komisijos iš 3 narių, nori! 
J. Gasiunas “Tiesos”
gituoja, kad Centro Valdyba 
susidėtų iš 9 narių. 
Centro Valdyboj padarys dau
giau išlaidų ir nariams daugiau 
mokesčių. Mat, Gasiunas mano, 
kad pasiovios komisijos iš 5 na
rių negali gerai veikti, “perdi- 
delis skaičius,” bet Centro Val
dybai susidedant iš 9 narių, tai 
bus veikimas smarkesnis. Šitaip 
“razumniai” niekas kitas nega
li nurašyti kaip tiktai Gasiunas.

5. Kad Centro Valdyba teiktų 
iš nepaprastos pagelbos fondo 
nariams nelaimėj patekmėems 
pagalbų (pašelpų), o ne tiktai 
paskolą. Pažiūrėkim, kaip 
tro Valdyba pasielgė su 
143 kuopos nare — našle 
negie, Pa. Kuomet narė
kreipė prie LDS ir SLA, (ji y- f 
ra šių dviejų organizacijų na
rė) kad jai kiek nors suteiktų 
pagalbos, iš SLA tuoj gavo po

No. 13 a-

9 nariai

Cen- 
LDS 
Car- 
atsi-

skautų organ.žavimo Komiteta i 
buvo surengęs Lietuvių Mokslo 
Draugystes svetainėje skautų 
atstovei p-lei Marijonai Ban-

klės užsimokėti apie 60c. į mė
nesį. Žinoma, narė tokios “pa-—. „
galboji” nepriėmė, ir pareiškė, 1 Pasirodė 
kad ji prašė pagalbos, o ne pa
skolos.

Aš anksčiau sakiau, kad pas 
m’ane randasi 4 bertaininiai ra
portai, kur per tų 12 mėnesių 
iš nepaprastos pagelbos fondo 
išmokėta viso $48, bet apie 6,- 
000 narių per metus mokėdami 
po 20c. sumoka apie $1,200, o 
nariams neišmokėta nei $50. Aš 
nesakau, kad, jeigu nariai ne
reikalauja iš nepaprastos pagel
bos, nejaugi jiems mokesti ar
ba pagalbų teiksi? Bet jeigu vi
siems LDS nariams taip pagal
ba teikiama, kaip 143 kuopos

Pasižymėjo Bikinas ir Bernotas
Pittsburgho lietuviai, vado

vaujant adv. Edwardui Schult- 
zai, pasiuntė į Lietuvų net 4

bertų Bikinų, Stasį Jankaitį ir 
Juozų Virbickų, dalyvauti Lie-

TAISYKIT SAVO NAMUS

kad jie, nelaimei ištikus, gautų 
pagalbų, bet LDS “darbininkiš
ka” Centro Valdyba vieton teik
ti pagalbų, tiktai teikia pasko-

Aš šituo klausimu kiek pir
miau jau rašiau į “Naujienas” 
ir “Naujųjų Gadynę”, bet dėl ši
to mano teisingo rašto labai į- 
sižeidė LDS vadai ir jie “Tie
sos*” No. 13-tame sako, kad J. 
G. “šmeižiųs LDS ir yra didis 
kerštininkas.” Aš LDS nešmei- 
žiau ir nešmeižiu, tiktai pasa
kiau tiesų apie tuos “darbinin
kiškus” vadus, kad jie yra la
bai dideli šykštuoliai, pas ku

Šiomsi dienomis “Naujieno
se” buvo lilpęs iš Kauno pra
nešimas apie Amerikiečių lietu
vių atletų pasirodymų ir pasi
žymėjimus. Pranešime yra pa
žymėta ir pora Pittsburgho lie
tuvių atletų, laimėjusių pirmas 
vietas lengvoje atletikoje.

Disko metime laimėjo pirmų 
vietų bridgevilietis Petras Ber
notas. Plaukime gerai pasirodė, 
kaipo geriausias plaukikas, pitt- 
sburghietis Albertas Bikinas. 
Pik kažin kodėl tuose praneši
muose iš Lietuvos nepaduoda
mi pirmieji atletų vardai ir Al
berto Bikino pavardė “nesuspe- 
linta” gerai. Vieton Bikino jis 
yra vadinamas “Bikinis”. Neži
nia keno čionai bus kaltė!

Kų veikia kiti 2 ynusų atletai, 
S. Jankaitis su J.*Vis*baru 'nie
ko nėra pranešama. Gal būt, 
jiems nėra taip lengva pasiro
dyti, nes jie yra krepšinio lošė
jai ir jiems tur būt tenka pa-

SUTAUPYKIT 30%
Nereikia pinigų, 5% palūkanų 

1-2-5-10 motai išmokėjimui 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

g v
' -’*i

Niii
>.

te
- -

K

'l

PILNAS PERTAISYMAS
Namų pakilimas 
Belgmentai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porčiai 
Vi&kų flatai 
Garažai

Stogų dengimas 
Asbestos kalimas 
Plumbingai 
šildymas 
Malovojitnas 
Krautuvių priešakiai
Nauji namai

KONKRYTO PAMATAS
EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 

DYKAI PRIZAI
VISAS DARBAS <£235 ir aUkSČ
------------------ *---------------

Musų Kainos žemiausios
TELEFONAS BOULEVARD 2440 

: J ' .■

ARAS BUILDERS CO.
Laisniuotl irK apdrausti kontraktorlal 

Statytojai’‘'riuo 1918

5040 SO. RACINE AVĖ.

DABAR VAIDINAMA 
Jaudinanti Drama iš Ūkininkų 
Sukilimo Katrynos Didžiosios 

Dienose.
“PUGACHEV”

Pasaka apie Emiliįoną Pugačio
vą, vargšą Dono kazoką, kuris 

kovojo karalienę.
SONOTONE TEATRE 

66 E. VAN BU RE N 
Oras atvėsintas.

25c iki 1 P. M., išėmus Sešt 
Ir Sekmadienį.

Pitt* burgho Liet, sportinin
kai (išskiriant Petrą Bernotų, 
kuris pasivėlavo), visi kartu 
su kitais Amer.kos Liet, spor
tininkais išvyko į Lietuvų Lie
pos 1 d. Iš sportininkų laivo yra 
gautos nuo Alberto Bile no 2 
atvirutės. Viena — plaukiam 
per Atlantiko vandenynų ir an • 
tra — iš Baltike juros važiuo
jant į Klaipėdą.

Iš Atlantiko vandenyno Al
bertas Bikinas rašo, kad ke
lionė visur gerai klojasi ir at
letai savo susirinkimus kasdie
ną ant laivo laiko lietuvių kal
boje ir visi mokinasi lietuvių 
kalbos*.

Antroje atvirutėje, iš Balti
ke jurų, Albertas Bikinas rašo 
sekamai: 

I

“Heilo Stanley; Am having 
a vvonderful time. Crossing the 
Baltic Sea to Lithuania. Cross- 
ed Sweden by train from Go 
thenburg to Stockholm. What 
a beautiful place! We just sight- 
ed Lithuania. Write later, 
Yours, — Albertas Bikinas.”

Reiškia, musų Albertas iš
laiko savo pažadus, žadėjo pa
rašyti ir parašo, žada ir iš Lie
tuvos parašyti.

karionę. Ačiū SLA 40-to Seimo 
suteiktai 3-čiam apskričiui pa-

ir komisijų susirinkimai, kur 
buvo tariasi apie parengimų. 
Buvo nutaria surengti naktinį 
išvažiavimų rugsėjo 16 d., į 
Lietuvių Ūkį (Lahuanian Coun 
try Club). Bus taip vad.narna. 
Corn roast”.
Svečiai ir viešnios bus vaiši

nami “roastylais” — keptai* 
kornais, šaltu alučiu ir kitais 
užkandžiais, o gražioje svetai-

galbai pasiunumui skautų atstu- neje tarpe žaliuojančių medžių, 
vės į Lietuvą, tai p-iė Barlkiu- prie mėnesėto ir elektros švie
tė) turėjo progų ten vykti atsto- . < j grojant gerai muzikai, jau- 
vauti SLA 3-čio apskričio skau-. irimas gaiės linksniai pasišokti, 
tų Draugovę ir arčiau suu'pa-jO kas nenorės šokti, tai galės 
žinli su Lietuvos skautų dar-1 taip sau prie mėnulio šviesos 
buole.

VaKarienėj dalyvavo apskri- laikų leisti... O kas jausis pa
čio darbuotojai, SLA Seimo de- vargę, tai galės eiti gulti ant 
legatai, SLA Prezidentas adv.; šieno.
F. J. Bagočius su žmona, vice
prezidentas J. K.^Mažukna su 
žmona ir šiaip žymesni Pitts
burgho lietuvių darbuotojai.

linksmai

Mirė P. Dargio 
Motutė

Dar-šlomis dienomis Povilas 
gis gavo liūdnų naujienų iš Lie- 
tuvos, kad(,jo;.mylimoji Motute 
Monika Dargienė pasimirė bir
želio mėnesį, Viekšnių mieste
lyje, Mažeikių apskrityje.

— S. Bakanas.

išreikšta įvairių linkėjimų skau
tų atstovei. Žymiausių prakal
bų pasakė SLA prezidentas Ba- 
gočius. Jisai nelik reiškė viso
kių linkėjimų skautų atstovei, 
bet jisai prašė p-lės Bartkiutės 
nuvykus į Lietuvų, stengtis kiek 
galėdama arčiau susipažinti su 
Lietuvos skautų veikimu, kad 
galėtų pagelbėti organizavime 
Susivienijimo skautų.

Skautų atstovė p4ė Bartkiu- 
lė savo kalboje atsakydama į 
linkėjimus pasakė, kad ji, grį
žus iš Lietuvos, stengsis pagal 
geriausias savo išgales dirbti S. 
L.A., kad atsilyginti už tų pro
gų pamatyti Lietuvų.

Panelė Bartkiutė yra patyrus 
skautų darbuotoja. Iš profesi 
jos yra mokytoja ir labai gra
žiai vartoja lietuvių kalbų.

Rengiasi Prie Naktinio 
Išvažiavimo

Liepos 21 d. LMD svetainėje 
įvyko 3-čio apskričio komiteto

Prie to, šis apskričio naktinis 
išvažiavimas* į Lietuvių Ūkį su
puola su nepaprasta progn. To
mis dienomis Pittsburghe bus 
laikomas Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Seimas, kuris 
prasidės rugpiučio 15 ir baigsis 
rugpiučio 18 d. Bus suvažiavę 
svečių ir viešnių iš visų lietu
viškų kolonijų, daugumoje, tai 
buvę SLA darbuotojai. O rug
piučio 16 d., kada įvyksta SLA 
apskričio naktinis išvažiavimas, 
nebus jokio šeiminio parengi
mo, tai nėra abejonės, kad dau
guma LDS Seimo delegatų no
rėdami susipažinti su Pittsbur
gho ir apylinkės lietuviais, no
rėdami pakvėpuoti tyru oru iš 
po šeiminio nuovargio ir pasi
linksminti, dalyvaus SLA ap
skričio naktiniam išvažiavime.

Chesterįield Laikas 
ant J ūsą Radio 
Paul Whiteman 
Paul Douglas 
Joan Edwards 

The Modernaires 
Kiekvienų trečiadieni 

per visut €• B. S. stotis

ir kiekvieną dienos minutą 
Chesterfield s gaivinantis lengvumas ir 
geresnis skonis jums suteiks daugiau rū
kymo malonumo.

l Chesterfields yra geriausi sudėtiniai 
kokius cigaretas gali turėti... lengvi nu- 
nokę namie-auginti ir aromatiški turkiški 
tabakai ir gryna, cigarete popiera

Copyright 19M, iMGirr a Mvns Tobacco Co*

|j||

Padvigubinkite
jūsų, rūkymo malonumą

su Chesterfields
• • jie yra LENGVESNI ir GERESNIO SKONIO

W. Stepulis Baigė 
Mokslą ir Gavo 
Darbą

Ljippos 23 d. Pittsburgho 
dienraščiai pranešė, kad Wil- 
liam Stepulis, iš Coal Centre, 
Pa., (Pgho apylinkėje), kuris 
yra pagarsėjęs* Pittsburgho Uni- 
vertiteto futbolo lošikas ir už 
lošimų turėjo stipendijų, tik 
praeitų birželio mėnesį baigė 
kūno kultūros mokslų ir dabar 
liko paskirtas California (Pa.) 
High School sporto direkto
rium.

Reiškia, musų jaunas profe
sionalas p. Stepulis baigęs mok
slų, gavo darbų toje pačioje mo
kykloje, kurių pats lankė ir iš 
kurios Pi ltsburgho'*Uni verkite to 
sporto žinovai buvo Stepulį pa
sirinkę kaipo gerų atletų futbo
lo lošimui.

Tai buvo ne lengvas darbas 
p. Stepuliui mokytis ir futbolų 
lošti. Bet jei ne atletiški p. Ste
pulio gabumai, tai vargiai jis 
butų turėjęs laimės lankyti U- 
niversitetų ir siekti aukštesnio 
mokslo, nes jo tėvukai nėra 
turtingi, vargiai butų galėję sū
naus mokslo išlaidas padengti.

Tačiau, ačiū p. Stepulio iš
tvermei, ne tik pasižymėjo 
sporte, bet ir sėkmingai moks
lų baigė ir darbų gavo.

Ponas Stepulis, lankydamas 
universitetų, nekartų yra davęs 
žodį, kad jis linkėtų įstoti į S. 
L.A., jei tik jam aplinkybės leis.

Tai, dabar pra puiki proga 
SLA 95 kp., darbuotojams pa
sidarbuoti, kad šis jaunas pro
fesionalas butų įtrauktas į Su
sivienijimų.

L Bakanas

'iiiioiiiiiiiiniiDtiiniiiiiiiainiitnnnonnMfiinnunniiiinouiHiiiup'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 Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted Si, Chicaro, DL
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The Litbafthftm News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per c<Jpy.

Užsakymo kainai
Chicagoje paštu:

Metams ___ «.____ . 
Pusei metų__ ..___ _____
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj* per išnešiotojus:
Viena kopija _________
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Mėnesiui^_____ ___ ___

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

$8.00 
4.00 
2.00 

. 1.50
.75

važiuoti iš savo valsčiaus. Sustojęs mieste nakvynei, žmo
gus turi nešti savo savo-pasų į policiją “užmelduoti”; kai 
jisai rengiasi iš miesto išvažiuoti, tai jisai turi eiti į po
licijos nuovadą “atsimelduoti”.

Žmonių Lietuvoje niekas nevagia (to amerikoniškos 
civilizacijos laipsnio ji dar nėra pasiekusi). Bet policija 
Lietuvoje rūpinasi, kad žmogus neprapultų, patekės į 
“tautos priešų” žabangus; todėl ji reikalauja, kad visi 
turėtų pasus.

Pirmyn choro vaizdai
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

8c 
18c 
75c

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Metams ........ $5.00
Pusei mėtų ................ _____  2.75
Trims mėnesiams _____  1.50
Dviem mėnesiams ___ _____ 1.00
Vienam mėnesiui . __ _____ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuos*
(Atpiginta)

Metams ........................... ........ $8.00
Pusei metu .................. _____  4.00
Trims mėnesiams .......-.......... 2.50

New Yorko Politika
New Yorko valstijos Darbo Partija padarė sutartį 

su valstijos republikonų partija dėl ateinančio rudens 
rinkimų. Tai yra nepaprastas įvykis Amerikos politikoje.

-Darbo Partija susideda iš darbininkų unijų ir socia
listų. Ji remia Roosevelto naująją dalybą, ypatingai jos 
socialines reformas. Tačiau ji sudarė koaliciją su kon
servatyvia republikonų partija — prieš Roosevelto de
mokratų partiją.

Pagal Šitą sutartį darbiečiai ir republikonai statys 
Brooklyne po du kandidatu į senatą, keturiose senato a- 
pygardose. Į atstovų butą Darbo partija statys aštuonis 
kandidatus, o republikonai devynis. Manhattane Darbo 
partija' it republikonai taip pat statys po du kandidatu į 
senatą; o į atstovų butą bus septyni darbiečių kandidatai 
ir -šeši republikonų kandidatai.

Tai reiškia, kad tuose distriktuose Darbo partija ne
kovos prieš republikonus, o republikonai prieš Darbo 
Partiją. Tikimasi, kad’tokiu budu šitos dvi» partijos pra
ves didesnį skaičių savo atstovų į valstijos legislaturą.

Reikia dar pastebėti, kad sutartis paliečia tikta 
aukščiaus paminėtas dvi New Yorko miesto dalis. Kitų 

. distriktų ji neliečia.
Tarpe New Yorko socialistų vieni šitai sutarčiai pri

taria, kiti ne. Jos priešai sako, kad Darbo partijai būtų 
sveikiau visai nesidęti su, atžagareiviais: gėriau, pravesti 
mažiau atstovų, negu stiprinti prezidento Roosevelto 
priešus. Bet darbiečių lyderiai nurodo, kad demokratų 
partija New Yorke yra atžagareiviškesnė ir už republi- 

’konus. Be to, demokratų partijos bosai New Yorke yra 
taip išdidus, kad su darbiečiais jie visai nenori tartis.

Ar šis darbiečių blokas su republikonais atneš nau
dos New Yorko darbininkų judėjimui, parodys ateitis.

»

Lietuvos Politiniai Kaliniai Šaukiasi 
Pagalbos

LIEŽUVAVIMO FABRIKĖLIS Savo obskurantišką demago
giją tas komunistų organas 
nuolatos vartoja ir prieš mus, 
vadindamas šį dienraštį “men
ševikų laikraščiu”. Menševikai” 
tai — tam tikra Rusijos socia
listų partija. Pas lietuvius to
kios partiojs nėra ir nebuvo, tai 
kam “Laisvė” mulkina s*avo 
skaitytojus, prikai ši o d a m a 
“Naujienoms” “menševizmą” ?

Još tikslas, matyt, yra ne 
šviesti darbininkus, bet daryti 
iš jų neprotaujančias, fanatiš
kas davatkas.

Vietiniame komunistų orga
ne įdėta toks plepalas* apie “Pir
myn” choro kelionę į Lietuvą: 
kai pernai metais buvo suma
nyta, kad tas choras važiuotų 
į Lietuvą, tai, girdi, “iš tam 
tikros įstaigos (kuri yra Sme
tonos kontrolėj) šios kelionės 
sumanytojam buvo garantuota 
net pusė lėšų, jei reikės, pridė
ti iš tūlos draugijos iždo Kau
ne?”

Šitos pletkos autorius* (ar au
toriaus gramafonas) sakosi ga
lįs pasakyti tos draugijos vardą 
ir vardus žmonių, kurie vedę 
“derybas” tai garantijai gauti.

Bet tai yra niekas daugiau, 
kaip melas ir plepalas. Kai ku
rie melagiai vartoja tokį “trik
dą”, kad jie giriasi galį pasa
kyti (bet nepasako!) vardus*, 
vietą ir laiką, kur ir kada jų 
prasimanytas dalykas įvykęs; 
to neveizint, liežuvavimas vis- 
tiek pasilieka tiktai liežuvavi
mu. Komunistų organas to
kiems lięžuvninkų produktams 
gaminti kaip tik ir tinka.

LIETUVOS POLITINIŲ KALI
NIŲ BALSAS

BE PRAVARDŽIAVIMŲ*
NEGALIMA

‘“Naujienose” šiandien perspausdintas Šiaulių kalėji
mo politinių kalinių atsišaukimas, kurį įdėjo “Tėvynė”. 
Iš jo patiriame, kad Lietuvoje yra daūgiau kaip 500 ka
linių, nukentėjusių kovoje dėl žmonių laisvės. Jų padėtis 
yra varginga. Jais niekas nesirūpina. Tuo tarpu hitleri
ninkus, kurie buvo Klaipėdoje suimti už veikimą prieš 
krašto nepriklausomybę, Smetona paleidžia iš kalėjimo 
ir jie gauna valdiškas vietas. Po to, kai Lietuvos valdžia 
padarė taiką su Lenkija, bus paleisti iš kalėjimų ir len
kai, kurie buvo suimti už išdavikiškus darbus.

Bėt Lietuvos liaudies reikalų gynėjai, fašizmo prie
šai, laisvės neatgauna. Juos išvaduoti gali tiktai visuoti
na amnestija.

Pereitoje Lietuvos seimo sesijoje buvo įteiktas, buv. 
respublikos prezidento Dr. Kazio Griniaus Vardu, ^amnes
tijos įstatymo sumanymas, kurio svarstymas tačiau bu-' 
vo atidėtas iki rudens. Bet ar seimas, kuris susideda be
veik iš vienų tiktai valdančiosios partijos atstovų, tą į- 
statymo sumanymą priims? 4

Amerikiečiai čia galėtų daug padėti, ;jeigu jie peti
cijomis, laiškais ir telegramomis darytų spaudimą į sei-1! 
mą Kaune. Politinių kalinių laiškas, kuris šiandien yra 
perspausdintas “Naujienose”, turėtų visuomenę prie to 
paskatinti.

Pasai Lietuvos Arkliams
- - —

Per -Bėfrtyhą ateina žinia iš Lietuvos, kad Lietuvos 
valdžia įves pasus arkliams, sėkmingesnei kovai su ark
lių vogimo epidemija. Kai kiekvienas arklys turėsiąs pa
są, tai vagiui busią sunku pavogtą arklį. kam nors par
duoti. Kas pirks arklį be paso, tas bus baudžiamas, kaip 
priėmęs Vogtą turtą.

Tai, gal būt, neblogas sumanymas.
Kai jisai bus įvykintas, tai arklių "teisės” Lietuvo

je bus nulygintos nu žmonių teisėmis, žmonėms pasai Lie
tuvoje jau yra seniai įvesti. Be paso žmogus negali iš-

“Laisvė” žada ir toliau “Nau
josios Gadynės” Štabą “trockis- 
tais” vadinti, nors .ta žmonių 
grupė prie Trockio ,srovės be
priklauso ir patį Trockio nusi
statymą atmeta. Komunistų or-! 
ganui esą nesvarbu, kuo kas 
vadinasi, bėt --

“Svarbu, kas kokią ideolo
giją atstovauja. Sovietų Są
jungą ir komunistus šian-: 
dien tie su tvėrimai (o lais- 
viėčiai trii — “neSKi tvėrimai”, 
ar taip? — ^N.” Red.) puo
la labiau, negu kas kitas. Jie 
priešingi bendram frontui. 
•Jie priešingi Liaudies Lrori- 
to strilarymui. jie ardo Viską, 
kas brangu taikai ( !) ir ‘de4 
'mdkratijai (!!). Kai kada jiė 
žodžiais neva pritaria tam ar 
kitam dalyklii, bet, žiūrėk, 
apsisuks jie, ir vėl savo troc
kinę smalą verda.

f‘Kaip tuomet lokius žmo
nes pavadinti ?”
Bet karii iš Viso tie “pavadi- 

riimai”, kurie protui nieko ne
pasako, o tik kursto fanatizmą? 
Juk “bendro fronto” ir liaudies 
fronto” priešų yra pasaulyje 
milionai, kurie niekuomėt nėtu- 
rėjo nieko bendro su “trockiz- 
mu”. O “ardymas to, kris esą 
brangu taikai ir demokratijai, 
tai — tuščia frazė. Jeigu Brodk- 
lyno komunistų laikraštis saky
tų, kad “riaujagadyniečiai” ar- 
do tai, kris >jo supratimu yra 
brangu taikai ir demokratijai, 
tai būtų "dar •šiO'kia tokia pras-[ 
•iriė. Bet tai reikštų tiktai, kad[ 
ta grupė žmonių yra priešinga- 
•komunistų nusi^tatymai^ Ta
čiau čia ir vėl tenka pastebėti, 
kad -komunistų priešų yra pa-: 
šaulyje milionai, o betgi butų 
visai žiopla tuos koinunisitų 
priešus vadinti “trockistais”.

Žodžiu, “Laisvės” paduoti ar
gumentai yra Visai tiišti. -Jos už-: 
sispyrimas pravardžiuoti buvu
sius opozicionierius “trockis-į 
tais” rodo, kad ji apeliuoja ne 
į savo skaitytojų protą, bet į; 
jų prietarus — panašiai, kaip 
kad daro lietuviški ^klebonai,, 
kurie jų dvasiško autoriteto ne
pripažįstančius vadina “bedie
viais”.

“Tėvynė” įdėjo Šiaulių sun
kiųjų darbų kalėjimo politinių I 
kalinių laišką, 'kuris buvo ra
šytas S LA seimui, bet pasiėkė 
Ainėriką jaū po seimo. Kadan
gi seimui netėko išgirsti jų bal
sią, tai SLA Organas paskelbė 
ją laišką visų Organizacijos na
rių žiniai.

Laiškas skamba taip:
“Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje Seimui 
, , . ■ . h < • .

•. ‘ . . • * ■ ■ ‘ t- • ‘ '

“Mes, Šiaulių kalėjimo po
litkaliniai, karštai sveikina
me Š.L.A. Seimo dalyvių as
menyjeAmerikos lietu
vius, stovinčius demokrati
nių laisvių ir musą krašto: 
gynimo sargyboje, ir reiškia
me savo nuoširdžią padėką 
vienokiu ar kitokiu budu pri- 
sidėjusdeihs prie kovos už 
Lietuvoje kalinamų antifašis
tų išlaisvinimą.

“Mes ypatingai džiaugia
mės vienybės augimu ir stip
rėjimu tarp įvairių antifašis- 

, li'nių ir progresyvių Lietuvių 
organižūčijų Amerikoj. Ši 
vienybė yra goriausias pavyz- 

’dys ir paspirtis musų krašto 
liaiidžiai’, kurią tykoja pa
smaugti 'lenkiškieji it vokiš
kieji fašistai. %• kovo 'dieno
mis Lietu Vos žmonės, kaip Ir 
Jąs* Amerikoje, išėjo demon
struoti s*avo pasiryžimo ^gin
ti gimtąją žemę nuo Lenki
jos ponų. Bet tautininkų kli
kos valdžia tas patrintines 
demonšiTačijas pasitiko aša
rinėmis boinbomis. ’Ji ir da
bar tebeveda išdavimo ir -ka- 
pitul'iačiją politiką. Visos lai- 
ssvės tebėra užsmaugtos, išo
rės pavojai slepiami, liaudies' 
pasiryžimas vienytis ir burtis 
kraštui ginti tramdomas. Ka
lėjimuose ir koncentracijos 
stovykloj tėbelšikoma per 
500 .politinių kalinių, ištver
mingų ir nuosėklią Lietuvos 
nepriklausomybės g^mčj ų.
Tuo pat metu •aršiausi musų 
šalies priešai — teroristai hit
lerininkai -— paleidžiami iš 
kalėjimų ir aprūpinami val
diškomis Vietomis ^Klaipėdos 
krašte. Tad tokiom sąlygom 
'esant, kova už amnestiją po- 
litk-aliniams antifašistams,: 
:iprte'kurios prijungė ir Ame
rikos lietuviai savo svarbų' 
balsą, yra ne tik Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių antifašistų 
ir tikrų patriotų solidarumo 

‘bei vienybės pareiškimas, bet 
kartu ir vienas kovos baras1 
už Lietuvos nepriklausomy
bės išsaugojimą.

“Šiomis sunkiomis mūšų 
. kraštui dienomis dar tampn 

riau Jus ir mus jungia pasi- 
•ryžimas kovoti už Lietuvos 
laisvę, nepriklausomybę ir 
jos žmonių gerovę.

“Pirmyn” choras Lietuvoje r 
daro savo istoriją. Jei Darius, 
Girėnas, Vaitkus nugalėjo At
lanto vandenyną, tai “Pirmyn” 
Choras savo daina, savo draus
mingumu, darniu sugyvenimu 
ir darbštumu nugali Lietuvos 
širdis. Tai netušti žodžiai ir 
šiaip sau pasakyti. Lietuva iki 
šiol yra mačiusi tik tuos lietu
vius, kurie daugumoje šiaurės 
Amerikoje, kad ir daug metų 
gyveno ir vėl sugrįžta trumpes
niam laikui pagyventi, arba pa
viešėti. Jų dauguma buvo tai 
visokie biznieriai, visokių ama-į 
tų žmonės, kurie dėka Š. Ame
rikos gyvenimo sąlygų prasi
mušė į gyvenimą ir tiek pinigų 
uždirbo, kad galėjo savo tėvų 
žemę aplankyti. Bet Lietuva 
veik visai nebuvo mačiusi Š. 
Amerikoje gimusio, augusio iri 
lenais mokslus ėjusio jaunimo/ 
Ir štai tasai jaunimas atvyko į 
Lietuvą su lietuviška daina 
linksma, smagi, gyvybiška ir 
purtinai gerai sudainuota.

Ir visi žino ir stebi, kad vi
są liuosą laiką ir čia Lietuvoje 
“Pirmyn” choras sunaudoja re
peticijoms. Dirba kiek tik jiems 
sąlygos leidžia dirbti. Tad visai 
bus vietoje apie kai kuriuos to 
choro dalyvius pakalbėti, jų 
vaizdūs nupiešti.

Kiek jie man pavyks, lai 
sprendžia patys skaitytojai, ku
rie tą chorą Chicagoje geriau 
pažįsta.

Čia jie vaizdai tik apgraibo
mis sučiupti, tai tikriau pirmie
ji įspūdžiai. Pirmiausia tenka 
kalbėti apie to choro ditigentą 
K. Steponavičių.

Žmogus pasiekęs tam tikrą 
švietimo ir išsiprusinimo laips
nį, visviėha kur jisai'negyven
tą feyja taūi tikrų intėrnaci'o- 
nalių bruožų. Mes juos vadina
me inteligentais, arba kitų ša-i 
koma europiečiais. Mes* juos iš 
visų kilų žmonių tarpo iš ski
riame ir musų akyse jie tampa I 
veik vienodais.

Tai nenuostabu. Mokslas vi
sus įpratina ir kartu įgalina 
tais pačiais metodais galvoti, 
tais pačiais budais mąstyti, 
samprotauti ir pagaliau jo vi
sa elgės*cna visų inteligentų el- 
gėsenai panašėja. Bet kartu 'ten
ka pastebėti, kad kiekvienas 
kraštas, kiekviena tatita, ar val-; 
stybė, pagaliau kontinentas už
deda savo antspaudą Vlsūi ėlgė-; 
senai ir mąstymo budui.

Gerai įsižiūrėjus Vis dėlto ga- 
ifrna atskirti, kurio krašto ta-, 
^ai inteligentas yra, kuriai lau-: 
tai jisai priklauso.

'Štūi, kai aš girdžiu, tik vien 
•girdžiu K. Steponavičių kalbant, 
ftian atrodo, kad tai butų tikras 
'ėuTopiėtis, kuris vėik nei kUO: 
Uėiššiskiria iš daugelio Lietuvos 
inteligentų,, o ypač iš meno pa- 
saillio.

—Mums svarbiausia rupi dai
na, mes menO ‘žmonės ir per 
dainą mes norime, kad ir sve
tur gyvendami palaikyti lietu
vystę, -mes lietuviais ‘esame gi-» 
m£ ir norime Jais būti, tai mU- 
sl) cbol'o liksiąs*-ir uždaviniai.. 
Tikras menas neturi jokių jpo- 
litinių ir kitų tikslų, o nUOsū-' 
kiai menas gali .pasireikšti tik 
persilaužęs per tautinės sąmo
nės prizmę.

Klausau aš tuos K. Stepona
vičiaus įžodžius ir man atrodo, 
kad įjlšai Čia Lietuvoje gimęs,[ 
atfgęs ir kitur niekur '.nebuvęs; 
tik nesuprantama, dėiko Jis kai 

‘knrtuOS žodžius taria "amerikie
tiškai anglišku akcentu, US tar
sena. Net jo balso tonas lygiai

.'iifr-r-.-T-- -si' n " ų i

toksai, kokį Lietuvoje daug kur 
tenka girdėti.

Tik kaip įsikalbi toliau ir 
daugiau pajunti, kad K. Stepo
navičius yra pilnoje to žodžio 
prasmėj e'USA pilietis ir to kra
što geras patrijotas. Ir vis dėl
to, kadangi S. Amerika vyriau
sia kultūros vertybės semiasi iš 
[Europos, todėl ir K. Steponavi
čius yra nuoširdus lietuvis tau
tietis. Meno pasaulis pirmiausia 
verčia savųjų tarpe ieškoti ši
tam menui peno ir įkvėjimo.

Š. Amerikoje kiti gyvenimo 
tempai, kita civilizacija, todėl 
ir jo lietuvystė yta įgijusi savo
tiškus, gal Lietuvoje svetimus 
bruožus. Bet gelmėse lie bruo
žai yra savi, lietuviški tik ki
toje šviesoje, kitose varsose pa
sireiškia.

Bėt katp gerai Įsižiūri Į K. 
Steponavičiaus veido bruožus, 
jo išraišką, judesius ir visą el- 
geseną, matai, kad prieš save 
stovi tai, ką mes vadiname a- 
merikietis, bet nesukarikaturin- 
ta prasme, o tik taja, kasi išski
ria š. Amerikos inteligentą nuo 
Europos inteligento.

Jo dantyse dega storas ame
rikoniškas cigaras. Veidas kiek 
nervingas, visi judesiai tempe- 
rantingi ir, rodos, štai jis turi 
kūr tai bėgti, skubėti, vis jo 
laukia neatidedami darbai, nors 
čia Lietuvoje tie savotiški sku
bus* tempai visai nėra reikalin
gi.

Ir visas jo choras kaip pasi
rodo scenoj, tai rodos, kad tik 
ką jis ištruko iš didelio gyveni
mo tempo ir štai vėl tuoj nuo 
scenos pabėgs ir nežinia vėl kur 
skubės, skris, lėks. Todėl ir jo 
daina skubi, aistringa, gyva, ju
dri, kaip ir visi veido judčsiai.

(Bus daugiau)

ŠIS TAS Iš I7S1EN1I SPAUDOS
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LIETUVIŠKI MOTYVAI 
LENKŲ LITERATŪROJE

Tokiu pavadinimu “\Var- 
sžawski Dziennik Narodowy” 
Nr. 180, VII. 3 atspaude straip
snį, kuriame, rašoma, jog Mic- 
kėvičius pasisakęs, kad jam lie
tuviškas dangus buvęs gražes
nis Už Italijos padangę, lietu
viškų miškų šlamėjimas buvęs 
daug malonesnis už pietų gies
mes. Jis nuolat ilgėjęsis Lietu
vos, į kurią jis kreipdavęsis* 
šiais žodžiais: “Lietuva, tėvyne 
mano! Tu esi kaip sveikata...0’

Girdi, Mickevičius pažinęs ge
rai ne tik Lietuvos gamtą, bet 
taip pat ir lietuvius, jų dainas, 
papročius. (Stebuklas!)

Tik geras Lietuvos žinovas’ 
galėjęs sukurti “Poną Tadą,”. 
“Vėlines” ir lietuvių dairias;

Į kaip pav. “Eik tėtušėli.”
Ne tik Mickevičius domėjęsis 

lietuviškais motyvais. Dringelis 
kitų žinomų lenkų rašytojų ė- 
męsi siužetus iš lietuvių gyve
ninio, sėmęsi įkvėpimo iš lietu
vių legendų, papročių ir iš pra
eities.

lianai charakteringas esąs 
Vinco Pol’io eilėraštis apie lie
tuvius. Jau vien iš turinio gali-

simpatijų jautę lenkų romanti
kei lietuviams.

Toks esąs trumpas Vinco 
Pol’io eilėraščio turinys: “Pa
žvelgus į lietuvį, pradeda širdį 
šopti. Norėtum paklausti jo, kas

--- - - - - -
jam yta? Bet lietuvis neišple
pės ! Jo siela yra užgrūdinta. 
Lietuviai ramus, užsidarę, jaut- 

> rus, kaip sakoma, vėjo vėtyti ir 
mėtyti.

Busi juo nuoširdus, tirps 
kaip vaškas! Bet jėi užgausi jį, 
tai ir grėbė nedovanos ir vis- 
tiėk savo atsieks! Nors lietuvių 
Šalis neturtinga, bet jie, būda
mi taupus, tinkamai gyvena. Be 
reikalo lietuvis neišmes pinigo 
rūbams, nes protingas ir apdai
rus. Namus tinkamai prižiūri 
ir “^tojaus kliena” nuolat rū
pinasi.”

Taip pat ir Senkevičius, — 
rašo toliau straipsnio autorius, 
— savo garsioje “Trilogijoje” 
labai gražiai atvaizdavęs lietu
vių tipus. Lietuviškų motyvų 
galima esą rasti ne tik Kraševs
kio, Mičkevičians, Senkevičiaus 
ir Radzevičiūtės kūryboje, — 
gausu jų esą ir šių laikų žino
mosios lenkų lyrikės Illakovi- 
čiutės* poezijoje. Girdi, ji žavė- 
jusis ne tik tolimosios praei
ties didvyriais, bet taip pat ir 
naujesnių laikų lietuvių hero
jais, kaip Voldemaru, (!—“N.” 
Red.) Dariu ir Girėnu.

Lietuva, ~ baigdamas rašo 
straipsnio autorius, — turėjusi 
'didelę įtaką lenkų rašytniams. 
Pašalinus lietuviškus motyvus, 
'lenkų literatūros vainikas ne
tektų labai didelių vertingų niu
ansų.

New York City—1938/VH/27d.

įlietu vos Padangėje
Klaipėda vėl apdirbs 
Sov. Rusijos mišką

Klaipėda prieš karą gyveno 
beveik vien miško apdirbimu 
ir prekyba. Uostui net buvo 
duotas medžio uosto vardas 
(Holzgafeū). Klaipėda tada ap
dirbdavo daugiausia Lietuvos 
mišką, kurį nusigyvenę dvari
ninkai gausiai pardavinėjo vo
kiečiams.

i’Po karo, prijungus Klaipėdą 
prie 'Lietuvos, uostui atsirado 
kitokių darbų. Pdr Klaipėdą 
pradėjo eiti įvairios prekės iš 
Lietuvon ir į Lietuvą*. Dabar 
per Klaipėdą Jau eina apie 80 
procentų Lietuvos prekybos sū 
Užsieniais*. Taigi uostas turi 
darbo daug, laivų judėjimas 
nuolat gausėja.

Pažymėtina, kad Klaipėda 
pradeda vėl atgauti ir miško 
apdirbimo darbus. Jau keletą
tnėtų Klaipėdos lentpjūvės ap
dirba stambius kiekius Sovietų 
ftusjjos miško. Kai kuriais me
tais -bUVO apdirbama po 100,- 
000 ir daugiau kietmetrių. šie
met su rusais ilgą laiką nebu
vo galima susitarti. Tačiau da-

gabens į Klaipėdą savo mišką, 
kuris čia bus rūšiuojamas, lent
pjūvėse apdirbamas ir parduo
damas toliau į užsienius. Jau 
pirmas miško krovinys iš Le
ningrado (Petrapilio) atvežtas 
į Klaipėdą, šiemet Klaipėdos 
lentpjūvės gausiančios apdirbti 
apie 70,000 kietmetrių rusiško 
miško.

Galimas daiktas), kad dar 
šiemet Klaipėda susilauks ir 
lenkiško miško, atplukdyto Ne
munu. O kadangi Klaipėdos 
lentpjūvėms tenka apdirbti ir 
Lietuvos miško dalį, tai su
prantama, kad Klaipėda vėl 
gaus plačiai verstis, ir miško 
apdirbimu bei prekyba. —Tsb.

Naujienų Piknikas

“Tegyvuoja Lietuvos 'liau* 
dies ir Amerikos lietuvių so- 
lidartinms*'!

“Tegyvuoja Lietavosnepri-i 
klausomybės gynėjų ir anti
fašistų vienybė!

“Šiaulių s. d. kalėjimo 
politkalinių komitetas.”
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The Lithuanian University Club 
has announced that it is granting; 
a scholarship loan to a needy Lith
uanian student for the academic 
year 1938-39. To qualify a candi- 
date mušt be a resident of Cook 
County, of Lithuanian extraction, 
and entering his sophomore, junior, 
or senior year at college.

These are indeed joyfui tidings! 
In these days of unemployment and 
lošt opportunity for youth, it is 
heartening to think that some luc- 
ky individual will be • given a 
chance to get an education so that1 
he can participate in and under- 
stand the things going on in this 
world of ours, ,

Historians tell us that this mo- 
dern age is one of the most fascin-, 
ating and impottant of all recorded 
history. Revolution, or the thredt 
of ‘revolution is the theme of all 
branches of human learnings. The 
old order of ideas and institutions 
is crumbling. New ideals and con- 
cepts that will affect the lives of 
future generations yet unbom are 
now being created. This is the most 
strinking fact which reveals itself 
in our survey Of human ačtivity.

In the field of the sočiai Sciences, 
we see that the Industrial Revolu- 
tion of the late 18th -and early 19th 
centuries has tremendously altefr- 
ed man’s way of making a livirig. 
Where he had, for ages past been 
a farmer, he was now engaged in 
more specialized pursuits, such ašį 
manufacturing and distributirig.1 
Consequently a hoSt of new prdb-i! 
lems has arisen whičh cry for so-i 
lution. '

Our physieal world of inventidit 
has so"Outstripped ou» socjftl woi4di 
of legislation, custom and institu- 
tion that a readjūstmerit is impeta-Į 
tive if humanity is to progerss and’ 
preserve.

The biological Sciences are štili; 
trying to recover from the revolu
tion of evolution propovmded by

Charles Darwin in the middle of 
the 19th century. All of man’s bio- 
logical know!edge has had to bė 
reclašsified from thAt pbint df view.

In the physical Sciences, chemis- 
try and physics have revolutionized 
our whole conception of the uni-- 
verse. In fact, chemists are already' 
successfully competing with nature 
in the production of dyes and me
dicinas. The synthesis of vitamines, 
hormories, drugs, etc. has helped 
medicine immėnsėly. Following this 
line o'f endeavOr StiUfuTther, sofne 
chemists have the audacity (or is 
it vision) to label life itself as no- 
thing else būt a series of complex 
Chemical reactions.

• The humanities, such as litera- 
ture, drama, poetry, art, religion, 
music and philosophy are also 
echoing the revolutionary theme of 
the other fields of knowledge.

Thus we see that in the modetn 
day and age life has 'became so 
complex that a college education Is 
imperative for an intelligent un- 
derstanding of the world arfd our 
fellow beings. This is especially 
true among the Lithuaniaris v/here 
comparatively few have had edu- 
cational opportunities. The LithuaJ 
man University Club, rėalizing that 
its members are numbered among 
the fortunate few possesšors of a 
“College Sheepskin” would likę to 
aid a \vorthy Lithuanian youth in 
his or her quest for a higher edu
cation. That is why the loan fund! 
Was established.

For these reasons we urge all 
those who are eligible to apply. 
'tVho knows, you may be the lūCky 
person. The selection is not influ- 
dnced by any political or religious 
considerations; so that any needy 
Lithuanian college student is eli
gible. i<r.

For application blanks address: 
Mr. Algird Rulis, Chairman, L. U. 
Č. Scholarship Committee, 5409 S. 

;Sacramento Avė., Chicago, III. All 
■application blanks mušt be in by 
■August 15, 1938.

—Stanley W. Drigot.

BIRUTE’S
I have a 

Yes, it is a 
might know' 
now we will I 
on it. FERI- 
SOUND fa- 

it should and

Personalities of Interest
“There’s nothing likę a mėlody sic, būt somewhat later, Mr. Jb- 
urhereby to tell the tale I wish šeph Giedraitis was the causė of 
to tell. A tune that’s gay 
free will sing and laugh 
dance for me.”

THE W0RLD AT 
A GLANCE

Marąuette Park
News

by Dr. E. G. Peters * Art Craft News
Art

MANKIND LOSES A BENEFAC 
TOR.

her turning <aside from pubiic 
school 'connectiorrs. -As hšt wU!e, iiie 
couldn’t possibly devote *ell taer 
time to 
school pupils 
left 'for him!

Thus it is 
raitis teaches 
ven Conservatory, wherc jshe 
teaches hot only voice, bu't also 
has classes in sightseeing and ’ear 
traming.

.Side by side with her musėcal 
career, is an interest tn drama. 
She has Veen a member of Che Lit- 
tle Theathet Association fthd "Stu- 
<died stage production, acting ahd 
directing at the Y. -M. C. kA. ^Krith 
the well-known Carlyle Bloxom.

Small wonder that het- servtce 
have 'been so valuable in dur 
Lithuanian cirdes. 'On numerius 
occasions *ehe -has directed various 
church choirs, and helped them’to 
ptoduce various aperettas, etc. 
“Dainos”, “Kanklių Choras” and 
“Birutė” have iikewise received 
Mrs. Giedraitis’ patient and skil- 
led directing.

And who can count the number 
of times that she has appeared 
on Lithuanian programs both on 
the stage, over the radio, and we 
mušt remind you of the memorable 
occasion of World’s Fair Lithua
nian Day. She has also saug .fa 
concert with our noted Juozas Bab
ravičius. Only once, however, did 
she,/give a Concertof her own, and 
tha't *was because her many frierMs 
insišted Upon it.

We heafr, however, that her pfe- 
aent teacher, Herman Devries, is 
mttchly in faVor of a concert for 
Madame Giedraftis this autumn. 
Exčellent idea! Others vVho Contti- 
buted to the beauty of her voice, 
are Miss De Sellem of the Amer
ican Conservatory, and ThOfaias 
McBurney.

WHat Mrs. Giedraitis’ own little 
three-year ‘old daughter contribu- 
tes one Can judge from the tvfcy 
Mrs. Giedraitis sings lulla’byes.

And after lullabye time? You’ll 
never guess. Būt we’U tell you. If 
she -is not reading, then she is 
play-ing *<vith pašte '©r Jglue and a 
acrapbook, whererh she pttts every- 
thing, 
ed to

It’s 
glues 
book 
nevet 
smiling GeneVievė never oomplains 
(and she sūrely has had her share 
of woes liko all the ręst of us), 
btit she believes in making life a

These might well have been 
words of Genevieve Giedraitis, 
būt she doesn’t need the words; 
she has the melody. Yes, melody 
in her voice, melody in her fingers, 
melody in her heart.

Only we have to ūse words to 
tell of the little giri who started 
on her melodious path o'f life when 
Šhe was only ten yeats old. Miss 
Genevieve Šidiškis first began 
<smaking music” on the violin. Then 
her small fingers took joy in run- 
niftg up and d0Wn the piano key-1 
board, under the tutorship of Mr. 
Pocius of Beethoven Conservatory, 
fame.

One day, as she was capriciously 
playing ‘Just aPything” in her 
girlish voice, Mrs. Pocius stopped. 
to listen to the promising songbird. 
And Mrs. Pocius became Genevie- 
ve’s first vocal tėačher. Uhfornuna- 
tely, an un'timely death preventedi 
that excellent teacher from seeing 
how that girlish caroling Wfes to 
mature into a fine voice.

Throughout her high sdhool days 
at Lindblom, Genevieve was in de- 
mand whenever there was any 
singing to be done. “The Bohemian 
Giri”, “Maritana”, “The Chocolate 
Soldier” and “Robin Hood” were 

arinūal operatic productions 
Genevieve starred in.

Heilo! Once agai, 
friends and members, 
Flash, for you folks. 
Flash. Some of you 
about it already, bus 
let the ręst of you in 
KOLA, DOES THAT 
miliar to you? I guess
will, for so many want to see it 
again and so many that did not 
see it, waht to sCe it, for they 
heard so muchh about it. The beau- 
tiful and colorful scenery and cos- 
tumes, the šweet music, the sin- 
ging of the Chorus and the acting 
Of the chara'cterš in different acts 
and scenes. That is what made the 
people likę it and it became a suc- 
cess, so that the people have re- 
quested BIRUTE to give it again.

Just think folks šame play PE- 
RIKOLA, šame ACTORS to play 
tbeir šame Character roles, yes, the 
•šame people, whom you liked in 
the debut of PERIKOLA, May Ist, 
1938 at Sokol Hali. Yes, folks, its 
BIRUTE swinging into action, ear- 
ly, būt sure to make it a success 
again. Yes, PERIKOLA is to be 
given again, at the šame place, 
SOKOL HALL, 23rd and Kedzie, 
the date, and make it a date to 
see PERIKOLA Sunday, November 
Ž7th, 1938. Hoping to see you folks 
there, enjoying a good operetta and 
having a good time in 'doing so.

• So, let’s all you members start 
Corning down to rehearsals and help 
put the operetta PERIKOLA over 
again and make it a twofold suc- 
čess. Will see you all at rehearsal 
Friday, August 5, at Sandara Hali, 
at 8 P. M.

»• Birute’s first summer outing to 
the Dunes was spoiled by the rai
ny weather we havė been having 
this summer, būt the second was 
a success a “moonless” night out
ing, which seemed to be a feast 
for the mosquitoes.' Būt all had a 
good' time'' despite 'the pests, for 
they had a nice big bon-fire burn- 
ing to keep them cheerful.

• Some of Birute’s staff journey- 
ed out to the SLA convention in 
Scranton, Pa., and said they had a 
swell time while being out there. 
There was Mr. Miller, accompanied 
by two of our fair sex, Mary Bkr- 
nett and Emily Vicas. They say 
they would likę to go to more con- 
ventions. Now that they mention 
it, I guess, it mušt be a lot of fun 
going to conventions and the next 
time let’s 
our own 
folks.

• Once 
KOLA and our work ahead for 
the coming season. Let us get start- 
ed and be that much ahead in mak- 
ing the operetta and the coming 
Birute’s season a SUCCESS. So, let 
me see you all at Sandara Hali 
Friday, August 5th, at 8 P. M. Till 
then, I remain your correspondent,

GENEVIEVE GIEDRAITIS

ana

The next meeting of the L. U. C; 
will be held Sunday, August 21 at 
Miss Kairis’ home at DelaVan Lake.- 
Members are urged to >attend as 
there will be the nomination of 
officers for the 1938-39 year. An- 
nouncements for the meeting place 
and time and other arrangements 
will be made later. -Būt all are urg: 
ed to plan -for an-en-tire day witH‘ 
swimming, ‘golfing and bicycling for 
those who may wish it. So keep 
the da£'! poteri for a meeting and

she 
sacrifice that her 
making in helping her develop her 
musical inclihationš, and she adop
ted her mother’s family name -and 
was therefore better known by 
most as Genevieve Getling.

Upon receivmg a Teačher’s Cer- 
tificate in Piano, Miss Getling gavę, 
lessons -after school hours so «as to' 
earn extra money and thus be able 
to study voice. Beside that, she al^o 
managed to find titne to teadh 

‘group singing to children in va- 
Yidus Lithuanian colonies, includ- 
ing Town-of-Lake, Bridgeport, Mar- 
quette Park and North Side.

After graduation • from high 
schodl, she enrolled *at Latvis Ins-i 
titute
work. She also grasped the dppdt- 
tunity 
cation to study drgan -rtiusic and 
returhed ‘to her alma mater, Lind
blom IHigh, for ’ organ .lessons on 
the grand' Organ installed in that 
school.

With an idėa to enter the teach
ing field in the -sChools, she took. 
the Public School Music Course at
the American Cdnservatory of Mu- pleasing melody, aays — Newsy.

’V • „ '
Heilo Members and Readers:
Have you been enjoying your 

summer?’ W'ell,',we have, and from 
what we have heard, it seems that 
many have left Chicago and have 
been enjoying the sights in various 
statės.

Our member Dr. William Charn 
has been enjoying his new sur- 
roundings and work at the U. !S; 
Marine Hospital in Norwalk, Va.

Bernice Malela with her parents 
visited theh National Parks of Co- 
lorado and Hot Springs, Ark.

Anne Skrickus has been enjoy
ing the “Lietuviškos Vakaruškos” 
and Songs in Lithuania.

Al Rulis and Stanley Drigot are 
spending their two weeks in the 
East. The hospitality of friends in 
Baltimore has been enjoyed and the 
mountains and scenery enroute are 
long to be remembered. And of 
course, they stopped to visit Wash- 
ington, D. C., after hearing so much 
about it from Wanetta Grybas.

Al Endzelis spent a week at De- 
lavan Lake swimming and complet- 
ely resting.

And our reader Lou Sadauskas 
has taken in a tour to Mackinaw 
Island and Canada.

the da£?! Opeii for a meeting 
•enjoyable time.

and 
the 

been

Since many of our friends 
readers have been enjoying 
summer, contributions -have 
the least worry to them. Hovvever,
this Column was composed of tele- 
phone contributions and hereafter 
we hope the contributions will be 
more regular for the L. U. C. Notės. 
Let not the worry and work of 
every ‘day spoil your vacations, and 
we wish you all /the mošt pleasant 
time.

to contih'Ue her academic
just -everything that appeal- 
her ‘or arnused hre.
our guess that she even 
her wortries to some scrap- 
and hides them away and 
shows them to ’anybody, for

given 'by the Board o'f Edu-

have a Convention of 
someplace, it’s, an idea,

On Trusday Afternoon the 
Craft Class of Marąuette Fieldhouse 
will be avvarded the Nature Lore 
Buttons from the Junior Garden 
Club. Photographs of the group are 
to be taken.

again to mention PERI-
THIS ’N THAT

of

in

was Adele Rakauskas of;

Tennis Club

the
on

as-
A—

wjohfc Fftiza

the vacation periods arei 
of ūs will šigh when we 
the eleven more months!comedy for the coming an- 

affair. The Men’s Octet has 
practicing and from all re- 
— have been most enthu-

GrOupS or individuals interested in 
being On .the program may get in 
touch with Mr. -Košnar.

FRO’M AN EČONOMIC HISTORICAL oūtline of 
LITHŪANIA by *P. Žadeikit

bb
19.

— ^m.i nitM i M, imi.

• Outdoor Movies
Tonight there will be a special 

feature at the weekly movies. These 
movies are held in the auditorium 
adjacent to the fieldhouse.

• Folk Dancing
A Folk dance festiVhl tvill 

held at Marquette park ^'Aug. 
Dances of various nitiohiflities wIH'
be exhibited in all 'thdir eplendor, ———k————

Mm

Mankind loses a benefactor 
through the death at 68 of Justice 
Benjamin N. Cardozo. With Holmes 
and Brandeis, Cardozo formed a 
great liberal triumvirate on the 
federal bench, certainly the great- 
ėst of this generation, probably the 
greatest since the Civil War.

Though himself unfhmiliar at 
first hand with the blęak toil anč( 
the unremitting hardship and 
deniai of the poor and lowly, Car
dozo was always their Champion, 
He battled within the framework 
of legal tradition to make the law 
all great law-givers have intended 
it to be—a povverful instrument 
for the advancement of humanity.

Cardozo could thus interpret the 
law vvithout offending conser- 
vatives because he was an able 
craftsman, a great commentator, a 
master stylist, a judge who arrived 
inexorably at his liberal conclu- 
sions. He could do this even more 
because he possessed courage with 
delicacy, charm and sympathetic 
imagination with firmness, and the 
righteousness of great prophets likę 
Issaiah and Jeremiah. Yet, likę the 
great saints and prophets of old, 
Cardozo could and did blaze with 
fierce irtdignation at wrongdoing 
and crimes against individuals and 
groups, races and nations.

And likę Justice Brandeis, Ferdi- 
nand LaSalle, and 'even Jesus him
self, Cardozo was a Jew. He likę 
them has made his contribution to 
humanity, and he likę them shows 
what a bestial crime against man
kind the Nazis are commiiting when 
they degrade and destroy a race 
able to produce such pioneers of 
the ihtellėct, of the heart, and of 
the spirit.

Cardozo has been gathered to his 
fathers; his spirit ręsta with the 
spirits of humanity’s great benefac- 
tors in the Valhalla of the immor- 
tals

* Outdoor Bosing 
Show

Entries are already pouring 
for the 2nd Annual Outdoor Box- 
ing Show to be held on the 14th, 
15th and 16th of September. ’Boys 
are vvorking out every evening 
during the week, and by all indi-, 
cations this years show will sur-, 
pass the successful show of lašt 
year.

The Funeral
Will be Wednesday...

The Tennis Club membership has 
been increasing regularly. They 
sponsored Severai tennis tourna- 
ments successfully and are paln- 
ing others. Meetings are held every 
Thurs. evening at 8 1P. M. in the 
fieldhouse; all tennis players care 
welcome to join.

“The doctor examined him twice 
a year. He wore his rubbers when 
it rained. He slėpt with the win- 
dows open. ■ He stuck to a ’diet with 
plenty of fresh vegetables. He re- 
linąuished his tonsils and traded 
Severai worn-out glands. He played 
folf — būt never more than 18 
holes at a time. He got at least 
eight hours’ sleep. He never smok- 
ed, drank or lošt his temper. He 
did his daily dozen daily. He was 
all sėt to be a hundred. The faner
ai will be next Wednesday. He had 
forgotten about trains at grade 
crossings.”

—Genoa (N.Y.) Tribūne.

fflts for Iffln Scrapbodlt
/

Rise ofLithuaniain the XIV and 
XV Centuries^Vytatftas the Great

• Sočiai Dancing
Sočiai Dancing is teontinuihg 

every Wed. evening during the 
summer. The crowd is increasing 
weekly and the music is just 
popular as ever.

• Sof tball
Winners Of lšt Round are 

Tops. The schedule for next week 
is Fri., July 29th, Roses Sweet 
Shop vs. AVings, Indians vs. Tops.

—t. S.

Naujienų Piknikas 
Rugpitičio 14,1938 
Sunset Park Darže 
U5th IR ARCHER AVSSfUE

Although the column has not 
appeared as regularly as expected, 
activities are štili continued. Se
verai weeks ago the L. U. C. mem
bers traveled to the Dunes. Bath- 
ing, hiking and various games wes. 
in order for the day. Helen Blauz- 
flis was the originator of this out
ing.

Helen Pech, John Balanda, and 
Anthony Stelmok have put their 
heads together and in spite of the 
summer heat have written a mu
sical 
nual 
been 
ports
siastic in this venture.

At the lašt L. U. C. meeting -the 
committee was authorized to ar- 
range and plan for the L. U. C.' 
annual affait for the first part of; 
December. So watch for fatther. 
announcements. n

IThe <L. U. *C. Sbholaršhip -'Fund 
Cbmmittee has made its announce
ments for the Loan Fund to be; 
granted this coming semester. Ali- 
inquiries and any Information may 
be requested from Al Rtilis, 5409 
S. Sacramento Avė.

■Further campaigning on the- 
Scholarship Loan Fund was begun 
Severai weeks ago on the Škltfaie-. 
ras’ Radio Program with Al Rulis 
discussing the Fund, drganization, 
and qualifications for such a loan. 
Other .programs have been sčhedul- 
ed and we urgė you to listen in on 
the airways.

Ry John Faiza
• Al Rulis and Stan Drigot 

the L. U. C. have been vacationing 
together in the East. On their way 
to Baltimore, Maryland they visited 
the Soldiers National Cemetary at 
Gettysburg, Pa., saw the famous 
Stone Bridge and Boulevard at 
Johnstown, Pa., etc. The lašt heard 
■from them was that Al and ’Stan 
were enjoying a visit to the End- 
less Caverns at New Marke t, Vir- 
ginia. The boys weer to be home 
Sunday, July 31.
-• Victor Krauchunas of the LUC 

spent 2 weeks vacationing in De-, 
troit, Michigan July 2 to July 17th.

i
• Also vacationing in Detroit, 

Michigan 
Pirmyn.

(After 
over, all 
think of
until that period will roll around 
again).

• Seen at the Commodore Barry 
Golf Country Club at Twin Lakęs, 
Wis., were the following people:., 
Helen Blauzdis, Al Drigot, and the 
Faiza Bros. The Day July 17th.

• Vidtor Krauchunas, -Al. Drigot,j 
and the Faiza Bros, played golf aj 
the GryStcil /Lake Golf < Club -and 
tvėht sVtfmming in Crystal Lake 
July . 24th.

baby ishotver waš 'hfeld at ’ 
the Rack home :Thursday ■ Nite tiuly• 1 
t21 -at 8 o’člock at 2116 — 52nd St; 
Kenošha, UWis. The 'mother to be 
ris Mrs. Leon Rack the formėr Tilr. 
diė Gharaske 'df Chicago. Mr. Leon 
tRaek is the brother - of Pirtnynitę 
JoeRack.

A recėption committee is now. 
in full swing »plannfag « to welcomė. 
home the Pirmynites who are com
ing baok abdtit Attgufit 18th. The 
committee‘held a oneeting at Nef*, 
tas at 2485 S. LeaVitt ThUrsday,1 V 
July '28th.

(Continucd from lašt week)
One of the greatest deeds in the oareer of Vytautas 

had been the victorious battle of Gruenwald or Tan- 
nenber, Germany. Vytautas, at the head of the 
Lithuanian, White Russia and Tartar forces, to- 
gether \vith the Polish legions led by Jogaila, deliv- 
ered the terrific blow to the combined armies of the 
European Crusaders at Gruenvvald in 1410. This 
stopped the eastward penetration of the Teutonic 
Orders. Vytautas regąined Samogetia, previously 
lošt to the Crusaders, būt refused to aid the Poles 
when they besieged the fortress of Marienburg. Dur
ing his reign too, the whole of Lithuania adopted 
the Christian faith (the uplanders had dofie so -in 
1387, compeled by Jogaila, and the Samogitians in 
1421 at Ihe behest 6f Vytautas). From then on the 
formai pretext of “cdnversion to the faith” was no 
’longer availa'ble as a'n excuse for furfher -aggresSion 
against t Lithuania.

'Vytautas >had been a great friead aud.protector of ¥«r- 
\eigners — the Jews-and Tattars in’parti<Jular/*Great 
numbers df Jews and other nationahties perman- 
'ently seftlėd in liithuania during his rejgn. At the 
tirtle df Vytautas, Lithuania reached the zenith of 
•het'power and importance in European politics. The 
-dmperor df the Holy Roman Empire (ruler of Aus- 
tria) had offered him the .rpyal crown. Hewever 
Vytautas died before his coronation in 1430, and 
before he- could realize his paramount idea: to as- 
sure ibr /Lithuania an independent future Tnot -only 
*de facto būt de jure also. His remains now ręst in 
the Gathedral of Vilnius. The resiituted Lithuanian 
State ^solemnly commemorated 1930 the 500th 
anniversary of the death of that great i ruler df 
Lithuania. (To Gotu i mira)
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ELEKTRINESDiena Iš Dienos
LEDAUNES

An-su
mes

■AVlv"

tūlų priežaščių ne
to numerio duoti, 
lenkai užprotesta •
sau.

musų 
grįžo 
Stasė

tclnette Petrošius, 30
Paul Rules, 23, su Concetto 

Scarlata, 20
Louis Bukauskas, 23, su Lil- 

lian Mroz, 23
Walter Kalėta, 23, su Ber- 

nice Pietrzyk, 21
August Graužas, 27, su Alice 

South, 25.

pas juos Marytė gyvena.
Parė praėjo linksmai ir išsi

skirstėme linksmi, kad 
draugai Marytė ir Stasys 
vėl į musų tarpą.

Pabaikil Savo Kojų Vargus 
duodami savo kojų kaulus sutvarkyti be skau
smo Dr-ui Chaikin, kurs iŠ naujo lankė Great 
Canadian Foot Clinic. Specialus Kojų atitai
symas arba Chiropody................................. $1.00

DR. W. A. CHAIKIN
189 N. LA SALLE ST. DEARBORN 9089

Pirmadienis, Rugp. 1, 1938
tuo tarpu pagamino pusryčius.

Pasistiprinę išdumėm į neto
limą Michigano ežerą. Reikia 
pasakyti, kad klaidos nepada- 
rėm. Ežere vanduo buvo ty
kus ir švarus, žmonių mažai 
buvome, tad maudėmės kaip 
žuvelės, ir saulėj kepinomės 
kaip silkės ant petelnės. O ta 
mieloji saulutė musų baltus kū
nus nūmylavo ir nubučiavo 
taip, kad dabar atrodėme rau
doni kaip indėnai.

Po piet saulutė pradėjo dar 
smarkiau kaitinti, o ir žmonių 
labai daug privažiavo. Tai ir 
mes parvažiavome namo pie
tauti ir pasilsėti, nes, vakarui 
atėjus, buvome sutarę važiuo
ti į Grant parko koncertą po 
atviru dangumi, kuriuos nemo
kamai teikia Chicagos parkų 
distriktas ir muzikų unija.

Koncertas kaip visuomet pra 
sidėjo 8 vai. vak. Griežė Jerzy 
Bojanowski orkestras. Koncer
to programe patėmijau ir Vil
niaus vardą, nes turėjo būti

Vienas 
Sekmadienis 
Smagiai Paežery 
Praleistas

ATLANTIC. — Kaip 
praleidome pereitą sekmadieni. 
Aš, M. Karčauskas, 240 W. 
51st St., mano žmona Josephine, 
sūnus Jurgis ir p-lė Antosė 
Amuliutė sekmadienio rytą su
kilome po saldaus miego kaip 
8 vai. ryto. Per langą pažiurė
jus oras atrodė gražus, saulu
tė švietė maloniai ir vyliojo į 
miškus, prie ežero, tyrame ore 
praleisti dieną ir pasidžiaugti 
gamtos gražumu.

Trumpai pasitarę nutarėm 
važiuoti į Jackson parką mau
dytis. Tuojaus pradėjome ruoš
tis. Už minutės mudu su sū
num nuėjome pašerti musų 
arkliuką Studabakerį, o žmona dainuojama Bojanowski daina

rįs gerų bargenų. Vietos lietu
viams vertėtų pasiteirauti, kas 
nori pigiai įsigyti nuosavybę.

Viešėjau ir p.p. Radavičiuos.
Tai vis naujieniečiai. Labai gra
žiai gyvena savo pastogėj.

—Kašte

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, rugpiučio 1 d., 7:30 v. v. Pučkorių namuose, 
10049 S. Perry avė. Visi rateliečiai bei rėmėjai bukite lai
ku. —Raštininkas S. Dilis, 10752 Prairie avė.

Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks pirmadienį, rug
piučio 1, 7:30 vai. vakare, parapijos svetainėj. Narės ma
lonėkite atsilankyti ir išgirsti raportą apie išvažiavimą, 
kuris įvyks nedėlioję, liepos 31, Kučinsko vietoje, Justice 
Park, III. —A. Laurinavich, rašt.

Herbert W o o d s 
prie Ežero, persi
tikrinki! moderniš
kų namų gražumu; 
žema kaina med
žiais apaugę lotai. 
Privati pakrantė.

CHICAGO
PIRMA NEGU 

PIRKSITE 
VASARNAMĮ, 
ATLANKYKIT

HAVVKS CORNtR, 6NTAANCS TO
HARBERT VVOODS

(5n£u 65/TU&i. fajm. CAienna:

/ ON U. S.HIGHWAVS 20 ANO 12 /

lakesioe 
UNION PIER

3 BUS LINES TO ENTRANCE 
HARBERT VVOODS ON THE LAKE 

HARBERT, MICHIGAN

Z. S. MICKEVICE and COMPANY,
6816 SO. VVESTERN AVĖ., žemi Taksai. HEMLOCK

“Four Princesses at Wilna”. 
Nekantriai laukiame to nume
rio. Bet taip ir nesulaukėm, 
nes programo vedėjas paskel
bė, kad dėl 
galima bus

“Turbut 
vo”, manau

Šiaip koncertas buvo gra
žus. Gražiai dainavo p-lė Vale- 
rie Krenz-Glowacka. Panašus 
koncertai yra ruošiami ne tik 
Grant parke, bet ir kituose par
kuose. Kas sekmadienį 8 v. v., 
koncertai būna Lincoln ir Jack- 
son parkuose, o kas penktadie
nį, 8 v. v. Garfield parke.

Muzikos mylėtojams patarti
na šiuos koncertus lankyti, jie 
nieko nekainuoja, o smagumo 
turėsite daug.

Sakau, tie musų kaimynai 
lenkai su tuo Vilnium visur, 
turi keblumų. Su juo yra keb
lumų diplomatijoj, o ir muzi
koj tas Vilnius jiems stovi kaip 
kaulas vilko gerklėj. Neįsten
gia nuryti ir gana. Turbut ir 
nenurys, nes perdidelis ir aš
trus. -

Sugrjžo po
Atostogų

Panelė Marytė Kilčius, trijų 
savaičių atostogas praleisti, bu
vo išvykus su draugu Stasiu 
Butkum pas savo tėvelius, ku
rie gyvena Lowell, Mass.

Iš namų išleisdami tėveliai 
jai suruošė išleistuves, o p. A. 
Miščikaitienė jai suruošė kartu 
su josios draugais sugrįžimo 
parę.

P. Marytė yra jauna ir gabi 
lietuvaitė p. daktaro Graičiuno; 
artima giminaitė.

Draugai ir d raugėsi Marytės 
ir Stasio buvo jau išsiilgę todėl 
visi susirinko pas p. Miščikai- 
čius 3119 So. Morgan St. kur p. 
Miščikaičiai užlaiko biznį, ir'

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Fred Menchetti, 33,

C.AUOU1M

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

— M. Karčauskas.

Jaunuolis Stanley 
Obelenaš Išvyko 
Atostogauti

BRIDGEPORT.—Pereito šeš- 
tadienio vakare, p. Stanley 
Obelėnas, savininkas Acorn 
Tavern, Bridgeporte, kuri ran
dasi prie kampo Union Avė. ir 
31-mos išvyko atostogauti po
rai savaičių į Grand Rapids, 
Minnesota. Kartu išvyko ir jo 
draugas p. John Welsch.

Nelabai seniai pasimirė jau
nuolio tėvas Kazimieras Obelė
nas, kuris labai plačiai buvo 
visiems žinomas kaipo drau
giško budo žmogus.

— VBA.

Darbo Vaisius—Naujienų SPULKA

General Electric, Norge 
Westinghouse, Crosley, 

Hotpoint, padarytos 
parduoti $150.00
už $99.50

Naujos 1939 metų Radijos 
R. C. A. Victor, Zenith, jau 
iškrautos an‘. parodos. Nauji 
pečiai: Universal, Norge, 
Crown. Duodama didelė 
nuolaida už seną pečių

JOS. F. SUDRIK
INC.

3409-17 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

Budriko Radio Programai:
WCFL — 970 k. nedaliomis kaip 

6:30 P. M.
WAAF — 920 k. panedėliais ir 

pėtnyčiomis kaip 4 P. M.
WHFC — 1420 k. ketvergais 

kaip 7 P. M.

Dr. Kari Nurkat- 
Nurkaitis Išvyko i 
Carbondale, III.

Jokūbas Maskoliūnas, Bridge • 
porte, aplaikė atvirutę nuo aki
nių eksperto Dr. Kari Nurkat 
iš Carbondale, III.

Atvirutė rašyta Liepos 28 d. 
ir joje musų daktaras perduo
da savo gerus linkėjimus vi
siems savo bičiuliams.

— VBA.

H.oKi'Grudą Pasėsi, Tokį Derliu Turėsi

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničlus, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j fermas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St, 

šaukit Tel. YARDS 3408
0800

e

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTI ŠUNIUKAI

DIRECTORY
FOTOGRAFAS

Universal restauranl 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYT. 8 

750 VVest Slst Street 
A. A. NORKUS. Savininko* 

TeL VIGTORY 0676.

Garsinkites “N-nose”

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI 

už ..................
GYDYMAS
LIGONINĖJE .....
RAUDONGYSLES

diena ligoninėje

RAUMATIZMAS
greitai palengvinama

VISAS LIGAS GYDOMA $< 
Ekzaminaciia jskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK ROSPTTAL
1900 So. Kedzie Aven ’ Chicago.

Te!. Lawnda!e 5727.
............ 1 1. _____  __ ___

• R1R|C?TATTRANT4T

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

Be

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywooa 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5846

■■ .

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 1808
No. 1808 — Šuniukus galit išsisiuti bile kur. Jei turit 

žą kūdikį, tai išsiukit ant jo kaldrelės ar paduškaitės.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Hafated Si.. ('hicago. III.

No. 1808

<">ia įdedu 10 centų ir praAau atsiusti man Paw»dj No.

Vania* ir pavardi

Adn-atu.

Miestas h valstija

PETER PEN

ma-

Malonios Atostogos 
Kenosha, Wis.

KENOSHA, AVIS. — Gėrės- 
nių atostogų nė nenorėčiau, ko
kias turėjau Kenosha, Wis., pas 
p.p. Pabarškas. Jaučiaus, kaip 
“ant marių kranto Palangos 
miestelyje”.

Čia puikus namelis gėlėse pa
skendęs, netoli ežero kranto. 
Daug chicagiečių pas juos atva
žiuoja ir visi būna labai malo
niai priimami, nes ir jie patys

amžini Naujienų skaitytojai ir 
daug veikia tarp kenoshiečių.

Su p.p. Pabarškais apvažia
vome ir keletą lietuvių ūkių, 
šiemet ūkiai apie Kenosha ne
paprastai gražiai atrodo. Jau! 
daugelis ūkininkų piauna vasa- I 
rojų tik atrodo, kad bus sunku 
suimti javus nuo lauko, nes 
tankiai lyja. s 1

Teko aplankyti p. S. Martiną, 
turintį real estate ofisą 4508— 
8th Avė. J. Martinas sakėsi tu-

VIEČIŲ 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 tai jų sunkaus darbo alga. Gi 
Naujienų Spulka Illinojuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federalės 
Valdžios ištaigoje.

DAILY
BUSINESS

Vienas Gražus

GRIETINEI

Ir Trys
Torielkaitės
Kompotui ar 

Vaisiais 
Paduoti

INDAMS KUPONAS
IKI RUGPIUČIO 6 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus indus 
Pažymekit ką norite.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas

Adresas

-4

• LIGONINES— 
HOSPITALS

S12-50
$50-00

IŠIMAMA viena
$15-00 

«2-oo 
nn

ANGLYS—COAL
Kainos nerkant 4 tonus daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginia 

75% CJoarse .....   $7.00
Pocahont'is Mine Run, VVest Virrinia 

75% Coaree ..........  $7.75
Ulinol* Nut ................................ $5.60
Rex E’rg ................. -..... ........ $7.50
Black Band Lumn ..................  $8.75
Millers Creek Lump ............... $9.00
Chestnut Hard Coal _____  $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING 
4405 SO. FAtKFIELD AVĖ.



Pirmadienis, tlugp. 1, 1938 NAUJIENOS,'Chicago, UI.

Iškilo 5-kias Mylias 
| Orą Moksliškiems 
Bandymams

Liet. Mėdikų-Dentis 
tų Brolijos Golfo 
Turnyras

Išgelbėjo Penkis 
Žmones Iš Ežero

Patogus Vasarna
miai Chicagiečiams

my-

Studijuoja “kosminius” 
Spindulius

.Pereitos savaitės pabaigoj du 
ihbkslininkai iškilo United Air 
Lines keleiviniu lėktuvu pen
kias mylias į orą studijuoti 
“kosminius” spindulius. (Anot 
mokslininkų, “kosminiai” spin
duliai yra elektriškos enrgijos 
impulsui, kurie krenta ant že
mės panašiai kaip lietus.)

Studijoms vadovauja Chica- 
gos Universiteto fizikas ir No
belio premijos laimėtojas D-r. 
Arthur H. Compton.

Jis pasiuntė du pagelbininkus 
lėktuvu su specialiu instrumen
tu spindulių stiprumo rekorda- 
vimui. Jie sako, kad tie spindu
liai ateina iš “paukščių Kelio” 
ir 5-kių mylių aukštumoj yra 
apie penkis* kartus stipresni ne
gu ant žemės. Iš to mokslinin
kai spėja, kad atmosfera (oro 
sluoksnis aplink žemę) sumaži
na jų pajėgumą.

Apie “kosminius” spindulius 
mažai kas dar žinoma. Dr. 
Gomptono bandymų tikslas yra 
patirti kaip tie spinduliai vei
kia žemę ir žmones.

Lietuvių Medicinos ir Den- 
tisterijos Brolija Lambda Mu 
Delta laikys savo metinį gol
fo turnyrą “Big Run” kourse, 
ateinanti trečiadienį, rugp. 3. 

E. Zopel, kuris buvo 
suruošti šį turnyrą, 
kad lošimas bus už

išrinktas 
prąneša, 
“handicap”, ir paskiau bus lo
šiama 54 skylutės už Brolijos 
ttofijas. Vėlesnis lošimas bus 
sutartas trečiadienį. Tad, pra
šome, kad visi Brolijos nariai 
atsišauktų “Big Run” golf 
kourse rugpiučio 3, devintą 
ryto

Dr, S. Jakubs, Korės p.

Michigan ežere, apie dvi 
lias nuo Foster Avenue, apvir
to motorinė valtis, kuria va
žiavo penki žmonės. Visi butų 
prigėrę, jeigu ne 20 metų jau
nuolis Philip Richmond, 3615 
Lawrence Avė., kuris bežvejo- 
damas nuo prieplaukos 
tė kas įvyko ir pašaukė

pama- 
pagal-

Išgelbėtieji yra 62 metu 
Kathryn E. Robinson ir jos gi
minaičiai — duktė, žentas ir 
anūkai.

Z. S. Mickevičius, realestati- 
ninkas, 6816 S. Western Avė., 
padarė sutartį su tūla firma 
išpardavinėti medžiais apaugu
sius lotus ant paties ežero kran
to, Harbert, Mich.

Vieta yra užvardinta Harbert 
Woods. Yra apie 65 mylių at
stumo nuo Ghicagos. Skelbimas 
su žemlapiu šiandien “N-ose”. 
Trys busų linijos daveža 
pat vietos. Dabar, kurie 
namus pasibuda’voję, taksų 
ka tik $6.00 per metus.
Mickevičius sako, kad jis įkurs 
“naują lietuvišką miestą.”

(Sk.)

ar

Mažta Šelpiamųjų 
Skaičius

Paskyrė Dar $600,000
Viešiems Darbams 
Illinois Valstijoj

ran mokslininkai atrado, kad 
šalčio ten buvo 6 laipsniai že
miau zero.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938

iki 
turi 
mo- 
P-s

Illinois Relief Commission 
skelbia, kad per gegužės mė
nesi Illinois valstijoj šelpia
mųjų skaičius sumažėjo 4.2. 
Per birželį ir liepos mėnesius 
pašalpos mokėjimas dar dau
giau sumažėjo, bet tikrų skait-

Įrengs Maudynes 
Prie North Avė.

Federalė Viešų Darbų Admi
nistracija (P.W.A.) paskyrė 
$621,423 įvairiems viešiems 
darbams Illinois valstijoj.

West Frankforte bus padi
dinta viešoji mokykla; Spring- 
fielde statys naują pradinę mo
kyklą, etc. Visi pinigai bus su
naudoti už Cook apskričio ir 
Chicagos miesto ribų. Oregone 
įrengs naują kanalizacijos si
stemą, o Genevoj praleis $126,- 
000 apylinkės elektrifikavimui.

Suėmė Du Vyrus , 
Už Moteriškės 
Išgėdinimą

duLawndale policija suėmė 
vyru, kurie išgėdino šešių vai
kų motiną, Mrs. Glądys Mc 
Kenna, 34, nuo 
Pravažiuojantis 
taiko moteriškę 
bloke. Ji buvo 
sumušta.

342 W. 59 St. 
motoristas už- 
3000 S. Kedzie 
apsiverkusi ir

graži 
ir energijos

vyresniosios 
jau neradau

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO kaip meat eut- 
ter. Turiu 18 metų patyrimo. 

PETE KULIVUS,
^419 Lowe Avė., Yards 3073.

FURNITURE-FIXTURE FOR «ALE 
Rakandai ir įtaisai Pardaviinui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi što-

USA. karo departamentas 
torizavo Chicago Parkų Dis- 
triktą įrengti maudynes prie 
North Avė., Michigan ežero 
kranto. Darbas kainuos apie 
$1,200,000. Pinigus parūpins 
P.W.A. — federalė viešų dar
bų administracija.

au •
Pavogė $9,800
Rūbų

Nežinomi vagys išpiovė sky
lę Marks Clolhing Company 
krautuvėj, 3119 N. Lincoln Ave- 
nue, ir pavogė $9,000 vertės rū
bų.

Suimtieji vyrai yra Michael 
Bondrasek, 29, nuo 3208 
Lavvndale, ir Edward Cline, 
nuo 3148 So. Lawndale.

27,

Generalis USA
Prokuroras Chicagoj

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA VEITERKA —pa
tyrusi ar nepatyrusi — pastovus 
darbas. 666 W. 14th St.

MOTERIS; 25-35; bendras namų 
darbas; patikima; pastovus darbas; 
lengvas skalbimas; geras namas; 
$5; Capitol 1280, jei neatsilieps, tai 
Belmont 9825.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

PATOGUS KAMBARYS pavie
niam vaikinui. Kreipkitės vakarais. 
3122 So. Lowe Avė. trečias augštas 
iš priekio. Mrs. Ambrose.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU savo pusę taver
nos biznio — vieta randasi prie 
kampo Halsted ir 21-mos, antrašu 
2042 So. Halsted St. Aš turiu ledų 
ir anglių biznį, man yra persun- 
ku abudu biznius prižiūrėti.

Kreipkitės į taverną.

TAVERNA IR ROOMING HOU- 
SE. Kampinis namas. Gerai einan
tis biznis. Pardavimo priežastis— 
našlė nepajėgia prižiūrėti jį. 

1125 West 59th St.

RESTAURANTAS arba fikčeriai 
parsiduoda pigiai. 3740 So. Halsted 
Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

WEST 63-čioj GATVĖJ, taverna 
pirmam Šaukšte, penkių kambarių 
flatas antram aukšte, garu šildo
mas, 2 karam garažas. Priims ma
žesnį namą mainams ir mažą pri
mokė j imą. Pamatyti galima tik 
apointmentą padarius. Wm. T. Fle
ming, 6322 So. Western Avė. Re- 
public 2800.

2 MEDINIAI NAMAI ant ker
tės 500 West 37th St. Konkryto pa
matas. Vienas 3 kambarių, kitas 
6 kambarių. Tinka bizniui. Gara
žas. Pečium ir karštu vandeniu 
apšildomi. Pilna kaina $2,000. Tak
sai $29.00. Savininkas Wentworth 
8755.

DABARTINIU LAIKU.
Mes siūlome 6 apartm. namus, 

garu apšildomus, taip pigiai kaip 
$9500; 12 apart, už $20,000. Jsigykit 
didelį bargenų sąrašą. Lengvi iš
mokėjimai.

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 Milwaukee

10 North Clark Street.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MODERNIŠKA FARMA šiaurės 
Wisconsine. Nauji trobesiai; 26 gal
vijų galvos; mašinos; kaštuoja 
$37,000. Paaukos parduodant arba 
parenduojant. Paliudymai (refer- 
ences); 1400 Fulton Street.

256 AKRAI ŽEMĖS su dviem 
pastatų setais; pagerintos abelnos 
farmos viena arti kitos—abidvi ga
li būti dirbamos kaip viena farma 
arba kaip dvi paskiros farmos. Kaip 
tik vieta tėvui ir sunui. Aštuonių 
mylių atstumoj nuo kauntės bu
veinės, 3 mylios iki mažo mieste
lio. Savininkas mirė, farmos pri
klauso palikimui. Viskas už $2950. 
HANSON-OSBORN, HART, MICH.

jimo. Pamatykite mu* pirm negu 
pirksite kitur.

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

CALumet 5269.

AUTOS—-TRUCKS FOR SALE

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

COOK COUNTY FINANCB 
COMPANY

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

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 išsunokėtC

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progas.

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

COOK GOUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street * 
ties Loomis.

Svečiuo'se pas
p. p. Gailius

Jau aštuoni metai praslinko, 
kaip ponia Gailienė su s*avo 
dviem dukrelėm, Vera, 14 m. 
ir Onutė, 10 m., viešėjo pas sa
vo Mamytę Lietuvoje, Telšių 
apskrityje, Alsėdžių mieste.

Aš tada gyvenau taip pat Al
sėdžiuose ir nuo to laiko jų ne
mačiau. Bet, štai, likimas taip 
lėmė, aš atyykau Amerikon ir 
po astuonių metų nesimatymo, 
vėl pamačiau p. Gailius, kurie 
gyvena 44228 Artesian.

P. Gailienė neikiek nepasikei
tus, bet simpatiška, graži ir e- 
nerginga moteris, o jos jaunes
niosios* dukrelės net nepažinau. 
Iš jos mažutės išaugus 
pilna linksmumo 
lietuvaitė.

Bet, deja, jos 
dukreles Verutės
jų tarpe, nes greit metai kaip 
ji išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, pa
likdama tėvelių ir seselės širdy
je neužgydomą skaudžią žaiz- 
dą.

Jaunoji p. Onutė, kuriai greit 
sukaks* 18 metų, gražiai, teisin
gai kalba lietuviškai. Nors mo
kyklos lietuviškos nelankė, bet 
gerai skaito ir rašo.

Ji atsimena viską kaip ji bu
vo Lietuvoje ir ji sako, kad jai 
ten buvo linksma ir, kad ji ir 
vėl nori važiuoti į tėvynę, ku
ri tokia graži ir jai labai pali
ko.

Ji man padainavo dainelių, 
kurias ji tada išmoko.

Aš manau, kad ir Pirmyn 
choro dainininkai, pažinę ir ap
žiūrėję savo tėvynę, kurios 
nebuvo matę ir pažinę, dar 
biau ją pamils ir darbuosis 
jos.

* Pasikalbėjus' ir K apsidžiaugus 
p. Gailių lietuviška dvasia, at
sisveikinau.

DAUGYBĖ VARTOTU KARU
BUIGK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

Chicagoj dabartiniu laiku vie
ši Homer S. Cuinmings, USA 
įėncralis prokuroras* iš Wash- 
ingtono. Antradienį vakare jis. 
sakys kalbą Ghicagos advoka
tų organizacijos — Chicago Bar 
Association bankiete.MADOS

L ' N'*

SPAITIENĖ (po 
Banitaitė) 

ir Archer Avė., 
Springs, III.

ANASTAZIJA BOREIŠIENĖ, 
po tėvais Navikaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 31 d., 1:30 vai. popiet, 
,1938 m. Gimė Utenos apskri
ty ir mieste.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Justiną, dukterį Sophie 
Karpaitis, anūką Arthur ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Av.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
rugpiučio 2 dieną, 8 vai. ry
to, iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Anastazijos Borei- 
šienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį .patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Duktė, Anūkas 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, Tel. 
YARDS 1138.

BARBORA KAŠKUTIENĖ, 
pyveno 4835 So. Damen Avė., 

Chicago.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 31 d., 3 vai. ryto, 1938 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Tauragės apskr., Girtiš- 
kių parap., Kajenų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Antaną, du sūnūs Anta
ną ir Tamošių, Dukterį Bar
borą ir žentą T. Wajciechow- 
skį ir jų šeimą, pusseserę 
Barborą Geštautienę, pusse
serę Barborą Kumikienę, Col- 
linsville, III., ir daug kitų gi-, 
minių, o Lietuvoj du broliu 
Bone ven turą ir Juozapą.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, rugpiučio 3 
d., 8 vai. ryto iš J. F. Eudei- 
kio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kamiziero ka
pines.

Visi a. a. Barboros Kašku- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, Sūnus, Duktė, Žentas, 
Broliai, Pusseserės ir Giminės.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

jie 
la- 
dėl

BUSINESS SERVICE
Biznio PafaiĮnayimy

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTE IR BLftKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudę 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jui norite *
BRIDGEPORT ROOFING AND

S 
*•'Š216

EET MSE CO. 
o/Halsted Street

COALr—WOOD—OIL

No. 4837—Ypatingai graži vasari
nė suknelė. Lininis, šilkinis arba 
koks kitas lengvas materiplas pri
tiks šiai suknelei. Sukirptos mie
ros 14, 16, 18, 20 taipgi 32, 34, 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

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

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

Čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.

Mieros -_____ ._____  per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miesta* ir valstija) 
r R * > , M

LEWIS TENZAGOLSKIS 
(TENZIS)

Gyveno 4563 So. Wentworth 
Avenue.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 30 d., 11:25 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs 26 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Juliją, po tėvais Ya- 
nauskaitę, sūnų Louis, 5 se
seris Mary McCann ir švoge- 
rį Ross, Marcellą Crosse ir 
švogerį John, Anelę Reid, švog. 

Ignatius, Agnės Vainauskienę 
švogerį Petrą, Oną Felkins ir 
švogerį Howard, uošvienę 
Yanauskienę, švogerką Dara
ta Ramanauskienę, jos vyrą 
Antaną, švogerį Yanauską, jo 
šeimyną ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų, y

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 S. Her
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rugpiučio 3 dieną, 8:00 v. 
ryto iš koplyčios į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi «a. a. Louis Tenzagol- 
skio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Seserys, Švo- 
geriai, Uošvienė ir Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, Tel.

YARDS 1741.

MYKOLAS JAŠKUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauilu 

Liepos 31 d., 5:05 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Panevėžio aps
krity, Ramygalos parap., Jo- 
tainių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

3 dukteris: Katriną, vyrą An
taną ir šeimyną Navickų; Al
bumą, vyrą Povilą ir šeimy
ną Kapočių; Veroniką, vyrą 
ir šeimyną Elbot; 4 sūnūs: 
Motiejų, Antaną, Julių ir mo
terį Mary ir šeimyną, Bruno 
Jaškuną, brolio vaikus, Sta
nislovą Jaškuną ir šeimyną, 
Uršulę jos vyrą Augustą 
Kraujalį ir šeimyną, Jurgį 
Jaškuną ir šeimyną, gimines 
ir draugus, Lietuvoje 2 sese
ris ir brolį.

Kūnas pašarvotas randasi 
4040 Brighton Place. Laidotu
vės įvyks trečiadienį, rugpiu
čio 3 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Pras. Pane
lės šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a .a. Mykolo Jaškuno 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, Sunai, žentai, Mar

ti ir Giminė*.
Laid. Dir. J. Liulevičius, Tel.

, Lafayette3572.

TAUDAZA 
tėvais 

Gyveno 89 
Willow

Persiskyrė su šiuo pasauliu
liepos 29 d., 9:30 vai. ryto,’’ 
1938 m., sulaukus pusės amž., 

. gimus Pumpėnų valse.,Gud- 
Stadalių kaime, Panevėžio ap
skrityje.

Amerikoj išgyveno 24 m.
Paliko dideliame nubudi

me du sūnūs: Juozapą ir An
taną ir marčią Marijoną, duk
terį Anelę Zdanavičienę ir 
žentą Petrą, 5 anūkes, 1 anū
ką, brolienę Ameliją Gedmi
nienę, 3 sesers sūnūs, Stanis
lovą ir Antąną Mikalajūnus 
ir Frank Jakubaitį, 2 sesers 
dukteris: Pauliną Miknienę 
ir Stanislavą Dambrauskienę 
ir jų šeimynas ir daug kitų 
giminių, Lietuvoj dukterį 
Stanislavą Navikienę, žentą 
Kazimierą ir jų šeimą.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, rugpiučio 2 d., 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Taudazos Spaitie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti" laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sunai, Duktė, Marti, žentas, 
Anūkai, Brolienė, Sesers Su
nai, Sesers Dukterys - ir Gim.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

I flVFIKR “:«GrLUlLlnlO Visas Pasaulio
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietam*

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD

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

GĖLININKAS i
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Garsinkites“N-nose

Gailiams už išauklėjimą dukre
lės lietuviškoje dvasioje.

O tu, jaunoji Onute, ženk ir 
toliau tuo keliu, kuriuo pradė
jai. Neužmiršk Lietuvos ir jos 
kalbos, kuri taip gražiai skam
ba iš jaunulės Tavo širdies.

Stasė V—tė

Lankėsi Paryžiuj, 
Francijoj

Iš Paryžiaus, Prancūzijos, at
ėjo laiškas “Naujienų” admini
stratorei p. M. Jurgelonienei 
nuo chicagietčs p. Theodora 
Martin. Ji yra žymi Naujienie- 
te ir Moterų Skyriaus bendra
darbė.

Dabar p. Martin tur būt Lie
tuvoj. Sako, kelione Europon 
buvo labai smagi ir pasekmin
ga. Paryžius esąs labai įdomus 
ir gražus* miestas.

Adv. A. A. Slakis 
Grįžo iš Atostogų

Pereitą šeštadienį po įdomių 
atostogų prie pareigų vėl grįžo 
adv. Antanas A. šlakis, 7 So. 
Dearborn St.

Drauge su vyriausia dukrele 
Helen važinėjo po Wisconsiną, 
Michigan ir Minnesota. Duluthe, 
Minn. išbuvo keturias dienas. 
Ten visą vasarą praleis jau
niausia adv. Šlakio duktė Elino- 
ra. Iš Duluth nuvyko Minneapo- 
lin ir St. Paul, o iš ten į Wis- 
consin Delis, iš kur grįžo Chi- 
cagon. V.

Pašoko Vedybų 
Skaičius

biuras praneša, kad šįmet per 
liepos menesį išdavė 2,200 lei
dimus. Pernai per tą patį mė
nesį teišdavė 619. Pernai apie 
tą laiką pradėjo veikli įstaty
mas reikalaujantis jaunavedžių 
pasiduoti medikalei egzamina- 
cijai.

Dar Viena Slapta 
Degtinės Varykla

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Bronislav CL Jakenta
Esu; Lietuvos Teisingumo Minis

terijos žinioje, turiu ir Amerikos 
laisnes, No. 3028.' Kai turėsi reikalų 
Lietuvoje, kas link Fermų, Namų 
ar smulkesnių dalykų, kreipkis — 
padėsim Jei nori inšuryt auzą, karą 
ar savo’ šeimynos žmogų, kreipkis 
—padėsiu sąžiningai.
Bronislav G. Jakenta

Homewood policijos viršinin
kas Walter Gleason konfiska
vo 300 galionų slaptą degtinės 
varyklą adresu 1340 Olive Road. 
Conrad Bessinger, varyklos sa
vininkas, buvo areštuotas.

CICERO. Benešdamas 
šautuvą netikėtai pasišovė 22 
metų cicerietis Paul Tenertas, 
1213 So. 57th court. Jis yra 
kritiškoj padėtyj, guli Elm- 

______ huršt ligoninėje. Nelaimę įvy-' 
ursh, Pa.S-Phone^ E?EV. 1259 ik® akyj. P«e Wheaiono- ■ <‘ Pittsburgh, Pa.

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG ............ L
NUT ...............
BIG LUMP ..

• MINE RUN ..
SCREENINGS

.$6X)0 
66.00 
66.00 
;«.75 
65.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE,

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

....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.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. C&nal 8887

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

I - •

PA ĮAUK IT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kaino* 
prieipanio*. UI pakartoji
mu* duodame gerų nuo
laidų.

L
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MIRĖ JAUNAS K GABUS DAINININKAS 
LIUDVIKAS TENZIS

Buvo nepilnai 24 metų amžiaus. — Neseniai 
susilaukė sunaus.

Liudvikas Tenzis
Turbūt nėra žmogaus Chica- 

goj, kuris nesusijaudins, paty
ręs, kad mirė Liudvikas Ten
zis.

Jo gyvybės siūlas nutruko 
šeštadienį, apie 11:15 vai. ry
to, Augustana ligoninėje, ad
resu 409 W. Dickens Street.

Jaunuolis Tenzis buvo ne
pilnai vos 24 metų amžiaus.

Jis susirgo apie tris mėne
sius laiko atgal. Jo krūtinėj 
pasirodė augmuo, savo rųšies 
vėžis, (Limphasarcoma), ku
ris bepasitaiko pas jaunesnius 
žmones. Liga yra retenybė ir 
daktarai stebėjosi, kad ji at
sirado pas tokį jaunų žmogų, 
kaip velionis Tenzis.

Jis pirmiausiai buvo pagul
dytas apskričio ligoninėj, o 
iš ten buvo perkeltas į Augus- 
taną.

Prie mirties patalo buvo vi
sa šeimyna, motina p. Tenzic- 
nė, penkios seserys ir jaunoji 
velionio žmona p. Tenzienė. 
Jis neseniai, bene apie savaitę- 
dvi laiko atgal pagimdė sūnų, 
bet tėvui nebuvo lemta juo 
pasidžiaugti. Nebežinos savo 
gabaus, ga/rbingo tėvo nei 
mažuAis naujagimis-

Velionis L. Tenzis buvo 
gerai žinomas beverk visiems 
Chicagos lietuviams. Jis buvo 
mėgiamas kaipo malonus, sa
ve gerbiąs žmogus, antra, kai
po labai gabus dainininkas, 
apdovanotas gražiu baritono 
balsu. Priklausė prie “Dainos” 
Choro, bet labai dažnai dai
nuodavo kitų chorų bei orga

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 PAžYMfiTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

nizacijų parengimuose ir ra- 
dio programuose.

Jo mirtis vra labai skaudi 
šimtams Tenzio draugų. Jis 
paliko didelę spragą Chicagos 
lietuvių menininkų eilėse.

Kokį skausmą jaučia jau
noji p. Tenzienė, motina ir 
seserys—tai sunku, turbūt, įsi
vaizduoti. Liudvikas— vienin
telis sūnūs, vienintelis brolis, 
neseniai pradėjęs šeimyninį 
gyvenimą, vos pradėjęs kurti 
sau ir šeimai ateitį — o jau 
jo nebėra. Užmerkė akis am
žinai vos jo sūnūs — įpėdinis 
pasaulį išvydo.

Velionio našlei p. Tenzie- 
nei, jo motinai ir sesutėms 
reiškiame didžiausią užuojau
tą.

Grąžąs Atbalsiai 
Iš Lietuvos Apie 
Pirmyn Chorą!

“Gražiai dainuoja”
Mes jau puikių ir malonių 

aprašymų skaitėme “Naujieno
se” iš Lietuvos korespondentų 
ir šiaip oficialių žinių padavė
jų. Bet privatiškais laiškais re
gis, dar niekas nėra iki šiol nie
ko nepranešę. Štai, šiomis die
nomis brightoparkietė žagarie- 
čių darbuotoja p-ia Mieravičie- 
nė aplaikė iš Lietuvos iš savo 
tėviškės Žagarės nuo brolio Ra
mono (jis jau yra miręs) duk
ters mokytojos Mikalinos Ra- 
manaitės-Buišienės laišką, kuri 
tarp kitko rašo:

“Šią vasarą daug užjūrio bro
lių — sesių aplanko Lietuvą. 
Dabar beveik kasdien girdime 
įvairiose vietose dainuojantį 
“Pirmyn” chorą, iš Amerikos 
atvykusį, ir per radio transliuo
jant. Kaip kilnu, kad iš tų cho
ristų daug jaunuolių iš lietuvių 
tėvų, bet patys Lietuvoj nebu
vę, daug iš jų net lietuviškai 
nemoką kalbėti, o musų dainas 
gražiai išpildo lietuvių kalba. 
Išgirdusi amerikiečių dainas 
prisimenu poną šniuką. Jis va
žiuodamas į mano kaimo mo
kyklą su mamytės sesute p. 
Gudeliene labai gražiai ir daug 
dainų dainavo.

NAUJIENOS, Chicago, UI
»| II H«|—111»|.     I ,,,   

ZARASUOS — Zarasų kraštas Lietuvoje yra vienas iž gražiausių, šiam kraštui ypač daug grožio teikia gausingi ežerai. Liepos 3 d. Zarasuose 
įvyko vandens šventė, į kurią atsilankė vyriausybės nariai ir iš apylinkių daug visuomenės šiame paveiksi matome tos šventės vaizdus.

“Prie progos1 susti tikę — per
duokite iš musų daug daug la
bų dienų! Pasigirsiu, kad neuž
ilgo teks persikelti man gyven
ti į p. šniuko tėviškę — Gruz
džius. Mat, mano vyras ten ski
riamas naujoj girininkijoj giri
ninku, tai ir man mokytojos 
vietą Gruzdžiuose reiks rūpin
tis.” R. š.

75,000 Žmonės — 
Be Parkų Savo 
Vaikams
Brighton Parkas Sujudo Platin

ti Peticijas Reikalaudami 
žaismaviečių

BRIGHTON PARK — Prieš 
keletą savaičių “Naujienose” 
buvo rašyta, kad didžiulė 
Brighton Parko kolonija yra 
nuskriausta parkais ir žaisma- 
vietėmis. Straipsnelio autorius 
paragino vietos pilietines orga
nizacijas tuo klausimu susido
mėti.

Jo pastaba nenuėjo veltui. 
Brightonparkiečiai sujudo. Jau 
pasirodė peticijos ir, po lietu
vių vadovybe, yra renkami pa
rašai. Peticijos yra užadresuo- 
los Chicago Parkų Distriktui ir 
reikalaujama įrengti tiek Brigh
ton Parke parkų ir žaismavie
čių, kiek reikalauja kolonijos 
gyventojų sukaičius.

Darbą pradėjo lietuvių orga
nizacija, Brighton Parko Namų 
Savininkų Sąjunga (Landlords 
Bureau Association), kuriai pir
mininkauja žinomas veikėjas 
Barney R. Pietkievicz. Prie or
ganizacijos valdybos priklauso 
ir kitas veiklus lietuvis, Frank

Saugumo 
Pastabėlės
• Liūdna tiesa f yra, sako Illi
nois Automobile' Club, kad nš 
60 nelaimių kur greitumas yra 
30 m. į vai. viena baigiasi mir
timi, kuomet važiuojant 50 m. į 
Vai. greitumu mirtingumas žy
miai padidėja ir viena iš 18 ne
laimių baigiasi mirtimi.

Išvada: kam važiuoti 50 ių. 
kuomet 30 m. nuveš beveik 
tiek pat greitai ir keturis sy
kius saugiau.
• Mirtis tyko , .aut kiekvieno 
laukų kelio kiekvienoj miesto 
gatvėj, sako IHiųpis .Automobi
le Club. Rustus, plovėjas neatsi
žvelgia nė į an^ių, nė į stovį 
ir jis niekad ųg^lsį. Triukšmas | 
judėjimo yra nuolatinis įspėji
mas praeiviam$nų\ automobilis- ‘ 
tams. Paklausykite jo.

Valandėlė atsargumo gali iš
gelbėti nuo viso amžiaus gai
lesčio.
• t Kaip ąžuolai iš gilelių, didę- 
li gaisrai gali kilti iš kibirkš
ties,' įspėja Illinois Automobile 
Club. Turistai ir kamperiai turi 
būti labai atsargus su ugnimi; 
jie neturi kurti didesnio laužo 
nė reikia, gerai išvalytoj aikš
tėj* Kiekviena kibirkštis turi 
būti užgesinta pirm kamperis 
pasitrauks iš vietos. Degtukai, 
cigarai ir cigaretų nuorūkos tu
ri būti užgesintos pirm jas nu
metant.
• Kapinynai yra pripildyti au
tomobilistų, kurie turėjo atdarą 
kelią. Elgkis saugiai, visą laiką, 
pataria Illinois Automobile 
Club.

Automobilių 
Nelaimės
• 32 metų James Brija, 954 
N. Winchester Avė., buvo už
muštas ir du kiti žmonės buvo 
sužeisti automobilių nelaimėj 
prie Sangamon ir Lake.
• Besimokindamas vairuoti au
tomobilį federalis teisėjas Wil- 
liam H. Holly, 68 m. a., įvažia
vo į kitą mašiną ir gana sun
kiai susižeidė. Sako, kad dau
giau automobilio niekad nebe
vairuos.
• Marilyn Ryan, 11 metų dvi
ratininkė, 804 South Karlov bu
vo mirtinai sužeista, kai ji už
važiavo ant automobilio prie L 
Avenue’ ir Indianapolis St.

Išties tį-
Kas Nors Naujo-NEPAPRASTO!
Tautų Vargai, Perversmai ir Kentėjimai—Liūdna Gyvenimo Drama Bus 

Atvaizduota ir Atpasakota
.3 #

Naujienų Piknike
“Diktatorių Maršas ir Vilniaus Likimas”

• Apie 10 mylių į rytus nuo 
Warsaw, Ind., įvyko automobi
lio nelaimė, kurioj 9 chicagie- 
čiai buvo sunkokai sužeisti.
• Apskričio ligoninėj mirė 21 
metų Otis VVasson, Jr., 1050 
Buena Avė., kuris buvo sužeis
tas autoinobiliaus nelaimėj lie
pos 23 d.

Hollywoodan
Su $13!

Pasivogusi $13 nuo tėvų, 13 
metų mergaitė Claudine Smith, 
1125 E. 61st Street, pabėgo iš 
namų laimės ieškoti filmuose. 
Tėvams paliko 3 puslapių laiš
ką, kuriame atsiprašo, kad pa*

King Kong neįstengė įveikti 
Grubmier ‘'žirkles”, o Grubmier 
neįstengė parmesti drutuolio 

Vogė pinigus ir sako, kad va- King Kong. Dabar jie stversis 
žiuoja į Hollywoodą. Negrįš naujos taktikos vienas kito nu- 

per penkis metus laiko. galėjimui.

ISPORTASl
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Įdomios
Ristynės

Barzdotas abysinietis King 
Kong dar kartą susirems su 
Fred Grubmier iš Iowa šį pir
madienį NVhite City arenoj, nes 
pirmesnės jų ristynės išėjo ly
giomis.

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, 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.

ĮŽANGOS KUPONAS Į

Naujienų Pikniką

Paleckis.- <
Penktadienį vakare Sąjunga 

atlaikė susirinkimą Holly wood 
salėj, 2417 W. 43rd Street, ir 
ten parkų klausimą nuodugniai 
išdiskusavo. Susirinkimasi nuta
rė paskleisti peticijas ir?lį dar
bą įtraukti kitas Brighton Par
ko organizacijas.

Linkime Sąjungai ir jos vei
kėjams pasisekimo. Iškovoję 
Brighton Parko vaikams parkų 
ir žaismaviečių jie atliks dide
lės vertės darbą. Rep. V.

Suėmė Lietuvį Už 
Slapto Bravoro 
Operavimį T
Bravoras buvo įrengtas Dil- 

lingerio ukgį Indianoje.
Federaliai agentai suėmė 51 

metų Chicagos lietuvį Joną 
Stankų už operavimą slapto! 
bravoro Indiana valstijoj.

Kartu su Stankum buvo

i
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135th ir Archer Avė.

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI 
Pasisvečiavimas — Užkandžiai 
ISSIKIRPKIT — SU JUO {EISIT.DARŽAN.

Automobilis
Užmušė Lietuvį
F. Balutį

/ ■ i

(Pereitos savaitės pabaigoje 
mirė 49 metų lietuvis Felik
sas Balutis, nuo 3737 South 
Karlow Avenue.

Jį suvažinėjo Gordon May- 
pole, nuo 4101 North Meade 
avenue. '

Balutis mirė D|r. Stean ligo
ninėje, kur jis buvo atgaben
tas po nelaimės.

areštuoti du 'kiti žmonės, Alex; 
Mann, 30 metų amžiaus, ir 
Stanley Wesiliski, taipgi chi- 
cagiečiai.

Agentai užtiko bravorą ūky
je netoli Brazil, Indianoj, ku
riam vienų gyveno pasislėpęs' 
nuo valdžios garsusis bandi-; 
tas John Dillinger. Bravoras 
buvo labai tobulai įrengtas ir j 
agentai apskaičiuoja, kad jis 
kainavo apie $5,000.

Visi įrengimai buvo- konfis
kuoti; kartu ir 10.300 galioniį' 
mišinio, 350 galionai alkoho
lio, vienas naujas tirokas, ke
lios pompos ir elektrrkinis 
motoras.

PAMATYKIT IR IŠGIRSKIT!
r*

Apie 30 asmenų—30 tvirtų laisvės kovotojų Chicagoje atvaizduos pokarinio 
. tautų persigrupavimo ir perversmų istoriją, ir Vilniaus krašto likimą. Tai bus gy

vą panorama—judantis paveikslas ir pasakojimas 24 metų istorijos.

Rugpiučio14,1938
SUNSET PARK DARŽE

%

135-TAS STREET IR ARCHER AVENUE

Įžangai—Išsikirpkit Kuponą iš Naujienų.




