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SMARKUS MUŠIS TARP RUSU K JAPONU
JAPONAI SKELBIA, KAD VISAS RUSŲ ATAKĄS 

ATMUŠ?; SAKO, JOG RUSŲ ŽUVĘ APIE 50, O 
SUŽEISTŲ ESĄ DAUGYBĖ. — RUSŲ LĖKTU
VAI BOMBARDAVĘ KORĖJOS TERITORIJĄ

Susidūrė du trau
kiniai

Kolizijoje sužeista 50 žmonių, 
(kurių tarpe yra ir vienas 
lietuvis.

TOKIO, rugp. 1. — Japonų 
žinių agentūra skelbia, jog Ko
rėjos pasienyje įvykęs labai 
smarkus mušis.

Skelbiama, kad rusai kon
centruoja kanuoles ir motori
zuotas kariuomenės dalis prie 
Manchukuo-Korėjos-Sibiro pa
sienio, kur per pereitą savaitę 
apie 200 buvo užmuštų ir su
žeistų.

Vėliausios tos agentūros ži
nios skelbia, kad sovietų lėktur 
vai atskrido į Korėjos pasienį 
ir apšaudė ten japonų pozici
jas. Iš viso dalyvavę 50 lėktu
vų. Esą, japonams pasisekę 
penkis lėktuvus pašauti ir su
naikinti. '

Japonai sakosi, kad jiems 
pasisekę iš sovietų atsiimti kal
ną ir kitas teritorijas, kurias 
rusai buvo užėmę pereitą sa
vaitę. Rusai bandę ir vėl tą 
kalną užimti, bet turėję pasi-'

traukti, palikę apie 50 užmuš
tų kareivių.

Tas paskutinis ir labiausiai 
kruvinas susirėmimas, matyti, 
labai surūpino Japonijos vald
žią, kuri šaukia į pasitarimus 
visokius ekspertus. Ji bijosi, 
kad tas incidentas pagaliau ne
privestų prie dar rimtesnio 
konflikto. O tuo atveju gali kil
ti ir tikras karas, kurio Japo
nija vis dėlto norėtų išveng
ti.

MASKVA, rugp. 1. — Ofi
cialus sovietų pranešimas sako, 
jog susirėmime japonai turėjo 
didelių nuostolių ir priversti 
buvę pasitraukti. Taip pat sa
koma, jog puolimą pradėję ja
ponai ir buvę įsiveržę į sovie
tų teritoriją apie keturis kilo 
<metrus. Po kelių valandų mū
šio japonai turėję pasitrauk
ti. Jų nuostoliai esą dideli.

ŠIURPI GELEŽINKELIO NELAIMĖ
9

GELEŽINKELIO NELAIMĖJE ŽUVO APIE 60 ŽMO
NIŲ; SUŽEISTŲ SKAIČIUS DAR DIDESNIS

KINGSTON, Jamaika, rugp. 
1. — Netoli ’ Balaclava^kalno 
įv^ko šiurpulinga .geležinkelio 
nelaimė, kurioje žuvo apie 60 
žmonių. Iki šiol jau surasta 
apie 55 lavonai. Sužeistųjų 
skaičius sieks per 70.

Tragedija įvyko dėl lokomo- 
tivo, kuris turėjo traukinį 
įstumti į kalną, kadangi vie
nas lokomotivas to padaryti 
nepajėgė. Vadinasi, vienas lo

komotivas traukė vagonus, o 
kitas juos stūmė. Kažkodėl tų 
lokomotivų veikimas nebuvo 
suderintas, ir dėlei * to įvfko 
katastrofa. Kai pirmutinis lo
komotivas sumažino savo grei
tį, tai iš užpakalio stumiantis 
lokomotivas liko, kaip sakoma, 
paleistas “visu garu”. Padari
nyje jis taip smarkiai trenkė 
į vagonus, kad tieji nušoko 
nuo bėgių ir nusirito į pakal
nę.

Hitleris atsuko nu
garą Čekoslovakų 

vėliavai

Prancūzijoje apsigy
veno daug įžymiųjų 

rašytojų
BRESLAU, liepos 31. — čia 

įvyko milžiniškas vokiečių gim
nastų paradas, kuriame daly
vavo vokiečiai iš įvairių kraš
tų. Parado pasižiūrėti atvyko 
ir Hitleris. Kai pro šalį jo mar- 
šavo sudėtų vokiečių gimnastai 
nešdami Čekoslovakijos vėlia
vą, tai jis nusigręžė. Vadinasi, 
čekoslovakų vėliavai atsuko nu
garą.

Kareiviai užmušė 
8 arabus

JERUZALS, liepos 31. — 
Anglijos kareiviai užmušė aš
tuonis arabus ir sužeidė kelias 
dešimtis prie Jordano upės, 
kur buvo pasislėpęs didelis ara
bų būrys.

Apskaičiuojama, kad liepos 
mėnesį Palestinos arabų ir žy
dų susirėmimuose iš viso žuvo 
201 žmogus, o sužeistų skai
čius siekia 473.

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

Giedra ir šilčiau. Vėjo kryp
tis kintanti, tačiau daugiausia 
pus iš pietų. Saulė teka 5:43, 
leidžiasi 8:09 vai.

PARYŽIUS, rugp. 1. — Pa
ryžius pasidarė tikras centras 
įžymiausių pasaulio rašytojų, 
kurie daugiausia priversti bu
vo apleisti diktatorių valdomus 
kraštus. Ten gyvena Ivan Bu- 
ninas, iš Rusijos pabėgęs ra
šytojas, kuris prieš kelis me
tus laimėjo dovaną už pasižy
mėjimą literatūroje. Tačiau di- 
džiausiafS pasižymėjusių rašy
tojų skaičius suvažiavo iš Vo
kietijos, kai ten įsigalėjo na
ciai. Paryžiuje dabar gyvena 
Erich Remarųue, pagarsėjusio 
“Vakarų fronte nieko naujo” 
romano autorius, Gina Kaus ir 
daug kitų.

Vokiečių lakūnas pa
siekė New Yorką
NEW YORK, liepos 31. — 

Iš San Francisco į New Yorką 
atskrido vokiečių lakūnas, kap. 
Hans Bertram. Skrenda jis ap
link pasaulį komerciniu lėktu
vu. Kelionėje jis jau išbuvo 
per šešiolika dienų.

Apiplėšė New Yorko 
banką

NEW YORK, rugp. 1. — Ke- 
turi banditai apiplėšė Banco di 
Napoli Trust kompanijos sky
rių ir pabėgo. Policija sako, 
kad banditai laimėjo apie $50,- 
000.

TOLEDO, O., rugp. 1. — 
Netoli šio miesto susidūrė du 
traukiniai, vienas kurių ėjo iš 
Chicagos, o kitas iš Detroito. 
Nelaimė įvyko, kai vienas trau
kinys staiga sulaikė savo grei
tumą, nes nenorėjo įvažiuoti į 
automobilių. Iš užpakalio einąs 
traukinys nebegalėjo laiku su
stoti ir smogė į pirmesnį trau
kinį. Padarinyje liko sužeista 
apie 50 žmonių. Dvidešimt jų 
yra iš Chicagos. Chicagiečių 
tarpe esąs ir vienas lietuvis 
Casimir Kuras, virėjas. Kai 
kurie sužeisti gana sunkiai.

Lojalistai ir vėl su
mušė sukilėlius

PREPIGNAN, Prancūzija, 
rugp. 1. — Gen. Franco buvo 
pradėjęs iš visur gabenti ka
riuomenę, kad tuo budu galė
tų sustabdyti lojalistų besi- 
veržimą Ebro fronte. Kai čia 
jis sutraukė daug kareivių, tai 
lojalistai staiga padarė puoli
mą Teruel fronte ir privertė 
sukilėlius trauktis atgal. Gen. 
Franco dabar skubomis turi 
siųsti sustiprinimą į Teruel 
frontą, nes ten grūmoja rim
tas pavojus. y . .

......... .... i, I

Anglai malšins reli*, 
ginęs riaušes

RANGOON, Burma, liepos 
31. — Britų kareiviams liko 
įsakyta vykti į Mandalay, kur 
vėl iš naujo prasidėjo religi
nės budistų ir Indijos mosul- 
monų riaušės. Iš viso tose riau
šėse žuvo 67 žmonės, o sužeis
tųjų skaičius siekia 420.

Riaušės prasidėjo dėlei to, 
kad indusai išleido knygą, ku
rioje jie skaudžiai pašiepė Bur- 
mos budistus. Nors ta knyga 
dabar jau ir nebeplatinama, 
bet riaušės visvien tebesitęsia.

Rinks Indiana val
stijos karalaitę

MICHIGAN CITY, rugp. L 
— Per tris dienas čia bus di
delės iškilmės, kurios yra ži
nomos kaip “Indiana valstijos 
dienos”. Iškilmės yra rengia
mos kiekvienais metais.

šiais metais, kaip ir visada, 
bus renkama Indiana valstijos 
karalaitė.

Pastoriai turės dė
vėti nacių uniformą

BERLYNAS, rugp. 1. — Na
ciai įvedė specialią uniformą 
nacių evangelikų' pastoriams, 
kurie priklauso nacių dvasinin
kų sąjungai. Įvesdami tą uni
formą, naciai nori parodyti, 
kad pastoriai yra “oficialus 
žmonių atstovai”, o ne “bažny
čios tarnai”.

ACMĘ-NAUJIENŲ Telephoto
OFICIERIUS — J. M. 

Sauceda iš Oakland, Cal.. 
juroj dingusio keleivinio 
lėktuvo trečias oficierius.

A.C1Y1 is-NAUJln.b v Telephoto
DINGUSIO LĖKTUVO 

KAPITONAS — Leo Tertet- 
zky iš IPalo Alįo, Cal., kapi
tonas lėktuvo “Havvaii Clip- 
p e r”, kuris dingo 
kelyje iš Californijos į Filiį- 
pinų Salas Ramiąjam Van
denyne.

ŽINIOS K LIETUVOS
Amerikos Lietuvių Pirmyn 

Choras Vilniuje.
KAUNAS, liepos 28 dien. — 

Amerikos lietuvių Pirmyn cho
ras išvyko į Vilnių koncertuo
ti, bet, lenkams neleidus vie
šo koncerto surengti, surengė 
lietuvių gimnazijos mokslei
viams uždarą koncertą, o jau 
tą pačią dieną vakare grįžo 
pilni įspūdžių iš senosios Lie
tuvos sostinės į Kauną. Sek
madienį (liepos 31 dien.) Pir
myn choras išvyksta į Ameri
ką.

Amerikos Lietuvių Krepšinio 
Komanda Laimėjo Pirmą Vietą.

KAUNAS, liepos 29 dien. — 
Amerikos lietuvių krepšinio ko
manda žaidė su taip pat tvir
ta LFLS komanda ir laimėjo 
Tautinėje Olimpiadoje pirmą 
vietą 27:21. Žaidimas buvo la
bai gražus ir įdomus, kuris su
traukė tūkstančius kauniečių 
ir artimesnių miestų gyvento
jų-

Naujas Sklandymo Rekordas.
KAUNAS, liepos 29 dien. la

kūnas Pyragius pasiekė naują 
rekordą, nusklendęs bemotori- 
niu lėktuvu (sklandytuvu) .180 
kilometrų.

Klaipėdos Riaušininkai Prisi
pažįsta Esą Svetimų Sukur

styti.
, KAUNĄS, liepos 29 dien.
^ 'Darbo * Stovyklą pasiųsti ke
li svarbesni Klaipėdos uosto 
riaušininkai prisipažįsta buvę 
svetimų sukurstyti ir prašo ma
lonės. G. K.
New York City, 1938/VII/30 d.

VALDŽIA TYRINĖS MEDIKALES DRAU
GIJOS VEIKLI

AMERIKOS MEDIKALĖ DRAUGIJA ESANTI NUSI
KALTUSI ANTITRUSTINIAMS ĮSTATYMAMS.— 
TYRINĖJIMAS BUSIĄS PAVESTAS “GRAND 
DŽIUREI”

WASH1NGTON, D. C., rugp. 
1. — Teisingumo departamen
tas paskelbė, kad Amerikos me- 
dikalei sąjungai (American 
Medical Association) bus ke
liama byla. Kaltinama ji bus 
palaikymu monopolio ir nusi
kaltimu antitrustiniams įstaty-

Tame kliudyme kooperaty- 
vėms organizacijoms, kurios 
rūpinasi sveikata, teisingumo 
departamentas ir įžiūri mono
polį. Vadinasi, įžiūri, kad Ame
rikos medikalė sąjunga yra pa
siryžusi diktuoti, kokios klini
kos gali veikti, o kokios ne.

mams. Pirmiausia visą reikalą 
tirs “grand džiurė”. Jei pasi
rodys, kad iš tiesų ji yra nu
sikaltusi sakytiems įstaty
mams, tai tuo atveju bus iš
kelta formali byla.

Prieš kiek laiko federalės 
valdžios darbininkai sukurt 
Washingtone Group Health 
Association, Ine. Sąjungai pri
sirašė 2,500 narių. Medikalė

Ji ypač vedė kovą su kliniko
mis, kurios stengėsi teikti pi
gų patarnavimą savo klijen- 
tams.

Į teisingumo departamento 
kaltinimus atsakė gana sarkas
tiškai Dr. Fishbein, sąjungos 
žurnalo redaktorius. Tačiau kai 
kurie kiti daktarai reiškia pa
sitenkinimą, kad pagaliau bus 
pradėtas tos rųšies tyrinėji-

sąjunga ir jos kontroliuojamos mas. Jie sako, kad medikalė 
draugijos tuoj šoko sakytai or- sąjunga jau buvo pradėjusi tie- 
ganizacijai kenkti. Jos dėjo vi-'siog diktatoriškai elgtis ir prie
šas pastangas, kad toji orga- šintis kiekvienam 
nizacija negalėtų gyvuoti. niam sumanymui.

pažanges-

TRUMPOS ŽINIOS IŠ VISUR
• Grupė iš 40 anglų ir pran

cūzų turistų atplaukė į Dan
cigą, kur viename restorane 
jiems buvo paruošti pusryčiai. 
Prie to restorano turistai pa

dais kovoti prieš atėjūnus vo
kiečius. Mat, dabartiniu laiku 
eiifa -tikra vokiečių kolonizaci
ja Austrijoje. Su austrais vo
kiečiai elgiasi tarsi kokie už-

stebėjo iškabą, kuri skelbė,! kariautojai, štai kodėl net au- 
kad žydams draudžiama į vi- strų naciai skelbia kovą iš Vo-

Nužudė farmerį
ALGONAC, Mich.,> riigp. 1. 

— Čia liko nužudytas gana 
turtingas farmeris, Augustus 
W. Roil. Velionis buvo 45 me
tų amžiaus ir nevedęs. Polici
ja studijuoja pas jį surastus 
meiliškus laiškus. Nužiūri, kad 
su ta tragedija gali būti susi
ję ir meilės reikalai. .

Gandhi rengiasi at
sijauninti

LONDONAS, rugp. 1. — Ma
hatma Gandhi, Indijos “šven 
tasis žmogus” rengiasi atsijau 
ninimo procesui. Per šešiasde
šimt dienų jis gyvens skiepe, 
nuo žmonįų atsiskyręs, ir mai
tinsis vaisiais.

Pagal Indijos j ogi filosofiją, 
toks pasnikavimas esąs labai 
naudingas: žmogus įgaunąs 
daugiau energijos ir atsijauni
nąs fiziškai ir dvasiškai, v

Dideli karščiai ir po
tvyniai Anglijoje
LONDONAS, rugp. 1. — Vie- 

ną pusę Anglijos užklupo di
deli karščiai, nuo kurių jau 
keli žmonės mirė, o kitoje da
lyje siaučia potvyniai. Cumber- 
land distrikte lietaus kritulys 
sįekė pusseptinto colio. Tokiom 
nepaprastos liūties ten nebuvo 
per paskutinius keturiasdešimt 
metų. Gatvės liko apsemtos ir 
žmonės turėjo po vandenį brai- 
dyti.,

Pasienio susirėmime 
čekai sužeidė nacį 
PRAHA, liepos 31. — Ties

Vokietijos sieną Čekoslovakijos 
kareiviai sunkiai sužeidė šude- 
tų vokiečių nacį. Nacis liko su 
žeistas po to, kai jis bandė 
muštis *sui> dviem kareiviam.

Mažiau kasyklų, ma
žiau angliakasių, bet 

daugiau anglies
SPRINGFIELD, III., rugp. 1. 

— Illinois valstijos kasyklose 
per pereitus metus liko iškas
ta 52,432,255 tonų anglies. Tai 
buvo didžiausia anglies pro
dukcija nuo 1930 m., nors li
ko uždarytos 222 anglies ka • 
sykių ir buvo samdoma 2,562 
mažiau angliakasių.

Vadinasi, operavo 'mažesnis 
skaičius kasyklų, dirbo mažes
nis skaičius angliakasių, o an
glių iškasta daugiau nei kada 
nors.

Dollfusso našlė at
vyko į Londoną

LONDONAS, rugp. 1. — Nu- 
žudyto Austrijos premjero 
Dollfuss našlė atvyko į Ang
liją. Dollfuss liko nacių nužu
dytas, kai tie 1934 m. siekėsi 
įvykdyti pučą.

Kai prieš kelis mėnesius vo> 
kiečiai užgriebė Austriją, tai 
Dollfusso našlė pabėgo ir gy
veno Čekoslovakijoje, Šveicari
joje, Vengrijoje ir Italijoje.

Žuvo “Juodasis 
Hitleris”

NEW YORKAS, rugp. 1. — 
Sufi Abdull Hamid, žinomas 
kaip “juodasis Harlemo Hitle
ris”, žuvo lėktuvo avarijoje.

Prieš kelis metus Hamidas 
buvo pradėjęs tiesiog hitleriš
kai pulti žydus, bet vėliau at
sivertė universalį ordiną, kuris 
turėjo rūpintis žydų gerove.

dų eiti. Pastebėję tą iškabą, kietijos atsikrausčiusiems hit- 
turistai atsisakė į restoraną ei- lerininkams. Kovą jie veda ne- 
ti, nežiūrint to, kad jų tarpe legališkai platinamais lapeliais, 
nė vieno žydo nebuvo. — : —

— : — • Iš Meksikos pranešama,
• Jaunesnieji vokiečiai su kad San Luis Potosi provinci- 

dideliu atsidėjimu mokosi ispa- joje liko federalės kariuomenės
nų kalbos. Jie tikisi, kad civi- nušautas Leonardo Tapia, gen 
liam karui pasibaigus, galėsią Cedillo leitenantas. Kaip žinia, 
Ispanijoje neblogai įsikurti, ži- prieš kiek laiko gen. Cedillo 
noma, savo likimą jie riša su buvo pasimojęs įvykdyti tetik- 
fašistų laimėjimu. sikeje fašistinį pučą.

• Belgijos senatas 92 baL o Japonijos ekonominė bok
sais prieš 8 balsavo už amnes- lė, matyti, yra pusėtinai bloga, 
tiją tiems kareiviams, kurie jeigu tenka stvertis tiesiog des- 
buvo nuteisti karo metu dėl peratiškų priemonių, štai šio-
nepaklusnumo. Vadinasi, 
disciplinos sulaužymą.

už'mis dienomis liko patvarkyta, 
kad degtukai butų dirbami 
trumpesni. Apskaičiuojama, kad

• Į Londoną išplaukė turkų; trumpesnius degtukus gamin- 
laivyno misija. Su anglais ji (darni japonai per metus galė- 
tarsis dėl įsigijimo kelių ka-js^ sutaupyti apie $290,000.
rinių laivų.

• Bolševikai sušaudė Bog-
• Anglijos daktarų sąjunga danovą. Sušaudė jį, žinoma, 

nusprendė, kad ir kitataučiai kaip šnipą. Amerikos komunis- 
daktarai (vadinasi, iš kitų vai- tams Bogdanovas buvo gerai 
stybių atvykę gydytojai) gali žinbmas, nes tarnavo Armtor- 
verstis praktika. Tačiau tokių'ge.
daktarų skaičius neturi būti di
desnis kaip penkiasdešimt.

• Nuo liepos pradžios Ispa
nijoje kaina duonai pakilo de
šimt nuošimčių.

• Bogemijoje (Čekoslovaki
joje) liko užtiktas mažytis Ha! 
lionas, kuris atskrido iš Vokie
tijos. Prie baliono buvo pririš
tas nuo grupės vokiečių dar-' 
bininkų ..laiškas, ..kuriame jie 
nusiskundžia savo sunkia da< 
lia.

• Rygoje pasimirė A. F. Mq- 
solovas, buvęs Juodųjų jurų 
srities gubernatorius.

• Norvegų laikraščių žinio
mis, Austrijoje susikūrė nele-| 
gali socialnacionalĮstų partija,! 
kuri yra pasiryžusi visais bu-’

Vokietijos kasykloje 
žuvo 11 žmonių

MERKERS, Vokietija, rugp. 
1. — Potažo kasykloje žuvo 
vienuolika žmonių, žuvo jie nuo 
anglies dvidegio dujų.

RUGPIUČIO MfiN.
Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 Ir

ŠEŠTADIENIAIS nno 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.



IVAN TURGENEVAS Vertė MIKAS ŠILEIKIS

Meiiės Triumfo Daina

NAUJIENOS. Chicago, III.

Štai ką aš skaičiau sename i- 
talų kalba rankraštyje:

Apie vidurį šešiolikto šimU 
mečio (tais laikais, kai po did- 
kunigaikščių viešpatavimo ske- 
pilni gyveno meno ir poezijos 
patronai), Ferroje gyveno du 
jauni žmonės, vardais Fagljb it 
Muzijo. Juodu buvo viename
čiai ir artimi giminaičiai. Re
tai kur vienas be kito išeidavo; 
nuo ankstybos kūdikystės die
nų jųdviejų draugavimas buvo 
neišskiriamas . . .jų kilmės ar
tumas rišo juodu bendrais ry
šiais. Abu priklausė senoms a- 
ristokratų šeimoms; abu buvo 
turtingi, nepriklausomi ir nie
kieno nevaržomi; skonis ir pa
žiūros pas abu buvo vienodos. 
Muzijo buvo pasišventęs muzi
kai, o Fabijo—tapybai. Visa 
Ferrara į juodu su pasididžia
vimu žiūrėdavo, kaip į kokius 
pa Jociaus ornamentus.

Tačiau paviršutine savo iš
vaizda juodu truputį skyrėsi, a-

kyse nesimatė linksmos šviesos, 
neigi jo lupose mažiausibs šyp- 
šbs, palyginti' Fabijo šypsai. 
Stori jo antakiai buvo prasiki- 
šę virš siaurų blakstienų, o Fa
bijo aūksinidi ahtdkiai foniia- 
vo švelniai garbanas ant jo ly- 
gdu's Veido kaktos. Pasikalbėji
me, taip pat, Muzijo buvo ma
žiau įdomus. Nežiūrint viso to, 
moterys į abu juodi! žiūrėdavo 
lygiu pamėgimu ir Smalsumu, 
gal būt, tikėdamosios būti pa- 
lociaus šeimos modeliais.

lūs gražumu. Fabijo buvo aukš
tesnis, šviesaus veido, gelton
plaukis ir turėjo mėlynas akis. 
Muzijo, antra vertus, buvo tam
saus veido ir turėjo juodus 
plaukus, o jo tamsiai rudose a-

(Aukciono Išpardavi
mo Kainos

BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 
Tiktai Mažos Palūkanos. 
CHEVROLET Sedan .... 
BUICK Trunk Sedan.... 
CHRYSLER Sedan ..
OLDSMOBILE Sedan.... $115 
DODGE Sedan .............  1
CHEVROLET 
FORD Sedan 
FORD panel 
CHEVROLET 
FORD Sedan
ROLLS ROYCE sedan .... $295 

ERSKINE sedan, kaip naujas $65

34
33
31
31
31
31
31
30
30
30
29

$215 
$265 
$115 
*27 j 
$95 

Sedan ....... $95
................  $95 

truck ......  $95
Sedan ....... $60
................. $60

eksjune sedan, kaip naujas S05
50 KlTOklŲ PASIRIN-

RIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldšmobiles, Fords, Chęv> 
rolets, Convertible, Sedaris,"4r- 

CoupteS. ■■■' **
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė.
. Visuomet atdara. .. ¥ ,

Tuo pačiu laiku Ferraroje 
gyveno mergind vardu Valeri
ja. Ji buvb žinoma kaipo grd- 
žiaus-ia mergida visdme mieste
lyje, be to, buvo labdi retai ga
lima ją vieną pamatyti, kai ji 
gyveno nuošaliai nuo žmonių 
ir niekuoniėt neišeidavo iš na- 
ihų, išskyrus bažnyčion ir tik
tai didelėmis šventėmis pasi
vaikščiojimui. Ji gyveno kartu 
su savo motina, aūkštos kilmės 
šeimos našle, Su mažu paveldė
tu turtu, kuri neturėjo dau
giau vaikų. Su kuo tik Valeri
ja nesusitikdavo, ji palikdavo 
nelaisvingos nuotaikos impresi
ją, o kartu ir nelaisvihgą švel
numą ir pasididžiavimą. Ji bu
vo kukli, mandagi, impresinga. 
Iš visiko atrodė, jog ji bijosi pa
ti savo didelio žavingumo

Kai kam ji pasirodydavo tru
putį išblyškusia; jos akys veik 
visuomet žemyn žiūrėdavo, ku
riose matėsi truputis gėdingu
mo, net ir bailumo; jos lupos 
retkarčiais prasišypsodavo, ir 
tai tik vos pastebimai; jos bal
są retas kurs tegalėdavo išgirs
ti. Bet apylinkėje pasklido gir
dai, jog ji turinti balsą vieną 
iš gražiausių, kai ji užsidariusi 
savo kambarėlyje, anksti rytą, 
?Įai dar visas miestelis miego
davo, dainuodavo senas dainas, 
taikindama tintos tonui, kurią 
ji pati grodavo.

(ACME-NAUJIENŲ Koloj

NUSTOJO ŽAKSŪTI — 
Loretta Malloy, Clevelando, 
Ohio gyventoja, kuri žaksė- 
jo per du menesiu.be per
traukos. Negelbėjo nei gąs
dinimai, nei spjovimas į 
akį, nei apie šimtas įvairių 
rūšių vdištų. Pareitos sa
vaitės pabaigoj žaksėjimas 
praėjb pats savaimi.

Fabijo ir Muzijo pamatė Va
leriją pirmą kartą didingame 
viešame festivale. Valerija sė
dėjo šalę motinos elegantiškoje 
tribūnoje, kuri buvo padaryta 
pagal Palladio modelį, svar
biausiame Ferraros pliažo cen
tre dėl garbingų miestelio po-

Moterys-žiurėKit!
, JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADE 8Y ONEIDA LTD.

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 šakutės
1 Šaukštas
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS 
TIKTAI.

NORITE.

J (10 L LYWOOD VOLUI

PER
SĖTTaupyki!

Kuponus
GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Kitur 
Kainuoja 

, $2.75

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi boti atride
ni ai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponds ir pinigus paštu, bet tūri atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu kupotins. Taipgi pinigais ......

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Antradienis, Rugp. 2, 1938
Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
T5« West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Šts.
Ofiso Valandos alto 1-3 nuo 6:30-8:30 

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

TeL Kanwood 5107

JUOKAIsvfeikino ją. Iš visko malėsi, 
kdd jis vis d*dr teb'ėldikė diiotą 
Fabijo prižadą. IPddėdahias 
mula j Ui, pfer dienį jis višką pa- 
vilione sutvarkė. Jis atpakavo 
atvėžtds vi^as įdomybės. Tarp 
šitą gražią daiktą bttvd labai 
grąžąs ir bratigąs perlų karo
liai, kuriuos jis tiksliai Valeri
jai dovanų atvežė. Tie karoliai 
kadūiš’e priklausė Persijos ka
raliui. Jie buvo laikomi paslėp
ti ir tik didėlėse iškilmėse var
tojami. Jis paprašė Valerijos 
leidimo, kad ji sutiktų karolius 
uždėti jai ant kaklo savo ran
komis. Kai uždėjo karolius, ji 
pajuto didelį karolių sunkumą 
ir kažkokį jų karštį . . . atrodė, 
kad jie pradegins jos kaklo o-

įįfrdžihhė. Fūbijd, vikio j ė pa
prasto inėgėjb, 'likb jie tik gar
du dailihliiku, bei tikru irieiš- 
IrU. Reluli mėtai nepastebėtai 
prabėgo kaip švelnus sapnas. 
Tik vieno dalyko jaunai pore
lei betruko, tai vaiką, kUhią jie 
troško ir dėl nebtiviihd liūdė
jo . . . tačiau jie dai* neprara
do vilties. Pabaigoje ketverių 
metų, juos ištiko skaudūs siiiu- 
gis-, kai po poros dienų sirgimo, 
pasiinirč Valerijos) motina.

Praėjo dar vieni mėtai. Gy- 
vėntftiaš ir toliau plauke savo 
paprasta vagd. Vieną grdžų. va
saros vakarą, netikėtai Muzijo 
sugrįžo į Farrerą.

Bėgyjė penkią mėtų, kai jis 
iŠvykb iš Farėerbs, niekūs apie 
jį nieko nebegirdėjo. Apie jį 
kalbėdavo tūip, kaip jis butų 
išnykęs iš šito pasaulio. Kai Fa
bijo susitiko savo draugą vie
noje Farrarbs gatvėje; beveik 
sušuko tokiu garšti; kaip aliar
mą duodamas* iš džiaugsmo ir 
tuoj pasikvietė jį savo vilbh. Jo 
sode buvo erdvus pavilibhūš at
skirai nuo grįčibs. JiS' pūsiūlė 
sūvd draūgūi, kūd jis šilaine 
pavilibne galįs apsigyventi. Mu- 
zijo šUtikd sū draugo pasiūla 
ir tą pačią dieną atsikraustė 
gyventi, kartu su savo tarnu, 
nebyliu malaju—nebyliu, 
nekurčių. Jo veide 
ligentiškujnūs... Jo 
vo išpjautas. (

Muzijo atsivežė
žiu, kurios buvo prikrautos vi
sokiais turtais/surinktais ilgo
je savo kelionėje. Valerija bu
vo patenkinta Muzijo grįžimu. 
Jis draugiškai, bet šaltai, pa-

GRIEŽTAS VYRAS
—Aš girdėjau, kad tavo Žmo

na vasaroja Palangoje.
—Ji jau nuo Velykų apie tai 

kalbėjo, būt aš ją sudraūdžiaū.
—Bei mdh šakė, kad ji jau 

išvyko vasaroti.
—Išvykti tai išvyko. Bet tai 

ji padarė be mano sutikimo.

Ofiso Tel. Virginta 0038 
Resldence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOtJTH CLAREMONT AVK 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

TIKSLUS ATSAKYMAS
—Jonaitis, pasakyk man kas 

yra kahibalai.
—Nežinau, pone mokytojau.
—Kaip tokio dalyko nežino

ti? Leiskime, kad kas nors su
valgo savo tėvą ir motiną. Kas 
jis bus?

—Našlaitis, pone mokytojau.

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

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

Vakare, po vakarienės, kai 
jie sėdėjo vilos tėi’azoje, ole- 
diidrų paūksmėje, Mužijo pasa
kojo savo kelionių prietykius. 
Visi rytai apie Muzijo girdėjo. 
Jis apkeliavo Persiją, Arabiją, 
kur arkliai yra labiau gerbia
mi ir skaitomi gražesniais, nei 
bet kuris kitas gyvas padaras. 
Jis net buvo pasiekęs pačią In
dijos širdį, kur žmohių rasės 
auga kaip stalus miškas; jis 
buvo parlėkęs Kinijos ir Tibe
to rubežius, kur gyvasis dievas, 
vardu Didysis Llama, gyvena 
ant žemės pasislėpęs tyliame 
žmogaus pavidale su siauromis 
akimis. Gražus buvo jo pasako
jimas.

(Bus daugiau)

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLY 
SHORES, IND. 
Tel. Michigan Ci

ty 2799-3X

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

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

bet 
matėsi inte- 
liėžuvis bu- ADVOKATAIMuzijo, įpuolė į ekstaziškų mei

lę Valerijai. Tuomet juodu dar 
neturėdavo jokių paslapčių 
viens kitam, bet dabar kiekvie
nas pajuto, kas draugo širdyje 
dėjosi. Abu nutarė, kad juodu 
privalą susieiti į pažintį su Va
lerija. Ir, jeigu ji pasirinks vie
ną iš jų, antrasis turės be pa
sipriešinimo &avd draugui, su
tikti su jos pasirinkimu.

Porą savaičių vėliau, pasidė- 
kojant savo garsiam vardui, 
jiems pasisekė surasti priežastį 
įėjimui į našlės namus. Nors 
nebuvo lengva jiems ten įeiti, 
tačiau ji Sutiko priimti jų Vizi
tą ir leido pasimatytisoi^dųk-, 
teėią. <Nuo .šio laiko v§(k* 
dien'juodu galėjbi^v.izituoti Va- 
leriją ir daryti su ja įvairius 
pasikalbėjimus ir kiekvieną die
ną meilė didėjo jaunuolių šir
dyse. Valerija vis dar nerodė 
savo šinipatijos nei vienam, nei 
antram. Net jų vizitas jai darė
si truputį.nemalonus. Pagaliau, 
juodu nutarė sužinoti savo liki
mą ir parašė Valerijai laišką, 
kuriaine jie prašė būti jiems at
vira ir pasakyti, kuriėfti ji 
skirs savo ranką. Valerija šį 
laišką parodė savo motinai ir 
pareiškė, jog ji norinti pasilik
ti netekėjusia, tačiau, jeigu mo
tina sakjLS, kad jau laikas jai 
ištekėti, tuomet ji tekės už to, 
kurs geriau patiksiąs motinai.

Nebuvo priežasties, kad ji 
galėtų jaunikių pasipiršimą ne
priimti. Tobuloji našlė nutarė, 
jog abu jie yra lygiai verti jos 
dukters rankos. Ji slaptai pasi
rinko Fabijo ir manė, jog Va
lerijai ji:? taip pat geriau patin
kąs. Ant rytojaus Fabijo suži
nojo apie savo laimę, o drau
gui Muzijo .beliko tik išlaikyti 
savd žodį ir pasiduot likimui.

Jis tai ir padarė. Kad būti 
draitgo triumfo liudininku, to 
jam buvo perdaug. Tuojau jis 
išpardavė didesnę savo nuosa
vybių dalį ir, surinkęs tūkstan
čius dukatų pinigais, iškeliavo 
tolimon kelionėn, į Rytus. Atsi
sveikindamas s'u Fabijo jis pa
sakė, jog tol negrįšiąs, kol iš jo 
širdies neišnyksiąs tds gilus 
rheiles skausmas.

Netrūkūs po to, Fabijo ap? 
Vaikščiojo sutuoktuvės šu Va
lerija ii' tik tuomet sužinojo 
pilną turtų vertę, kuriuos jis 
apsivesdaihas paveldėjo, jis tu
rėjo žavingą, apsuptą sodo pa
uliniais vilą, netoli nuo Ferra
ros. Jis teil išsikraustė gyventi 
su savo žmona Valerija ir Uoš
viene. Tuomet prasidėjo tikras 
laimingo gyvenimu klikas. Ve
dybinis gyvenimas iškėlė švie- 
sdri visą Valerijos moterišką 
gražumą ir vylihgumą. Dabar 
ši nuo solitarads gyvenihib ap
vytus! mergina, apsireiškė pil
name Minuotos iliotėi’iŠkės

tuzinus dė-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
Tr

•V
.v

*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
: DIENĄ IR NAKTJ

Visi TefefdnSi YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė; 
4447 South Fairfield Avenue
? Tel. l.AFAYETTE 0727 

V ■ ••• ■ * * 1 '• ' ’ • •• ■ U ' ’ •t- ■»» • • r‘ • • ♦ * / »•' ■ . •

i J koplyčios visose
J—-J csL 1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIĖRAS.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asotiacijos

Artibūlance 
Patarnavi
mas Dieną 
it Naktį

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

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. Weštern Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DĘNTISTAS

4645 So? Ashland Avė. “’ 
arti 47th Street 
Tel. Yards 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

____ Kjtl Lietuviai 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 6111DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS
Mano 20. metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali 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 Sotith Ashland A v.

Phone YARDS 1373

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 7404

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

i 4 ■ »

1646 West 46th S
I. J. ŽOLP Phone 

trbėt
Yards 0781 1
Yards 0782 Į

3319 Lituanicą A1
S. P. MAŽEIKA
venue

•*>■<•. . •• . • * ‘ *

Yards 1139 1
Ydrdš 1138 I

LACl
2314 West 23rd I 
SKYRIUS: 42-44 Ea:

HAWICZ IR SŪNUS
’lace Phone
it 108th Stteėt Tel.

• »' ./• • * • •

1
Canal 2515 1 
Pullman 1270 1

ALBERTA
4704 S'o; Weštern

r. PETKUS IR EUI
Avė. Plidne Vi

IEIKIS I
irginią 0883 |

ANTAN.
3307 Littianica A

1S M. PHILLIPS
venue .Phone

“ M * Į ■

Yards 4908 1
ant:

6834 Sd. Western
1410 South 49tli C

HONY B; PETKUS
Avė. PhOne Gri

jourt < Cicero Phone
ivehill 0142 1
Cicero 2109 1

L ' J
! 4348 So. Californi
K4i K4 &AM 1'.

r. LIULEVIČIUS
a Avehue Aborte Lai

* ' 'b ■ 1
’ay'ette 3572 1

» 'hh? ! ■ . » ■ . ąą-:- ;.;ą.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Vards 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 
Nedaliomis pagal sutarti.

8

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 vii. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomls nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2889

LIETUVIAI
GYDYTOJAI ik bteNTISTAI 
Amerikos Lietuviį Daktarų 

Draugi tos Nariai

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Setedorhis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

... glAMl NAU 
tytojai Prašomi P

ValstijaMiestas

menesiu.be
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Iš Pietų Amerikos Į
mino jos savininkus. Urugva
jiečiai, klausydami tų šukavi
mų, paprastai žiurėjo į tą mu
sų brolį, kaipo j nevisai kultū
ringą priedą jų šaliai. Dau
gi aus to nebus.

Šiaip buvo vakar, kad Urug
vajaus lietuvių organizacijos 
buvo silpnos ir neturėjo iš ko 
apmokėki chorvedžiui algos, o 
Draugija Užsienių Lietuviams 
Remti siuntė pinigus tik Sme
tonos šnipų išlaikymui ir lei
dimui tokių laikraščių, kurie 
varytų į “ožio Iragą” pačių 
išeivių pastangomis išlaikomą 
pažangiąją lietuvių spaudą.

šiandien pažangiosios Uru- 
tiesaj tuojaus pasigirdo gvajaus lietuvių organizacijos 

lietuviška daina, tikriau pasa-pr spauda, atlaikę litų plukdy
ki us, lietuviškos dainos žod
žiai. Buvo dainuojama grynai likvidavimui,

Dainavo musų zuoti lietuvių chorus ir tokiu

Lietuviška Daina Uru
gvajuje

(Musų specialaus koresp.) 
Sodietiškas dainavimas

Sakoma, kad lietuvių dai
nos yra gražiausios pasaulyje. 
Tegul bus ir taip. Bet bus dar 
teisingiau, jei pasakysime: vi
sų tautų 
jei jos 
mos.

Tenka
žiai sudainuotos 
dainos urugvajiečiai dar kol 
kas negirdėjo. Kaip tik lietu
viai pradėjo važiuoti Urugva
jum 1

ŠIAULIŲ MIESTAS
------------ ■■ I . ----------—

Rašo Joana Bučinskaitė

dainos yra gražios, 
gražiai sudainuoja-

pastebėti, kad gra- 
lietuviškos

Į ACME-NAUJUENŲ Foto]

TYRINĖJA MIRTI— Pro
kuroras C. P. Pope, 'kuris 
tyrinėja mirtį kirtingos 
amerikietės Maybelle Hor- 
lick Sidley, kuri mirė To
ronto, Gonadoj.

mą demokratiško judėjimo 
ėmėsi organi-

Iš Lietuvos

sodietiškai.
broliai, eidami darban ir grįž-j 
darni į namus, bet daugiausia 
lietuviška daina skambėjo lie- 

| tuvių vakaruškose, vestuvėse, 
krikštynose ir šiaip prie drau
giškų sugertuvių. Žiūrint į 
tuos dainavimus iš meniškos 
pusės, galima juos vadinti 
tuvišku šukavimu.

lie-

gerus batus, su 300 darbininkų* 
Dvi didelės saldainių dirbtuvės: 
“Rūta” su 150 darbininkų, ir 
“Birutė”. Yra alaus bravoras ir 
b-vė “Maistas”.
Šiaulių kultūrinis gyvenimas

Yra mokytojų seminarija ir 
3 gimnazijos: valstybinė berniu
kų g., mergaičių g., ir žydų g- 
zija. Berniukų gimnazija gana 
sena, įkurta bene 1851 jn., išlei
dusi daug žymių žmonių, dabar 
labai žymi sportu, (antri iš ei
lės metai laimi Kanados taurę). 
Čia mokytojauja gerai ameri
kiečiams žinomas magistras Ad. 
Grybe.

Šiauliuose laidžiamas popu
liarus mokslo žurnalas “Kultū
ra” ir Šiaulių savaitraštis “Mo
mentas”. Yra 3 bažnyčios: 2 
katalikų, 1 reformatų. Yra stip
ri laisvamanių sąjunga, turinti 
savo puikius kapus, kuriuose y- 
ra pasilaidoję keletas žymių vi- 
Jonienės veikėjų.

Šiauliai žinomi kaip liberališ
kas ir demokratiškas miestas. 
Sakoma, seimo rinkimuose kai- 
rėsės partijos čia gaudavo dau
giausia balsų.

Tai tiek iš kelionės po Šiau
lius.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
|938 METAMS: Walskis—pirm.. 8SU1

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vtee-pir- 
mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
A n to n Lungevicg—nut. raštų 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt, 
8247 Beach Avė.; A. Zilliue—ka- 
sierius, 3327 Le Moyne St: T. 
Kubilius—maršalka. 3222 Herce 
Avenue.

Važiuojant nuo Kauno į šiau
rę 182 kilometre yra Šiaulių 
miestas. Jis gana išsidraikęs, 
ižima gana didelį žemės plotą. 
Hm plėstis padeda didelis gele
žinkelių mazgas, Ryga su Berr 
ynu jungiąs* plentas ir daug 
vieškelių. Šiauliai savo apylin
kėmis pasigirti negali: neturi 
įei upės, nei miškų, nei šiaip 
gražių vietų. Yra du ežeriukai, 
bet ir jie odų dirbtuvių srutų 
užteršti.

Šiauliuose gyventojų 35,000. 
Didumo požiūriu tai dabartinės 
Lietuvos tretysis miestas, (Kau
nas, Klaipėda, Šiauliai). Šiauliai 
didžiojo karo metu buvo labiau 
už kitus miestus sunaikinti, bet 
palyginant greitai pakilo. Dr. 
Lewiu iš Chicagos sako, Šiau
lius lankąs 15 metų iš eilės, ma
lė juos sunaikintus, su tuščiais 
krautuvių langais, ir pagaliau 
puikiai atsistatančius ir spar
čiai augančius.

Miesto istorija

Miesto vardą gyventojai vi
saip aiškina. Vieni sako, kad 
Šiauliai turi tą pačią reikšmę, 
kaip šauliai, (šaulys, medžioto
jas). Antri aiškina, kad Šiaulių 
vardas kilęs iš saulės. Vokiečių 
ordenas mini Šiaulių kraštą. 
Šiaulių miestas ir apylinkės iš 
pradžių buvo karalių ir kuni
gaikščių nuosavybė, apie 1616 
m. juos turėjo protestantų va
das kunigaikštis Mikalojus Kri
stupas Radvila. Po trečio Lietu
vos Lenkijos valstybių padali

nimo 1795 m. rusų kara’ienė 
Kotryna II Šiaulių miestą kon
fiskavus su visu turtu ir 3.699 
žmonėmis perdavė “už ypatin
gą pasidarbavimą” šviesiajam 
kunigaikščiui Platonui Zubo
vui. Imperatorienė Kotryna su
teikė Šiauliams miesto teises ir 
priskyrė prie Kauno gubernijos.

Pravcdus geležinkelį, Šiauliai 
pasidarė pravažiuojamu punk
tu iš Rusijos į užsienius ir juo
se dažnai apsistodavo garsus 
asmenys. 1809 m. ir 1812 m. 
buvo caras Aleksandras I, 1838 
m. Nikalojus I, 1856 m. gegu
žės 23 d. buvo caras Aleksand
ras II, 1872 m. Aleksandras Iii. 
Šiauliai daug nukentėjo nuo su
kilimų 1831 ir 1863 metais. 
Daug sukilėlių išsiųsta į Rusiją, 
keletas pakarta dabar vadina
mame Sukilėlių kalnelyje, ku
ris dabar gražiai papuoštas ir 
sukilėlių garbei pastatytas pui
kus paminklas su įrašytais var
dais.

Po visų sukilimų, nelaimių ir 
priespaudų, Šiauliai pamažu 
vėl augo, plėtė:* prekyba, kilo 
pramonė. 1877 m. įsteigta Gh. 
Frenkelio odų dirbtuvė su 10 
darbininkų, kurių skaičius prieš 
karą jau siekė 800. Gamino tik 
padus, kuriais aprūpindavo di
delę Rusijos dalį.

šiandien Šiauliai tikrai gali 
gali būti lyginami prie Lynu, 
Mass., nes juose visa Lietuvos 
odų gamyba — 5 dirbtuvės su 
800 darbininkų. Yra didelė ba
tų dirbtuvė “Batas”, gaminąs

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: J. Rūta — pirm., 

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, pagelb.. 3427 So. Halsted 
St.; S. KuhęviČia—nut. rašt,3220 . 
So. Union Avė. t F. Kasparas — 
fin. rašt.. 3684 So. lx>we Avė.; 
W. Dūle vi čia—kont. rašt., 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lbwe Avė.; J. Ariliu- 
nas—apiekunas kasos, 8623 Mi So. 
Emerald Avė.; F. Kunevičia 
apiekunas kasos, 3201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligoniu,
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule- 
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas mėnesį pirmą pen* 
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Criėa- 
gos Lietuviu Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

Pavogė 400 arklių
Kovoj su arkliavagyste norima 
visiems arkliams išduoti pasus

KAUNAS — Esamomis ži
niomis, dabair Lietuvoj išsiplė
tus ar'kliavagystė. Per metus 
vidutiniškai pavagiama apie 
4(X) arklių. Daugiausia arklių 
vagių čigonai, o vogtus dali
nai nuperku ūkininkai, dalinai 
arklių pirkliai, eksportuoją 
arklius į užsienį.

Arklių vogimas pagyvėjęs 
vasaros metu, kai arkliai išlei
džiami į ganyklą, šiemet ark
lių daugiau, negu kitais me
tais, nes šiemeti arklių kaina 
ysa pakilusi. Vogti arklius yra 
lengva, nes daugumas arklių 
ganyklose laikomi į spynas ne
įdėti, pavogtą arklį lengva 
greit ijr toli nugabenti, vasara 
bile kur, pievoj ar miške ga
lima paganyti.

Arkliavagystė daug žalos pa
daro ūkininkams’ tas ūkinin
kas, iš kurio arkliai pavogti 
pavasarį ar vasaros metu, ne
turi kuo dirbti žemės; nemaža 
ūkininkų, nežįnoįdąmi, > nusi
perka iš vertelgos vogtą arklį- 
Kai policija vagys*ę išaiškina 
ir arklį suranda, tai jis iš to 
žmogaus atimamas ir grąžina
mas pirmykščiam jo savinin
kui, o tas nei pinigų iš vertel
gos ar arkliavagio gali atsiim
ti, nei arklio turi, žodžiu, atsi
randa antras nukentėjusis.

Sėkminga kova su arkliava- 
gyste esanti neįmanoma, kol 
nekontroliuojamas arklių pir
kimas — pardavimas ir arkliai 
neturi pasų. Tiesa, dabar ark
lio savininkas turi išsiimti iš 
valsčiaus pažymėjimą, kad ar
klys yra jo, bet niekas par
duodant nereikalauja iš arklio 
savininko įrodyti, kada ir iš ko 
jis tą arklį yra įsigijęs. Todėl 
dabar atitinkamų įstaigų yra 
iškeltas sumanymas, įstatymo 
keliu įpareigoti visus arklių 
savininkus išsiimti iš valsčiaus 
(ar policijos, kam tos parei
gos pavestos) visiems savo ar
kliams pasus. Pase turėtų būti 
įrašyta arklio kilmė, amžius, 
visos chalrakteringesnės žymės 
ir kt. Parduodant arklį arklio 
pasas pereitų naujam savinin
kui. Jei butų susekta arklį par
duodant be paso, tai arklys 
butų konfiskuotas arba savi
ninkas griežtai nubaustas.

Užsieny jau seniai esą įves
ti arklių pasai ir dėl to ten 
arklių vagysčių visai nepasi
taiką. (k)

budu įraukti balsaingus lietu
vius dainuoti gražiai- Tos gra
žios iniciatyvos ėmėsi Naujo
sios Bangos Teatras ir Liau
dies Teatras. Jau nusipirko 
pianus ir turi su Paryžiaus 
konservatorija diplomu chor
vedį, muziką Stasį Krašauską, 
kuris galima sakyti, sutiko 
mokyti šiuos lietuvių chorus 
už visai menką atlyginimą. 
Reiškia, St. Krašausko atvyki
mas į Urugvajų sudomino ne 
tik senesniuosius lietuvius, be*, 
kartu ir jaunimą. Ir jei eko
nominiai sunkumai nenu
trauks šį darbą, tai bus dide
lis pliusas Urugvajaus lietu
vių kultūros srityje.

Ši sritis ypač brangintina iš
eivijoj, ką turėtų aiškiau ir 

1 bešališkai įvertinti ir p. R.

I ko žada būti Pie«ų Amerikos 
tarpe, tikslu susipa- 
inusų kultūrine veik- 
daugiau jis pasižval- 
Urugvajaus lietuvių

Ateityje taip nebus.
Taip buvo dainuojama 

to, kad lietuviui atvažiavus į 
šią svetimą šalį, ta savoji dai
na buvo taip sunku prisitai
kinti prie tos jam visiškai nau
jos aplinkumos, kad teko šū
kauti iš bėdos. Nors musų bro
liai turėjo gražių ir prakilnių 
mųičių, įaČiaus neturėjo žmo
gaus, kuris butų mokėjęs jų 
šukavimus suharmonizuoti, su 
traukiant juos į chorus. Ir šis! Skipitis, kuris už mėnesio lai- 
nevykęs, nesuderintas daina
vimas darkė lietuvišką dainą 
svetimtaučių akyse ir net že-

del

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

žinti su 
la. Kuo 
gys po 
koloniją, tuo labiau jis supras 
ir pajus reikalingumą lietu
viškos dainos, kuri kelia žmo
gų kultūriniai. Musų žmonės 
nori dirbti, progresuoti, tik 
nereikia ignoruoti.

J—. Lazdauskas. 
Montevideo, Uruguay.

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI

NAUJIENOS 
1739 Su.

Hdttod St*
HICAGO

FJK 
121h 
11H 
100-= 
90i 
80i 
701 
8(H

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS įvyko.

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10,036 So. State St,; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. RaŠt—Franas 
PuČkorius, 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys YurČius, 
209 — R. 107th St.: Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas. Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasįerius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadieni, 7:80 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

jeigu DABAR 
užsirašysit "Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN 
c/ue /o dust, sūnz lighf-glare, 
driving, nhovies; recidinci, etc.?

Siųskit money orde
ri arba čeki —

Do vour eyea bum—feel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
ful ingredients which 
cleanse and clear eyea red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid. 
Senei for trial bottle. Mail 10c (štampe 
or coin) with your name and addrcss to The 
Murinę Co., Dept. MF • Chicago, IU.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Darbo Vaisius—Naujienų SPULKA

Kokį Grūdą Pasėsi, Tokį Derlią Turėsi

iWlEčIŲ 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 Illinpjuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federalės 
Valdžios įstaigoje.

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

TRYS 
TORIELKAITES 

KOMPOTUI
ar 

VAISIAMS 
PADUOTI

GARFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M • Pi r™

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank St-- 
nionis, 8950 Gladvs Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 283 So. 
Central Avė,; Fir., Rašt. Cha s. 
Kattalo. 4676 W. End Avė.; Kont. 
įkišt. Vincentas Manikes, 17 Sn. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozai Bruchas, 3837 W. Polk St.: 

' Kapiėrius Mike Karūnas, 3R08 
, Gufidęrson Avė., Berwyn, III.;

Maršalka Juozapas Zubovičb,s. 
530 So. Lawrence Avė.; Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

NEPRTGULMINGO LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm, Juo

zas Jankaitis, Viee-Pirm. Anta
nas Zolis. Fin. Rašt Adolf Jane- 
liunas; Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Ižd. Rašt. David Baron; Iždo glo- 

' bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. raŠt. arba susir
gus duokit greitai jam žinią, kad 
tuoj galėtų pasiusti ligoniu lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans, 

1010 — 8th St., Rockford. III. arba 
pašaukite per telefonas Majn5928.

ŽAGARIEčIŲ KLIUBO VALDYBA 
1988 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Av„ Chicago, IU.; Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III,; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1829 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, III.: Ka- 
sierka—F. Ambrozienč, 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4780 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Salakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Av«., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 88 
St., Chicago. IU 
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd Stų Chi
cago, Dl.

DRAUGYSTES TAOTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1988 METO VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1988 METAMS: 

John Jackas—- pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St; Adam Subaitis 
-vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakaitis—nut rašt. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rąšti., 4917 South 
Komensky Ava.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 8150 Emerald Av.; 
Frank Margmričla—kontr. rašt, 
4348 o. Wasbtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas. 
826 W. 84th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

- ' i ■ ' in < i »
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanhin News Pub. Co.» Ine

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

Subscription Bates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Užsakymo kaina!

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canai 8500.

Chicagoje — paštu:
Metams ........    $8.00
Pusei metų ___-__________  4.00
Trims menesiams _..............  2.00
Dviem menesiams ...... . ..........  1.50
Vienam menesiui _________ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _______________ 8c
Savaitei ..................... „.............. 18c
Menesiui _________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ......    $5.00
Pusei metų _............~............ .. 2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam menesiui _______  .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metams ..............  $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims menesiams ___    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Dar Vienas Nepaskelbtas Karas
Paskutinės telegramos iš Tokio ir Maskvos skamba, 

kaip pranešimai iš karo fronto. Japonai sako, kad “po 
baisios kovos” sovietų kareiviai buvo priversti pasitrauk
ti, palikę 50 užmuštų ir 600 sužeistų, tuo tarpu kai Mas
kva praneša, kad japonai buvo atmušti ir turėjo “sunkių 
nuostolių”.

Šita kova eina dėl sklypo žemės prie Čangkufengo, 
arti to punkto, kur susisiekia rusų Sibiro, Korėjos ir 
Mančukuo teritorijos. Karo ekspertai sako, kad tas skly
pelis žemės turi didelę strategiškų vertę tiek rusams, tiek 
japonams.

Kruvinas rusų ir japonų susikirtimas, kuris įvyko 
pereitų sekmadienį, nustebino svetimų valstybių stebėto
jus, nes diena prieš tai ir Tokio ir Maskva sakė, kad tas 
pasienio ginčas busiųs išspręstas diplomatiniu keliu. Bet, 
matyt, abi pusės laikosi tos nuomonės, kad diplomatai 
nepąkęis fp, kas bus padaryta ginklu;,.todėl kiekviena 
pusė stengiasi sustiprinti savo pozicijų kanuolėmis ir ka
ro lėktuvais.

Iš šitos kovos labai lengvai gali išsivystyti dar vie
nas “nepaskelbtas karas”. Juk karo formaliai nėra nei 
Kinijoje, nei Ispanijoje, o betgi kova eina ir kraujas lie
jasi.

Liaudininkai Ir Sandariečiai

PAGALIOS

Jau ir komunistai ima supra
sti, kad savo idėjinius* oponen
tus spaudoje pravardžiuoti nė
ra girtinas dalykas.

“Mano manymu”, rašo A. 
Andrulis, “vadinimas jų (lie
tuvių socialistų) senu vardu 
‘menševikai’ negerai. Tas var
das lygus kontr-revoliucio- 
nieriui. Ir kitus negeistinus 
vardus reikia mesti.” t
Gal dabar pradės to blogo 

papročio atsikratyti ir brookly- 
niškė “Laisvė”.

Mes kaip tik vakar esame šio
je vietoje pasakę, kodėl mes lai
kome tą “menŠevikavimą” ko
munistų spaudoje nepateisina
mu pravardžiavimu.

Lietuviams socialistams tas 
vardas netinka, bet pats* savai
me “menševikas” nieko blogo 
nereiškia. Tai yra vardas tam 
tikros darbininkiško judėjimo 
srovės Rusijoje.

Andrulis mano, kad “menše
vikai” esą “kontr-revoliucionie- 
riai”, bet jisai taip mano tiktai 
dėl to, kad jam tai kalė į gal
vą per metų metus Maskva.

Tikrumoje Rusijos “menševi
kai” yra socialdemokratai. Juos 
praminė “menševikais” Leni
nas, kuomet dar jisai pats bu
vo socialdemokratas. Tą žodį 
jisai nukalė po antrojo Rusijos 
Social-Demokratų Darbininkų 
Partijos , suvažiavimo, įvykusio 
1903 m.

atsto- 
“vals- 
Dūma 
social-

Bet Leninas vis tiek bijojo, kad [chirurgiškų operaciją, išmesda- 
sovietai vėliau gali atgauti drą
są ir bolševikų diktatūrai pa
sipriešinti. Todėl priešingų sro
vių atstovus (socialdemokratus 
“menševikus” ir socialistus re
voliucionierius) jisai iš sovietų 
pašalino.
Smurtas prieš daugumos valią

Tačiau jisai dar vis bandė pa
kreipti savo pusėn daugumą 
žmonių. Gruodžio mėnesį įvyko 
rinkimai į visos Rusijos Steb 
giamąjį Seimą. Bet ir čia Leni
no partija prakišo: į Steigiamą
jį Seimą Rusijos žmonės išrin
ko beveik dvigubai daugiau so- 
cial-revoliucionierių ir socialde
mokratų (“menševikų”), negu 
komunistų. Leninas tuomet 
bandė suskaldyti social-revoliu-: 
cionierius ir pasiūlė jų kairiojo 
sparno lyderkai Marijai Spiri-- 
donovai St. Seimo pirmininko’ 
vietą. Bet St. Seimas išsirinko 
savo pirmininku s*ocialistą re
voliucionierių Viktorą černovą. 
Pamatęs, kad žmonės jo “ne
klauso”, Leninas liepė ginkluo
tų matrosų gaujai S t. Seimą iš- 
vaįkyti.

Nuo to laiko bolševikai pra
dėjo valdyti Rusiją “sovietų” 
vardu — tų sovietų, kuriuos 
Leninas pirmiaus boikotavo ir kuoja”, tai jie vartoja demago- 
kuriems paskui jisai padarė giją.

mas iš jų socialdemokratus ir 
social-revoliucionierius*.

Tai tokia yra, trumpai kal
bant, “bolševizmo” ir “menše- 
vižmo” istorija Rusijoje. Ta is
torija anaiptol nerodo, kad 
menševikai buvo “kontr-revo- 
liucioriteriai”, o bolševikai- “re
voliucionieriai”. Menševikai bu
vo ir tebėra socialdemokratai, 
t. y. partija, kuri steigiasi pa
siekti savo tikslus susipratusio, 
organizuoto darbininkų judėji
mo pastangomis. Tuo tarpu bolše 
vikai yra sąmokslininkai, kurie 
tiki į ginklo jėgą daugiau, negu 
į ką kita. Jiems rupi pasigrob
ti galią į savo rankas, nežiū
rint kokiomis priemonėmis, ir 
jie mano, kad, turėdami savo 
rankose valdžią, jie galės pada
ryti visa, ką tik norės, — kas, 
žinoma, yra kūdikiška svajonė.

Tačiau “bolševizmas” ir 
“menševizmas” yra Rusijos 
produktai. Komunistai, nežino
dami Rusijos darbininkų judė
jimo istorijos*, gali didžiuotis 
“bolševizmu”. Bet lietuviai so
cialistai Amerikoje nėra ir ne
buvo kurios nors rusų partijos 
arba frakcijos dalis. Todėl ka
da komunistai juos “menševi-

Iš Lietuvos
Kaune įsteigta Balti 

jos Miškininkų

KAIP ATSIRADO “BOLŠEVI
KAI” IR “MENŠEVIKAI”

pradėjo 
atskira 

m. Nuo 
Social-

Pirmyn ckoro vaizdai
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Dar neseniai vienas san‘dariečių šulas barė socialis
tus, kam jie dengiųsi “svetimomis plunksnomis”, varto
dami Lietuvos valst. liaudininkų vardų kovoje dėl demo
kratijos atsteigimo Lietuvoje. Bet buv. “Tėvynės” redak-; 
torius S. E. Vitaitis viename Brooklyno laikraštyje rašo:

“Lietuvos liaudininkai jau seniai pertraukė ry-( 
šius su sandariešiais ir susidėjo su socialistais iš 
NAUJIENŲ. Sandariečiai liaudininkams nepavydi 
naujų, bendradarbių ir linki geriausio pasisekimo su 
naujais idėjos draugais.” i

Tai yra beveik tiesa, tik p. Vitaitis jų išreiškė atbu
lai. Jisai nori, kad jo skaitytojai suprastų, jogei Lietuvos 
valst. liaudininkai virto “socialistais” — ir todėl nutrau
kė ryšius su Amerikos sandariečiais. Bet buvo visai prie
šingai. Amerikos sandariečiai atsuko savo nugarų tai 
Lietuvos visuomenės daliai, kuriai vadovauja valst. liau
dininkai, ir nukrypo j tautininkų pusę — todėl sandarie- 
čių ryšiai su liaudininkais nutruko.

Kas tuos ryšius “pertraukė”, sunku pasakyti.. Bet y- 
ra aišku, kad stipri visuomeninė srovė, kuri kovoja Lie
tuvoje prieš “tautos vado” režimų, negali kooperuoti A- 
merikoje su to režimo rėmėjais arba jų draugais.

Dr. Kazys Grinius (buv. Lietuvos respublikos pre
zidentas), Mykolas Sleževičius, Felicija Bortkevičienė ir 
kiti Lietuvos valstiečių liaudininkų vadai nėra socialis
tai; taigi jie nėra ir “Naujienų” idėjos draugai. Bet vie
name svarbiame dalyke mes su jais pilnai sutinkame: 
mes taip pat, kaip ir jie stojame už demokratijų.

Demokratija mums yra principas, o ne taktikos ma- 
nievras, kaip komunistams. Demokratija yra principas 
taip pat ir Lietuvos valstiečiams liaudininkams, — tuo; 
tarpu, kai sakysime, Lietuvos krikščionims demokratams 
demokrątija yra tiktai taktikos klausimas: ji jiems tol 
gera, kol iš jos turi naudų klerikalizmas. Jeigu klerikalai, 
galėtų pasiekti savo tikslus, susitardami su demokratijos 
priešais (pąv. su Smetona) ? tai jie su jais tartųsi ir de
mokratijų užmirštų.

Štai dėlko Lietuvos liaudininkai jaučiasi esu mums 
artimesni, negu sandariečiarns, pasipuošusiems Smetonos 
medaliais. Palyginant su tais laikais, kada Amerikoje 
veikė Albinas Rimka, sandariečiai šiandien yra visai ki
tokie. Pas juos idėja, anot to posakio, “ant mėšlyno”. Pas 
dabartinius jų vadus nebėra nieko palikę, tik didelis jšir- 
dimas prieš tuos, kurie nenori pripažinti “nuopelnų” tau-

Tame partijos suvažiavime 
buvo priimtas Martovo parašy
tas partijos programas ir sta
tutas (konstitucija). KaUantro- 
je suvažiavimo'pusėje — suva
žiavimas tęsėsi tris savaites — 
apie 10 delegatų išvažiavo na
mo, tai Leninas pasijuto turįs 
keturis balsus daugiau, negu 
Mar lovas. Nuo tos valandos Le
ninas pradėjo suvažiavimui dik
tuoti.

Po suvažiavimo Leninas pa
rašė smarkią polemišką brošiū
rą “Žingsnis priekyn—du žings
niu atgal”. Šitoje brošiūroje ji
sai labai piktai atakavo Marto- 
vą ir jo šalininkus*, vadinda
mas juos su panieka “menše
vikais” (mažumos atstovais), o 
savo frakciją tituluodamas 
“bolševikais” (daugumos sro-

socialde-

provo-

suskaldė

Bet bolševikai norėjo pasiro
dyti “revoliucioniškesni”. Jų 
Durnos atstovai ėmė slaptai or
ganizuoti Peterburgho karei
vius ginkluotam sukilimui. Kaį 
slaptų kareivių kuopelių nariai 
pradėjo lankytis į Dūmos kam
barius, kuriuos* socialdemokra
tų atstovų grupė laikydavo sa
vo posėdžius, tai caro žvalgyba 
šitą nelegalį judėjimą susekė— 
ir visa socialdemokratų 
vybė buvo patraukta už 
tybės išdavimą”. Antroji 
buvo paleista. Daugelis
demokratų atstovų buvo nuteis
ti į katorgą; kai kurie jų atga
vo laisvę (pav. Ceretelli) tik ki
lus antrajai Rusijos* revoliucijai 
(1917 m.).

Paleidusi antrąją Durną, caro 
valdžia labai pablogino rinki
mų įstatymą, taip kad į trečią
ją Dūmą socialdemokratai te
galėjo pravesti jau tiktai 15 at
stovų, bet “menševikų” ir vėl 
praėjo žymiai daugiau, negu 
“bolševikų”. Socialdemokratų 
atstovybė Durnoje išsirinko sa
vo lyderiu “menševiką” Čche- 
idze. Tai baisiai nepatiko am- 
bitiškam Leninui — kad jo par
tija turi būti po “menševiko” 
vadovybe. Jisai ėmė saviškius 
kurstyti, ir socialdemokratų 
grupė Durnoje suskilo, šeši bol
ševikai atstovai išsirinko savo 
vadu Malinovskį ir 
veikti Durnoje, kaip 
partija. Tai buvo 1912 
tada, iš tiesų, Rusijos
Demokratų Darbininkų Partija 
suskilo. Pirmiau buvo dvi frak
cijos vienos partijos rėmuose, 
o dabar susidarė dvi priešingos 
viena antrai*partijos, nors kiek
viena jų dar nešiojo 
mokratų vardą.

Bolševikų vadas —
» z 
katorius 
i I» «

Malinovskis, kuris
Durnoje socialdemokratų atsto
vybę ir vadovavo bolševikų 
frakcijai, pasirodė esą provo
katorius. Kai Burcevas susekė,; 
kad Malinovskis caro valdžios 
šnipas, tai jisOi pabėgo į už-i 
sienį (ir karo metu mirė kur 
tai Vokietijoje).

Kilus antrajai Rusijos revo
liucijai 1917 m., “menševi
kams” ir vėl teko vadovaujan
čioji role. Jie įsteigė “darbinin
kų atstovų tarybas” (sovietus), 
kurios savo pirmininku išsirin
ko “menševiką” čcheidze. O 
bolševikai pradžioje sovietus 
boikotavo. Tik kai jie pamate, 
kad darbininkų masės stoja už 
sovietus*, tai ir jie pradėjo eiti į 
sovietus. Bet Leninas, kuris jau 
po caro nuvertimo sugrįžo įš 
užsienio (su specialiu kaizerio 
leidimu pervažiavęs per Vokie
tiją “užplombuotame vagone”), 
įsakė savo šalininkams sovie
tuose neveikti kartu su kitomis 
darbo žmonių srovėmis, bet or
ganizuoti ginkluotą sukilimų 
prieš Laikinąją Revoliucinę Vy
riausybę, kurią sovietai rėmė.

Savo partiją jisai dabar per
krikštijo į “komunistų” partiją 
ir ėmė su Trockio (buv. “men
ševiko”, paskui “bepartinio”) 
pągalba organizuoti kareivius 
prieš valdžią. Spalių men. ant
roje pusėje (lapkričio pradžio
je, pagal naująjį kalendorių) 
buvo šaukiamas visos Rusijos 
sovietų kongresas. Leninas ir 
Trockis gerai žinojo, kad sovie
tų kongrese “bolševikai” bus 
mažumoje. Todėl iš vakaro 
prieš kongresą juodu sukėlė ka
reivius prieš valdžią ir padarė 
ginkluotą perversmą; Suvažia
vęs į Petrogradą sovietų kon
gresas bolševikų smurtui, žino
ma, negalėjo priešintis; tokiu

Leninas didžiavosi savo “dau
guma” be pagrindo, nes Rusi
jos socialdemokratų partijoje 
jisai tikrumoje niekuomet ne
turėjo daugumos. Jo praminti 
“menševikais” nuoseklesnieji 
socialdemokratai turėjo ir par
tijoje, ir tarpe susipratusių Ru
sijos darbininkų visuomet dau
giau pasekėjų, negu Leninas. 
Su “menševikais” ėjo ir gabiau
sios rusų teoretikų jėgose Ak- 
selrodas, Plechanovas, Vera Za- 
sulič ir k.

Istorija parodė, kad “menše
vikų” taktika buvo protingesnė. 
“Bolševikai” buvo revoliucio- 
niški tik iš paviršiaus, ir todė 
jie nuolatos būdavo priversti 
savo nusistatymą keisti. Pavyz
džiui rinkimus į pirmąją Dūmą 
(Rusijos parlamentą) Lenino 
srovė boikotavo, bet “menševi
kai” statė kandidatus ir 20 jų 
buvo išrinkta. Renkant antrąją 
Durną, jau ir bolševikai susi
griebė, kad reikia dalyvauti. 
Buvo įšrinkta 54 socialdemo
kratų atstovai, bet iš jų tik a- 
pie tuzinas buvo Lenino prita
rėjai, o visi kiti buvo ♦menševi
kai. Socialdemokratų atstovų
grupė išsirinko savo vadu men- budu Leninas pravedė rezoliu- 
ševiką Ceretelli. ciją, “užgiriąnčią” perversmą.

Kaune įvyko Lietuvos miš
kininkų draugijos n airių suva
žiavimas, kuriame buvo ap
karti draugijos reikalai ir įvai
rus Lietuvos miškininkystės 
klausimai.

Visi stambieji ir stambes
nieji miškai Lietuvoje pri
klauso valstybei. Valstybė tu
ri miško virš 850,000 hektarų. 
Privatus savininkai turi smul
kesnius miškų plotus- Tačiau 
ir privačių asmenų miškus 
prižiūri valdžia. Ir privatiems 
asmenims draudžiama be ato
dairos mišką naikinti, arba jį 
leisti naikinai medžių kenkė
jams. Valdžia labai rūpinasi 
valdiškų ir net privačių miš
kų priežiūra ir tvarkymu, kad 
nemažėtų krašto miškingu
mas, kurs tesiekia apie 17 
procentų teritorijos.

Miškų departamentas su 
apie 3000 tarnautojų, miški
ninkų girininkų tvarko ir pri
žiūri Lietuvos miškų stambų 
ir sudėtingą ūkį. Miškininkai, 
turi savo draugiją, kuri rupi-

: naši ne vien savo narių med
žiaginiais ir kultūriniais rei
kalais, bet ir stengiasi padėti 
miškininkams įgyti daugiau 
žinių bei patyrimo jų parei
gose. Tais tikslais dabar įvyko 
miškininkų draugijos suvažia
vimas.

(Pažymėtina, kad į suvažia
vimą atvyko 21 latvių ir 17 es
tų miškininkų atstovų. Ta pro
ga įvyko Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos miškininkų konferen
cija, kurioje buvo aptariami 
Baltijos miškininkų ir miški
ninkystės bendrieji reikalai. 
Konferencija įsteigė Baltijos 
miškininkų sąjungą ir priėmė 
tos sąjungos įstatus. Sąjunga 
rūpinsis * Baltijos miškininkus 
suvesti į artimesnį susipažini
mą ir glaudesnį bendradarbia
vimą. Konferencijos metu bu
vo suruošta eilė ekskursijų po 
Lietuvos miškus ir miškinin
kystės įmones.

Viešėjimu Lietuvoje latvių 
ir estų miškininkai nepapras
tai patenkinti. Ypač jiems di
delio įspūdžio padarė Buktos 
miško mišrus 
beržo, klevo,

(Tęsinys)
Visų chorą lydi ry$ki šypse

na, tai gero gyveninio padaras. 
Daina džiugi, linksma, tai ne 
baudžiavos, tai ne aimanų dai
na, bet daina sultingo, turiniu-’ 
go džiaugsmo kupino gyveni
mo, bet kartu lietuviška daina 
šimtus kartų Lietuvoje girdėta, 
dainuota...

Ii’ Lietuvos chorai lygiai to
kias pat dainas dainuoja. Bet 
chorų dalyviai čia mažiau jud
rus, jų veiduose nematyti tokio( 
berupestingumo. Atrodo jie atė
ję iš plačių laukų, kur daug y-' 
ra žydinčių gėlių, kur šlama 
medžiai, kur čiulba, ulba pauk
ščiai, bet kur artojas sunkiu sa
vo prakaitu uždirba duoną. Jei 
šiam artojui jo daina, tai pa
guoda, tai skundas savo dalį, 
tai aimana, tai “Pirmyn” cho
ro daina linksmo poilsdo daina 
ir kartu ilgesio tų tankių miš
kų, tų plačių laukų, tų paukščių 
ilgesio daina. Tai daina, kuri iš 
didžiulio gatves judesio ir ūže
sio atskrido čia į sceną.

Ir pačiam K. Steponavičiui 
toji daina atrodo gera pramo
ga meniškai sudaryta.

—Mes daug kartų kreipėmės 
•į Lietuvą prašydami padėti 
mums lietuvišką dainą Ameri
koje išvystyti. Mes daug neno
rėjome, tik gąidų, meno veika
lų, dekoracijų, bet Lietuva ty
lėjo, o jei atsakė, tai trumpai, 
lakoniškai, lyg nusikratydami... 
Galvojome, kas daryti ir paga
liau pasiryžome patys į Lietu
vą atvažiuoti, kasi reikia pasi
imti ir pagaliau pačią Lietuvą 
pamatyti; Supraskite, veik visi; 
choro dalyviai pirmą kartą at
vyko į Lietuvą! Mes norime 
Lietuvoje pasisemti naujos dva
sios, naujų pajėgų ir savo dar
bą, tenais išeivijos tarpe tęsti 
toliau. Mes svajojame apie ope
rą, apie Lietuvišką operą Chi
cagoje! O kaip gaila, kad ir da
bar tarytum Lietuva nuo mus 
pasislėpė, suprantu meno Lie
tuva, nes vasaros metu opera 
neveikia... Gaila, man jos visai 
neteks matyti! Kaip butų gera 
naudinga visiems mano choro 
dalyviams parodyti Lietuvos o- 
perą, jiems butų naudinga ją 
paklausyti ... — skundžiasi K. 
Steponavičius.

Ir tikrai atvažiuoti tokią il
gą kelionę ir Lietuvos meno pa
žibų nematyti ... Ir vėl nepa
sisekimai.

Lietuvos daįnos meno veikė
jai šito negali nei suprasti, nei

i

tiškam Molio Motiejui Susivienijime Lietuvių Amerikoje, prakišo, tai jie ^ar labiau pyksta ir kohojasi 
Pykdami už tai, jie susidėjo, socialistams ant keršto, su 
Smetonos pakalikais. O dabar> kai sandariečiai vistiek

Na, tai ką valst. liaudininkai su tokia “srove” galėtų 
pradėti? ■■ .

I

gyvenimo,

tai yra at-

įvertinti... Juk jie gyvena iš Lie
tuvos iždo lėšų...

O tasai gyvas, judrus Chica- 
gos lietuvis menininkas K. Ste
ponavičius gyvenąs ne iždo ma
lone, bet savo atsakomybe ne
gali suprasti suvaldininkėjusio 
Lietuvos artisto. Taip lygiai, 
kaip ir Lietuvos meno darbuo
tojas nevisai gali suprasti iš to 
tolimo krašto atvykusio lietu
viško meno pasiilgusio dirigen
to. Juk jis čia atvyko savo jė
gas nevien tik išmėginti, bet 
kartu jas sulyginti su Lietuvos 
daina, kad save geriau salėtų 
įvertinti.

Du pasauliu, du skirtingu pa
sauliu.

Vienas jų lenais anapus At
lanto vandenyno tarp svetimų
jų degte degąs lietuviška daina, 
ja gyvenąs., ją svajojąs, ir ki
tas savoje tėvynėje smilkstąs iš 
iždo malonės.

Anasai pasaulis judrus, gyvy
binis ir kartu juntąs, kad jo ty
ko mirtis, nes visais pašaliais 
eina nutautėjimas, todėl ryžtin
gas kovai, o čia savo tėvynėje 
daugiau kitais pasitikįs, mažai 
bojąs visuomeninio 
daugiau pasitikįs 
raštinėmis.

K. Steponavičius
spindis to lietuviško pasaulio, 
kuriam iš visų pusių grąso mir
tis, bet jis mirti nenori, jis no
ri gyventi, nori lietuvišką dainą 
dainuoti, todėl su jaunuoliais 
vyksta į Lietuvą.

Lietuvos plačioji visuomenė, 
kur tik jis pasirodo, gyvai, en
tuziastingai, džiaugsmingai jį 
sutinka, o Lietuvos subiurokra- 
lėjęs menas jam šaltas.

K. Steponavičius didelis džen
telmenas, jis šito atvirai nesa
ko, bet junti, jauste jauti, kad 
jisai dar Lietuvos dainos negir
dėjo, kad jisai ilgisi Lietuvos o- 
peros. K. Steponavičius tiek iš
auklėtas, kad jisai niekam kal
tės neverčia, neaimanuoja, ne
dejuoja, bet tik išimtinai pasi
tiki savimi, savo pajėgomis ir 
tikras, kad savo darbu, savo iš
tverme, savo ryžtingumu pra
vers duris į Lietuvos meno 
šventovę kaip pravėrė duris į 
Lietuvos žmonių širdis.

Lai man K. Steponavičius at
leis, jei čia rašau visai nenuro
dydamas, kada ir kur teko jo 
tuos žodžius nugirsti ir lai jisai 
man dovanos, jei čia ne viską 
taip atpasakota, kaip jo buvo 
sakyta, ar kalbėta, o gal tik 
manyta panašiai pasakyti. Aš 
neturiu tų sąlygų, kad mudu

s'kroblo, ąžuolo, 
naumedžio ir 

medynas, pušų 
Miškų Departa-nusakimas ir 

mento kanifolijos ir terpenti
no fabrikas Alytuje, miško 
atželdymo darbai ir kt. Balti
jos miškininkai Lietuvą pali
ko kupini gražiausių įspūdžių. 
Viešėjimo metiu sudarytos pa
žintys su musų miškininkais, 
kaip latviai ir estai pabrėžė, 
prisidės prie dar glaudesnio 
gyvenimo Baltijos miškininkų 
bendradarbiavimo. —Tsb.

NELAIMĖS PRIE GELE
ŽINKELIŲ

Šiaulių — Baknių pervažoje 
pravažiuojanti automotrisa siu- 
važinėjo K. Adomaitienę, 71 m. 
amžiaus. Kaip ši moteriškė pa
teko po automotrisa, neišaiš
kinta.

Kretingos — Kartenos tarp- 
stotyje keleivinis traukinys 66 
nr. užkliudė, nesuspėjusį per 
geležinkelio pervažą pervažiuo
ti, Mickaus vežimą. Arklys su
žeistas, o Mickus išliko sveikas.

Klaipėdos — Girulių tarpsfto- 
tyje po keleiviniu traukiniu lie
pos 6 d. pakliuvo automobilis. 
Automobiliu važiavo^ statybos 
rangovas Hemsas. Traukinys 
automobilį sudaužė, o Hemsas 
liko nesužeistas.

Klaipėdos — Rimkų tarpsto- 
tyje traukinys 93 nr. suvažinė
jo moterį, kurios asmenybė ne- 
šiaiškinta.

galėtuva suseiti ir atvirai pasi
kalbėti.

Apie kitus choro dalyvius
bent kiek vėliau. —V.

(Gaiaa)



Antradienis, Rugp. 2, 1988 NAUJIENOS, Chicago, H].

Ką Žmonės Mano

DRAUGAS APIE BLAIVYBE

JUOKAI
KO VAIKŠČIOTI?

Advokatas gindamas mušei-

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš
Justi Stalą

Chicagos Lietuvių 
gijos Piknikas Buvo 
Sėkmingas

Pereitą sekmadienį, liepos 31 
d., įvyko ilgai lauktas metinis 
piknikas Moksleivių Fondo nau
dai. Pikniką surengė didžiule 
Chicagos Lietuvių Draugija 
kartu dalyvaujant ir Draugijos 
skyriams.

Iš pat ryto oras buvo labai 
lietingas ir atrodė, kad pikni
kas negalės įvykti. Tačiau, gam
ta pasidarė kiek palankesnė ir 
išsklaidė tirštus debesėlius apie 
12 valandą dienos.

Žmonės pradėjo važiuoti į 
gražųjį Sunset daržą iki priva
žiavo pilnas daržas apie 4 vai. 
popiet. Pačiame darže daug lie
taus nebuvo, todėl visa nuotai
ka pasidarė labai smagi atvy
kusioms.

Svečiai iš Kitu Miestu
Prasidėjus programui su pa

galba p. Budriko garsiakalbio, 
buvo pakviesti ir apdovanoti 
visi svečiai, kurie buvo atvykę 
iš toliausio miesto nuo Chica
gos. Pasirodė keletas svečių 
skirtingų valstijų. Būtent, An- 
na Yunevich iš New York, at
vykusi pasisvečiuoti pas savo 
mamytę p. Kiselienę, taipgi p. 
Petrošiunas iš Manchester, 
Conn., ir Stošinskąs iš New 
Kensington, Pa. Visi tie Svečiai 
labai gėrėjosi, kad Chicagoje 
yra draugija, kuri gali tiek daug 
publikos sutraukti ir taip sve
tingai visi smagiai laiką pra
leisti.

Kultūros Draugiją Skyriai 
Gerai Pasirodė

Programe dalyvavo su savo 
talentais ir kalbomis sekami 
Kultūros draugijų skyriai: 
Rockford, Aurora, St. Charles, 
Roseland, Cicero ir Harvey III.

Labai apgailėtina, kad iš Ke- 
nosha, Waukegan ir Racine ne
buvo atsiųsta talentų progra
mui.

Rockfordo Kultūros Skyriaus

Dr- miau mokėjo išpilti vandenį iš 
butelio už kitas penkias daly
ves. Publika visai nenorėju 
trauktis iš žaislo vietos iki pat
paskutinio numerio.

Jauno Paršo ir Didžiausio 
Sūrio Laimėtojai

Daržo savininkas p. Kubai- 
tis, kuris taipgi yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos narys, pa
aukojo penkių savaičių jauną 
paršą ir 8 svarų tikrą lietuviš
ką sūrį, kuriuos šie asmenis: 
paršą išlaimėjo p. J. Petraitis, 
6419 S. Trcy St. Prašom atei
ti į Draugijos ofisą ir pasiim
ti kredito laišką, su kuriuo ga
lėsit pasiimti savo išlaimėtą 
dovaną iš p. Kubaičio, Sunset 
darže. Antrą dovaną, tą dideli 
sūrį, laimėjo p-ia Bukauskas, 
3300 So. Union Avė. Dovaną 
pasiėmė su savim. P-ia Bulaus- 
kas yra žmona Bridgeporto biz
nieriaus, kuris laiko valgomų 
daiktų krautuvę. Beje, p. Bu- 
lauskas irgi neatsiliko nepasi
žymėjęs: jis laimėjo pypkorių 
lenktynes.

Padėkos žodis
Programos ir žaislų vedėjas 

buvo biznio komisijos narys, p. 
V. B. Ambrose, kuriam labai 
daug pagelbėjo pp. Petras Man- 
kevičius, Draugijos prez. p. C. 
Kairis, p. Zičkus ir jo draugas, 
taipgi p. Bielskis iš Archer 
Laundry. Taipgi didelis ačiū 
musų Radio valandų leidėjams 
p. Jos. F. Budrik, Progress Fur- 
niture Co., Sophie Barčus ir 
Paul Saltimieriui, kurie nesku- 
piai pagarsino draugijos pikni
ką. Taipgi musų dienraščiam 
Naujienoms ir Vilniai už jų pa
ramą savo spaudoje. Kurių var
dus praleidau, prašau man at
leisti, nes ne visų suspėjau už
sirašyti. —VBA.

KAS TOLIAU?
Draugijoje tik tada esti gy

vumas it aplamai nariuose su
sidomėjimas, kada yra kas spe 
•cialaus, naujo siekiamasi bei

dalyvavo p. Petrauskas su gra
žiai pritaikinta prakalbele ir 
jo dainininkai p. Sinkevičienė; 
ir p. Bacevičius, kurie labai gra
žiai sudainavo porą dainelių.

Iš Aurora, III. skyriaus buvo 
pp. Pociai ir Laurynai. Abeji: 
gerai pasižymėj-o lygiai progra
me, kaip ir prie užkandžių.

St. Charles atstovavo p. R. 
P. Griciunas su draugais.

Roselando skyrių atstovavo 
p. Antanas Sudentas ir p. Sin- 
ko. P-as Skirmontas iš Harvey 
III., ir p. K. P. Deveikis iš Ci
cero. Visi turėjo ką gero pasa
kyti ir gerai pasirodė. Didelis 
jiems ačiū už dalyvavimą. Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninkas p. C. Kairis pasakė svei- 
sveikininko kalbą ir visus pro
gramų dalyvius apdo vanojo 
čipsais ir kitomis dovanomis.

Sporto Rungtynėse 
Laimėtojai

Publika turėjo smagaus mo
mento, kada buvo vykdomi 
sporto žaislai pievoje. • Vyrams 
pypkės lenktynes ypač patiko 
ir visus labai daug prijuokino. 
Nemaža buvo juoko ir iš storų 
moterų lenktynių. Ypač kada 
laimėjo pati storiausia ponią.

Rodos, labai menkos vertės 
dalykas išpilti vandenį iš bute
lio^ tačiau iš šešių moterų at
sirado viena, kuri išlaimėjo do
vaną už tai, kad ji daug pir-

Mocįre, apačioj T. H. Bull. 
Abu Toronto valdžia ka
mantinėjo apie mirtį tur
tingos Amerikos gyventojos 
Maybellc Horlick Sidley. Ji 
mirusi įtartinose aplinky
bėse. ■ •

meniškai nusiteikusių • narių 
pasistengimų.

Kiek žinoma, valdybos yra 
planuojama trumpoje ateityje 
paruošti projektas trumpam 
naujų narių įrašymo vajui, 
kur 'kiekvienas narys turės pro 
gos pasidarbuoti įrašant į na
rių skaičių savo draugus, kai
mynus, jaunuolius ir t.t. Ųž tą 
pasidarbavimą bus teikiama 
specialus atlyginimas, dova
nos. Tad dabar jau laikas na
riams pradėti ruoštis tam 
trumpam specialiam vajui, 
kad prisidėjus savo pastango
mis draugijos auklėjime.

Reikia ątsijųįnti, kad- 1939 
metais sukanka 30 metų drau
gijos gyvavimo. Iki pabaigos 
tų metų bus stengiamasi išauk
lėti draugiją iki dešimties 
tūkstančių narių — dabar jau 
laikas pradėįi siektis prie to 
skaitlinės-

—W.V.M.

KENOSHA, WIS.
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, rugpiu- 
čio-August 3, 1938, 7:30 vai. 
vakaro, Burgcr svetainėjc> 4915 
Seventh avenuc.

—Lu cille Simonau ska i Z č/ 
sekretorė.

vykdoma. Neturint momentą- 
lių veikimui užduočių, nariuo
se išsivysto lyg apsnūdimas, 
užmirštama net apie pačią or
ganizaciją-

Chicagos Lietuvių Draugija 
tik banlandžio mėnesį baigė 
savo istoriškąjį vajų, kuriame 
vienų metų būvyje gauta per 
2,000 naujių narių. Tas jau bai
gta, apsidžiaugta ir liekasi is-, 
tori jos dalyku.

Vėlesnį uždavinį turėjome— 
tai metinis piknikas naudai 
moksleivių. Tą sėkmingai pra
leidome praėjusį sekmadienį, 
nors gamta ir nebuvo labai 
palanki, — lietus kiek sutruk
dė nuo ryto, — bet, visgi at
liks kiek ir pelno užbrėžtam 
tikslui.

Kas toliau? Kokių darbų da
bar bus imtasi? Rudenop bus 
šaukiamas visų kolodijų Kul
tūros Draugijų — draugijos 
skyrių bendras posėdis - kon
ferencija. Ten bus apkalbama 
atlikti darbai byvyj vienų me-, 
tų ir nustatomas programas se 
kančiam metui. Atrodo pirmo 
meto darbuotė didžiuĮnoye sky 
rių bus davusi pageidaujamų^ 
vaisių. Daugelyje kolonijų į- 
nešta naujo lietuvių atgijimo 
ūpas, priįraukta nemaža jau
nimo prie veikimo. Bęt tik pa
rinktam skaičiui narių tas yra 
interesinga, didžiuiųoje pri
klauso nuo valdybų ir yiąųo-.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpjūčio 14,1938

Sunset Park Darže
135th IR ARCHER AVENUE

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ IzĄNGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie-

• niais nuo 9 ryto iki 1 vai.
, po pietų.

“Draugas” liepos 1 dieną ir taniais žudo ir naikma ki- 
1938 m., užsiminė žmonių blai- taip tikinčius žmones, kad tik 
vinimo reikalu. Rašo, kad tai atsiekti mvo tikslą.
užmirštas dalykas. Girdi, dabar 
blaivybe Amerikos lietuvių tar
pe nėra tvarkoje: tavernas lan
ko ne tik vyrai, bet moterys ir 
jaunos mergaites. Girdi, musų 
•organizacijos, spauda turėtų 
daugiau dėmesio atkreipti į 
blaivybės reikalus. Girdi, reikia 
rengti tuo klausimu paskaitas, 
reikia raginti — rengti pramo
gas be svaigalų.

Tokia pastaba turi nusistebė
ti kaip kiekvienas parapijomis, 
taip ir kiekvienas ne parapijo
nas. Visi mtome, kad svarbiau
sia ne tas, kas “Drauge” para
šyta apie blaivybę, bet tas ko 
“Draugas” neparašo.
“Draugas” Ne Viską Pasako
“Draugas” rašė apie doros 

reikalą, bet nesuminėjo kunigų 
ir bažnyčių rolės tame dalyke. 
Kode! “Draugas” apie bažnyčią 
ir kunigus neužsiminė? Ar baž
nyčiai ir kunigams blaivybės 
reikalas neprivalo rūpėti?

Visi, vienok, gerai supranta
me sunkią “Draugo” padėtį. 
Pirmiausia, “Draugas” žino, 
kad retas iš Romos kunigų tėra 
blaivininkas. Antra, “Draugas” 
žino, kad parapijų piknikai, fč- 
rai, bazarai, parapijinės vaka
rienes, šokiai ir kitos parapiji
nės pramogos, yra rengiamos 
su degtine, alum ir vynu. Ten 
vyrai, moterys, vaikinai ir mer-: 
ginos dar drąsiau geria, negu 
tavernose. Moterys, merginos ir 
vaikinai dar varžosi eiti į ta
vernas. O parapijų girtuose pa
rengimuose, visi varžtai atsilei
džia. Ten kunigai prie baro 
duoda pavyzUj, pnlys geria ir 
visus ragina gerti, nes reikia 
parapijai padaryti kuodaugiau- 
siai pelno. Visi parapijonai, vy
rai, moterys;^vaikinai ir mergi
nos tuština lildus degtinės, a- 
laus ir vyno.

Tai, va, kokia keista kunigų 
rolė blaivybes dirvoje. Ar rei
kia stebėtis, kad “Draugas”, už
siminęs apie blaivybę, nutylėjo 
apie Romos katalikų kunigus, 
neužsiminė apie bažnyčios rolę 
blaivybės reikale, neužsiminė a- 
pie parapijinių pramogų blaivi
nimą.

“Drangas” Užmiršta
“Draugas” čia visai užmiršta, 

kad krikščionybės įsteigėjas 
Kristus, radęs darančius šventą 
biznį, tvojo juos su bizūnu ir 
gine laukan iš Dievo namų. 
Klausimas, ką Kristus darytų 
nužengęs ir radęs savo pasekė
jus girtaujant bažnyčių skie
puose ir salėse? Aš manau, kad

Kristus mokmo doro ir blai
vaus gyvenimo, gi šiandien Ro
mos bažnyčios kunigai patys 
geria ir savo parapijomis ragi
na, kad tik daugiau gertų deg
tinės, vyno bei alaus dėt didės- ’ 
nes garbės l>ievui ir didesniu 
pelno parapijai, žiūrint į tą vis
ką., juk tai atrodo vienas iš di
džiausių pasityčiojimų iš Kri» 
taus skelbto mokslo. j

• ■ ■ •. _ i

Tad “Draugas”, vietoj deja
vęs ir savo galvą kvaršinęs a-’, 
pįe paskaitas apie blaivybę, lai ’ 
drąsiai ir atvirai pasako savo 
broliams Kristuje lietuviškų pa
ra])! jų klebonams, kad jie liau
tųs rengę girtus piknikus, ba
lių si ir fėrus. Lai jie parodo gy
vą pavyzdį kaip Kristus kad 
mokino, kaip reikia padoriai ir 
gražiai linksmintis parapijų 
piknikuose baliuose bei kituose 
parengimuose. Ot, tai tada jie 
galės teisingai pasigirti, kad jie, 
kaįpo tikri Kristaus armijos ka
rininkai, pildo savo Vado ir 
Mokytojo teisingus, išmintingus 
ir amžinus doros principus*.

Romos katalikas

ką, kuris per peštynes suskai 
dė kitam vyrui pakaušį, kalba:

—Gydytojas nustatė, kad nu-; 
kentėjusio labai plonas kiauša- 
kaulįs. Pasakykit ponai teisė
jai, kuriems galams toks žmo
gus bastosi po restoranus.

TAISYKIT SAVO NAMUS
SUTAUPVKIT 30%

Nereikia pinigų, 5% palūkanų 
1-2-5-10 metai iftmokčjimui 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERTAISYMAS
Stogų dengimas 
Afibestos kalimas 
Plumbingai 
Šildymas 
Malevojimas 
Krautuvių prlcfiakial 
Nauji namai

Namų pakilimas 
Bei amen tai 
Plytų darbai 
Cemento darbai 
Porčiai 
Viškų flatai 
Garažai

KONKRYTO PAMATAS
EXTRA TURTINGAS &ISINY8 

DYKAI PRIZAI
VISAS DARBAS ir aukfič

Musų Kainos žemiausios 
TELEFONAS BODTEVARD 8440

ATLAS BIHUJERS CO.
Laisniuoti ir apdrausti kontraktorial 

Statytojai nuo 1018

5040 SO. RACINE AVĖ.
..........................

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
rų.jTi; > •

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

IMAUJBEIMOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Vienutine Tokia

Anglų Kalboj

“The Daina”

Gražiai paklotas bu gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todėl gwa 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri K«*ą progą įsigyti grąžos 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Paainaa- 
dokit ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. 16- 
sikirpkit juos ir tuejaUt atsi
nešk! t į Naujienas. IndOs ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augŠtos rųŠies Rp- 
gers sidabrinius setus.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1938 Metams
simano Daukanto draugi
jos VALDYBA 1938 METAMS 'SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm., 

9257 So. Cattage Grove Ave*{ J. 
RaceViče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.: A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33rd St.; A. Kaulakis — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis— kontrolės rašt.: J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesį 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman 
Pirm. Pagelbinjnkas; Miss.
len Chapas, 4403 So. ATbany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4685 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis, 3838 So. Kedzie 
Avė., Kasierka; Petras Olšaus
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas KlimaviČia, 2534 
W. 46th St., Kasos Globėjas; Dr.

.M.- T. .Strikol,. 4645 So. Ashland 
Atf.,’ Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; Georgė Menkas, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 Ek». 
Bishop St., Knygias; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zajtė, 1423 So. -51st Ct. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3187 W. 44th St., BjtRio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai ątsibuna koŽną tnėnesį 
kas pirmą sekmadienį 12 vai. d. 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St., Chicago, III. Mokesčiai pri
imami U vai. iš ryto.

Avė.,
He-

rimbą, ir vyti laukan visus, 
kaip Romos1 popiežiaus kuni
gus, taip ir visus jų aklus pa
sekėjus. Juk tai didesnio pasi
tyčiojimo iš Kristaus mokslo 
negali padaryti nei didžiausi be
dieviai ir herelikai, kokį daro 
iš Jo mokslo patys Romos ka
talikų bažnyčios kunigai.

Kristus mokino mylėti kiek
vieną žmogų, kaipo savo arti
mą ir tam nurodė pavyzdžius. 
Šios dienos Romos katalikų 
bažnyčia, pasisavinusi teisę Kri-; 
stų atstovauti išimtinai čia ant 
žemės, skelbią kryžiaus karą 
visiems, kurie tik netaip tiki, 
kaip jie nori, kad tikėtų. RuP 
negali patys įveikti, tai užsiun
do tautą prieš tautą jr sU ugni
mi ir granatomis, kanuolėmis

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

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje, Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti,

‘‘The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00
Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams šitą knygą.
Gausite NAUJIENŲ ofise

AMERICAN L! 
ZENS CLUB, 
BENEFICIAL OP THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1038 M.: J. Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2410 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette M?4; J. Va- 
linckas, Pirm.^PagelU., 3423 So. 
Morgan St.; Paul 3. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
'Gramontienė, Kasieriufc, 4535 S. 
Rocktyell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. RašL, 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma- 
nikas, Daktaras Kvotėjas^ 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Šaldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St., Chicago, 111. 
J Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.

ANIAN CITI- 
TICAL' AND
THE

Bosses Woif t 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH) 

People who get and hold jobs

•ftth 'the best to ehoose from tbese dajre, etn- 
ployers Tavor the person who is mest attrtoc-
haHtosls (unpleaaant breath) ia coMiUaartd the 
eront of fauite.

Unfortunately ėverybody Balete Irom thto 
effengive condition et aonje tfme or otner— 
many morc regulafly tha'ątbėy thi.k. Feriaetf* 
Cstion of food partidefc akfpped by the tooth 
brush is the cause ot motį rasos. Decaying 
teeth and poor dlceation aWb daurfė OddM.

The ^uick, pleasant way to Tmprove your 
breath is to vse LtetOrlne, tne quick deodorant, 
every mornlng and evOTv nlght.

Listerine halta fennentation. a major catue 
of odora, and ovėroomte the odors themeeiree. 
Your breath beminėto Street and agreeeble. It 
-MII not oflend othtors.

If you value your job and your friends, ūse

□ert Pharmacal Ootopany, SU Lotus, Mo.

Doto’t offend others • ętjeck 
halitosis ritt USim

><lt i . <■.11 —S ■ i i i ■

Garsinkiies “N-nose”
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Diena Iš Dienos
ligo-

Atostogavo 
Baltimorėj

Pereitą savaitę, Baltimore, 
Md., savo pirmoj “tėvynėj”, 
atostogavo chicagiečiai Antanas 
ir Michalina Ruliai, jų sūnūs 
Algirdas ir dar du jaunuoliai, 
S. Drigotas ir S. Kubilius, 

žinovas.

Naujas Ligoninės 
Viršininkas Jau 
Eina Pareigas

Vakar Cook apskričio
ninės naujasis viršininkas ge
nerolas Manus McCloskey pra
dėjo eiti pareigas. Jis užima 
vietą rezignavusio viršininko 
Michael Zimmer. Jokių stam
besnių permainų ligoninėj 
kas nežada daryti.

Juozas J. Žukas 
Pasiekė Parkų 
Teniso Finalus 
Turi Gerą Progą Laimėti
pionatą ir Kelionę Californijon

labai linksmas išvažiavimas. 
Todėl ir jus, gerbiamieji, ku
rie nemanot vykti į Jefferson 
girias, nepasilikit namie, nes 
graudysitės.

J. Naujalis, koresp.

Rytoj SLA 226-tos 
Kuopos Susirinkimas

sekamą nedėldienį, rugpiučio 
dieną, Jefferson giriose.

J. Naujalis, sekr. ELEKTRINES

kol

Sunkiai Serga 
P. Dubickas

Apskričio ligoninėj 
savaitę atsigulė senas
nietis Pius Dubickas. Jis serga 
gana sunkiai. Guli 45-tame 
warde.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Irvving MacDonald, 31,
Valentine Sawicki, 27

Albert Smith, 32, su Frances 
Nonvell, 26

su

pereitą 
naujie-

Ligonio draugai yra prašomi 
prie progos užsukti ligoninėj 
ir jį aplankyti. Lankymo va
landos nuo 2—3 po pietų ir nuo 
7—8 vakare, antradieniais ir 
ketvirtadieniais. VBA.

Reikalauja
Perskirų

Elizabeth Sauteris nuo Ot- 
to Sauteris

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

čam-

Serga “Naujienų” 
Bendradarbis
Kazys Liutkus

Pereitą savaitę turėjo 
operaciją

SLA 226-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks rytoj 
vakare, 7:30 vai. vakare, Gri
gaičio svetainėj, 3804 Armitage 
Avė. Gerbiami nariai ir narės, 
malonėkit atsilankyti ir užsi 
mokėti mėnesines duokles, kad 
neliktut suspenduoti. Taip p.it 
turėsime apkalbėti apie musų 
kuopos išvažiavimą, kuris įvyks

PASKUTINES TRIS DIENAS 
Jaudinanti Drama iš Ūkininkų 
Sukilimo Katrynos Didžiosios 

Dienose. 
“PUGACHEV” 

Pasaka apie Emilijoną Pugačio
vą, vargšą Dono kazoką, kuris 

kovojo karalienę. 
SONOTONE TEATRE 

66 E. VAN BUREN 
Oras atvėsintas.

iki 1 P. M., išėmus Sešt. 
ir Sekmadienį.

LEDAUNES

25c

su •Pereitą savaitę sunkokai 
sirgo “Naujienų” geras drau
gas ir bendradarbis Kazys Liut
kus. šią savaitę jis jaučiasi žy
miai geriau ir žada netrukus 
visiškai pasveikti, ko mes jam 
nuoširdžiai linkime.

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

Pereitą savaitę ligoniui bu • 
vo padaryta tonsilų operacija, 
kuri, paprastai skaitoma nepa
vojinga, šį kartą pasirodė ga
na sunki. Bet ligonis “piausto- 
mas” gerai laikėsi ir netekęs 
nereikalingų tonsilų — ėmė ge
rėti. Kitą savaitę jau bėginės 
po Marąuette Parką organiza
cijų reikalais ir rašinės kores
pondencijas “Naujienoms”.

K. Liutkus yra veiklus na
rys Marąuette Parko SLA kuo
poj ir ją atstovavo 40-tam SLA 
seime, Scrantone, kurį gyvai 

finalus. Lošdamas Garfield Par-* aprašė “Naujienose”. Kazys 
ke, jis nugalėjo Harry Chano--Į gyvena Marąuette Parke, ad- 
witz, 5-7, 6-4, ir 6-4. Tai buvo 
semifinalai ir dabar palieka tik 
viena kliūtis iki čampionato.

Žukas turi labai gerą progą 
pirmenybę laimėti. Jo oponen
tas semifinaluose bus tenisistai 
John Clark arba Gene Quinn, 
priklauso kuris laimės semifi- 
nalinį lošimą, kuris įvyks šian
dien po pietų Garfield Parke. 
Abu tuos tenisistus Žukas nese
niai jau nugalėjo Herald and 
Examiner teniso turnyre, kuris 
pasibaigė pereitą savaitę. '

J. J. Žukas
Juozas J. Žukas sekmadienį 

po pietų pasiekė Chicagos Par
kų distrikto Teniso Čampionato

resu, 6918 South Artesian avė., 
pas drg. Kairius.

Kazio Draugas.

Senas Petras
Prašomas
Atsišaukti!

| Pabaiki! Savo Kojų Vargus
DYKAI EKZAMINACIJA ■ ’ ’ VĮ

duodami kojų kaulus sutvarkyti be skau- Ira
smo Dr-ui Chaikin, kurs iš naujo lankė Great /8
Canadian Foot Clinic. Specialus Kojų atitai- ML_ lW
symas arba Chiropody................................. $1.00 y

jnt?£ĄTrf0vr|

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

’ U/

CRANE COAL COMPANY 
M 5332 So. Long Avenue

Tel. Portsmouth 9022
T POCAHONTAS Mine Run $7.25
/ (Screened) Tonas ................................. ■

jįTyfi I SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK trumpam laikui

General Electric, Norge 
Westingbouse, Crosley, 

Hotpoint, padarytos 
parduoti $150.00 
už $99.50

Naujos 1939 metų Radijos 
R. C. A. Victor, Zenith, jau 
iškrautos an1. parodos. Nauji 
pečiai: Universal, Norge, 
Crown. Duodama didelė 
nuolaida už seną pečių

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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.

išsiuvinėtas žiurstas

PEA?^’ PATTERN 1805

No. 1805 — Gražiai išsiūtas žiurstas padaro kiekvieną 
Šeimininkę malonesnę kai ji apie namus ruošiasi.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted St„ Chicago, III.

I
No. 1805 .

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavv^dj No.

Vardas ir parardi

| Adresas ------------------------

| Miestas ir valstija .......... -

PETER PEN

Senas Petras—P. Martinkai- i:
! tis yra prašomas tuojau atsi
šaukti į Naujienas. Tegul pasi
mato su p. Maria Jurgelonie-

I „_ ] >1' ■

Jei Žukas laimės pirmenybę, Ine- 
tai jis gaus nemokamą kelionę, 
į Los Angeles, California, kaipo, 
geriausias Chicagos tenisistas-; 
mėgėjas, ir ten los visos Ame
rikos teniso turnyre.

Juozai, gerai ikišiol laikeisi, 
tai nepasiduok dabar! R.;

SLA 226-tos Kp. Net 
Išvažiavimas Jef- 
ferson Giriose

Nepasilikit Namie, Nes 
Gailėsitės

N0RTH SIDE — Pereitą 
penktadienį rašiau apie šios; 
kuopos rengiamą išvažiavimą'
Jefferson giriose, sekmadieni, 
rugpiučio 7-tą dieną, kaipo 
kuopom sekretorius. Bet šian
dien rašau, kaipo kuopos ko
respondentas, kurio pareigos— 
pranešti vėliausias žinias, 
vėliausios žinios yra, kad 
me išvažiavime suvažiuos 
čių iš visų miesto dalių.

Pirmajame pranešime sakiau, 
kad Jefferson giriose paukšte
liai pripildo orą įvairiom me- 

... | liodijom. Tačiau bus kaip tik 
priešingai: ten ne paukštelių, 

“ I bet lietuviškų dainų meliodijom 
| oras bus pripildytas. Tai bus

Tos' 
šia-i 
sve-

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurį užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

šaukit Tel. YARDS 3408

Atsilankykit Pamatyti Šį GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”
Sidabrinį Setą

Kas Naujai Sau Arba Savo Draugui, Be Agentų Tarpininkavimo, 
Užsirašys NAUJIENAS Metams,

Gaus ši puikų sidabrinį setą (h yf
TIKTAI UŽ............  CpMFeVFVF

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 Šmotų Setas .....................................  $4.00
“Naujienos” Metams ir Setas ... $12.00

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams.............................. $5.00
26 $m°tų Setas su persiuntimu ....... $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas ... $9.50

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, III.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

Vardas ..................................................................

Adresas

Miestas

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

LIGONINES—
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2-5O
GYDYMAS ~........... SCn.OO
LIGONINĖJE ..................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  $15-oo
RAUMATIZMAS $0.00

greitai palengvinama ___ “
VISAS LIGAS GYDOMA $-f 
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

ĮRESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininko*

TeL VIGTORY 9670.

ANGLYS—CO AL
Kainos perkant 4 tpnus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Vlrginia 

75% Coarse ...... _...........  $7.00
Pocahontas Mine Run, West Vlrginia 

75% Coarse ___
llinois Nut ___ ___

Rex Erg ...... . ..... ....
Black Band Lumn ... 
Mlllers Creek Lump 
Chestnut Hard Coal _____  $13.00

ir kitokias lis pristatom. 
Pašaukit: tte 8980.

OKSAS EX NG



NAUJIENOS, Chlča£o, ID. ..

Cook Apskričio 
Užsidariusių Bankų 
Stovis

IV
(Žiūrėk liep. 27, 29, 30 “N.”)

Vakar valstijos auditorius 
Edwaird J. Barrett paskelbė že
miau paduotų Užsidariusių ban
kų antro bertainio raportus.

Pasiremdamas raportų skait
linėmis, tų bankų receiveris 
Chas. H. Albers daro sekamus 
spėjimus apie dividendus atei
tyj:

• Dėpositors State Bank — 
Jau išmokėjo 23^% depozito- 
riams. Netolimoj ateityje išmo
kės dar 5%.

0 Diversy Trust and Savings 
Bank—Atmokėjo depožitoriams 
visus pinigus—100%. Dabar 
norima banką atimti iš recei- 
verio rankų ir atidaryti bizniui.

e Commerce Trušt and Sa
vings Bank:—Jau išmokėjo 
78% depožitoriams ir netrukus 
išmokėti dar vieną, kelių nuo
šimčių dividendą. Tai bus pas
kutinis.

G Congress Trust and Sav
ings—Atmokėjo depožitoriams 
visus pinigus. Pinigai surinkti 
iš tolimesnės turtų likvidacijos 
bus grąžinti šėrininkams, kurie 
pagelbėjo atmokėti pinigus de- 
pozitoriams.

0 Cosmopolitan State Bank 
—Depožitoriams atsisakius nuo 
dalies pinigų, bankas atmokė 
reikalaujamą nuošimti. Atmo
kėjęs $595,000 paskolą Recon- 
struction Finance Corporation, 
gal pridės dar po kelis nuošim-

čiua depožitoriams.
Receiveris Ch&s. 11. Alberfc 

priduria, kad nėfra daug vilties 
depožitoriams gauti dividendų 
greitu laiku iš sekamų užsida
riusių bankų:
—Columbia State Savings Bank

Coihfttercial Bank of Chica
go Heights

Coihmonwealth Trust and 
Savings Bahk

Cc-ngress Park State Bank
Crawford State Savings Bank 
COttage GroVe State Bank 
Cragin State Bank 
Dės Plaines State Bank 
Devon Trust and 

Bank
EItnwood Park State
EIstort State Bank
Empire Trukt and 

Bank
Eųuitable State, ir
First Englewoo-d State Bank.

“L W. W.” Oak 
Parke

Savings

Bank

SaVihgs

Oak Park yra tipiškas, k o m 
servatiškas rezidencinis mies
telis, nors oficialiai jis yra 
skaitomas kaimu. Ten šiomis 
dienomis susiorganizavo “IWW” 
organizacija.

Bill Haywoodo pasekėjams 
tai gal atrodys stebuklu, kad 
atžagareiviškam Oak Parke at
sirado tokia kairi organizacija! 
Bet tai ne stebuklas ir nėra 
ko buvusiems “aidoblistams” 
džiaugtis.

Naująją IWW suorganizavo 
vietos jaunos merginos, kurios 
nori gauti vyrus o “IWW”— 
reiškia “I Wonder When”.

-■y.’VA’v-

i’iiahiš ih Vlšibihš Chicagoš lie
tuviams siuhčiu febas dienas.

“V. J. koilčienė’*.

Liepos Mėnesio
Svarbesni Įvykiai
Chicagoš Istorijoj

Surinkti Miešta) Valdybos 
įsakyhiū.

Liepos 23, 1Š03. — Oakwood 
kapinėse nudengtas pariiinklas 
tiėms korifederūtl) kareiviams, 
kurie mirė DoUglaš stovykloj, 
Chicago j e.

Liejos 24, 1874. 
orgahizuota Čitižeiiš Assn. of 
ChicdgO.

1876.

Tapo su-

Dr. Ė. L. McVicker 
tapo paskirtas pirihti Chicagoš 
Sveikatos ko'ttrišidirierium, sulig 
Hri'esto tatyboš ridtarirtiu, pa
naikinusiu Sveikatos tabybą į 
įsteigusį sveikatos 'dSėpartamen-

MADOS
antAnAs šadAuskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 31 d., 5:15 vai. ryto,. 
1938 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Baisbgalėš' 4parcip.; Ugrhenų 
kaime. Amerikoj išgyveno. 45 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterę Marijoną, po tėvais ‘ 
Radzevičiūtę, dukterę Sophie, 
žentą P. Peterson, 2 sūnūs An
taną, marčią Helen ir Kazi
mierą, 2 pusbrolius: Nikode
mą ir Kazimierą Kiserauskus, 
ir daug kitų giminių. O Lietu
voj 2 brolius, Juozą ir Joną, ir 
seserę Viktoriją.

Kūnas pašarvotas 709 W 59 
St. Tel. Wentwor|h 1208. Lai
dotuvės įvyks ketvirtad., rug- 
piučio 4 d., 9 vai. ryto iš na
mų į Our Lady of Solace par. 
bažnyčią, kur atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. ’

Visi a. a. Antano Sadauskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidbtUVėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.. Nubudę liekame, 
Moteris, Duktė, Sūnus, Mar

čia, žentas ir pusbroliai.
Laidotuvėse patarnauja Dir.
J. F. Eudeikis. Tėl. Yards 1741

CLASSIFIED ADS. i
V^U-Al^.AV 1>A V.U^AV.^-<Z. X.- J

SITUATION WANTED 
_________ Ieško Darbo_________

IEŠKAU DARBO kaip męat eut- 
ter. Tbbiu 10 metų patyrimo.

PETE KULIVUS,
3419 Lowe Avė., Yardš 3073.

PAIEŠKAU DARBO prie taišy- 
mo ir perdirbimo senų ir naujų 
namų. Esu gerai patyręs visokių 
karpertterio darbiį. Atsišaukite, F. 
SKRABUTĖNAS, Tel. Lafayette 
0982.

PAIEŠKAU DARBO NAMUOSE, 
kur reikalinga motinos priežiūra ir 
gaspadinė, arba prižiūrėti ligonį.

Lafayėtte 9645.

beLp vvAnteD—Femalė
Darbininkii^?Reikia , ...

PAIEŠKAU MERGINOS dėl ta- 
verno, kad butų ant vietos, šauki
te YARDS 7352.

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys maišytiems skudurams sor- 
tuott LINKON IRON and METAL 
CO., 6423 So. Wentworth Avenue.

HELP wanted—malė 
Darbininkų Reikia

. , Acme-Naujienų Telephotb
HUGHES CHICAGOJ — Vaizdas sutikimo parado, 

kurį Chicago surengė lakūnui Hovvard Hughes ir jo ko
legoms, kai jie čia lankėsi pereitos savaitės pabaigoje.

Pagiriečių
Išvažiavimas

rengiaPagiriečių Kliubas 
draugišką išvažiavimą, šį sek
madienį, rugpiučio 7 d., Shady 
Tree Grove, prie Archer Avė., 
WilloW Springs, III.

Visi pagiriečiai kviečiami 
dalyvauti. Tai bus linksmas ir 
gražus parengimas. (Sp.)

Suėmė Už Mergaitės
Užpuolimą

Hyde Park nuovados policija, 
ties 4727 Ingleside avenue, Su
ėmė 19 metų juodveidį Williain 
Jdckson, kuris užpuolė 12 me
tų mergaitę. Piktadaris baridė 
pabėgti, kai mergaitė it jos mo
tina ėmė šauktis pagalbos, • bet 
tuo tarpu pasirodė du policis- 
tai ir padarė areštą.

Graži Padėka
Chicagiečiams
Nuo Pittsburghietės
V. J. Količienė dėkoja visiems, 

kurie teikė\ jai pagalbos

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

ATEIK į didžiMUSf naujų ir 
atimtų automobilių iš|iafdavi- 
tnų—- tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

ties 1340 We«t 63rd,St;
, Virš 300 naujų ir vartotų, karų 
buš parduodama tiesiog publikai.

No. 4842 — Apatinis rūbas. Jis 
lengva pasisiūti. Bus pigiau negu 
krautuvėj nusipirksit. Pacids pasi- 
Siukit. Sukirptos mieros 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 paduotų blan- 
kutę Arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti m i erą ir aiš
kiai parašyti šaVO vardų pa
vardę ir adrešų. Kiekviedo pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus Arba į>al- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

am- 
aps- 
Jo-

m.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicig^ HL

Čia įdedu 15 centų Ir praiau
atsiųsti man pavyzdį No.
Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavarta) 
.... . ................... ..................

(Adresas)
• -- --------------- --- --------------------------- -•

(Miestas Ir valstija)

MYKOLAS JAŠKUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyveno 35
Paliko dideliame nuliudime 

3 dukteris: Katrirtą, vyrą An
taną ir šeimyną Navickų; Al
bumą, vyrą Povilą ir šeimy
ną Kapočių; Veroniką, vyrą 
ir šeimyną Elliot; 4 sūnūs: 
Motiejų, Antaną, Julių ir mo
terį Mdry ir šeimyną, Bruno 
JaškUną, brolio vaikus, Sta
nislovą Jaškuhą ir Šeiiųyhą, 
Uršulę jbs vyrą Augustą 
Kraujai į ir šeimyną, Jurgi 
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- 
iniero kapinės.

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 Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, Tel.

, . įafayette3572./

VINCENT SAMAS, 
mylimas vyras velionės 

ANNA SAMAS.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bbpos 31 d.
Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris, Mrs. Mary Howe 
ir Mrs. Estelle Michaels.

Kūnas pašarvotas Gordon 
koplyčioje, 1729 So. Halsted 
Street.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rugpiučio 3 dieną, 8:30 
valandą ryto iš koplyčios į 
Dievo Apveizdos parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu-* 
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas_ 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi. a. a. VINCENTO ŠA
MO giminės, draugai ir • pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
Suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
DUKTERYS ir GIMINĖS. '

Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius Gordon, Telefo
nas CANAL 1344.

Neseniai Chjcagoj lankėsi 
pittsburghietė pi. V. J. Količie- 
nė. Buvo čia atvykus nemalo
niais, asmeniniais reikalais 
(mirė jos brblis). Šiomis die
nomis, sugrįž&i į Pittsburghą, 
ji atsiuntė sekamo turinio pa
dėkos laišką:

“Aš Chicagųj patikau tikrai 
lietuviškus pri'Ctelius, kurie su
teikė pagelb$ ^įnehiimei esan
čiam.

“Plrniiausiaiy tai prieteliai 
p. Jurgelioniehe ir p. PiVariti- 
nierie. Tamstos man tiek pa- 
gelbėjot, kad aš niekuomet ne
maniau, kad mano gyvenime 
rastųsi reikalui prisiėjus tokių 
geradarių. Taip pat, negaliu 
pamiršt draugiškumo adv. ,Gu- 
gio, p lės Mikužiutės, Dr. Gri
gaičio, Dr. MontVjdo ir kitų, 
kuritįoš tiktai turėjau progos 
pasitikti, būdama Chicagoj.

“Kelionę iš Chicagoš į Pitts
burghą turėjau labai smagią. 
Su p. Mažukna ir sunum nu
važiavom į Detroit, Michigan, 
ten radau pnią MažUknienę. 
Keletą Valandų paviešėję, lei
domės į Pittsburghą.

“Visiertls Naujienų štabo na-

1915. — Laivaš “Eaštland” 
paskendo C.hieagoš ūpe j prie 
Clark St. tilto. ŽiiVO 812 žmo - 
irių.

~ ŪžPėkdhdiioH karš • 
čiaiisia diėria — 104.08 laips
nių.

Liėįfe’š 25, 
Uždarė regulidi’į susirinkimą 
tikslu pasitikti sugryžhsias A. 
ir B. valatėrgas 24-to Illinois 
pulko.

1865. — Gub. Oglešby daly
vaujant, atidarytas didelis Chu 
cago Avė. vaildetiš tiekimo tu
nelis, kuris buvo pradėtas už 
dviejų mylių nuo kranto.

Liepos 26,, 1867. •—■ North- 
western universiteto preziden
tas kun. R. S. Foster pašvėil- 
tino Desplaines St. metodistų 
episkopalų bažnyčią.

1923. — Tabletė atminčiai 
Jane Bernard Skinner nudeng
ta prie 113 W. Chicago Avė.

Liepos 27, 1876. — Victor 
Lawšoii išpirko iš redaktoriaus 
Mellville Stone Daily News.

1898. — Pradėta naudoti 
elektrą operaviihui elevatoriaus 
linijų Vidurmiesty ir pietinėj 
miesto daly.

Liepos 28, 1825.
Kinzie paskirtas taikos teisėju 
Peoria kauntej, prie kurios pri 
klauso ir Chicago.

1862.
Sherman ragino miesto tarybą 
nutarti pirkti ginklus apgyni
mui miesto.

1889. — Smarkus Vėjas su
griovė nanuį ir užmušė 73 žmo
nes.

1893. — Atidaryta Blue Is- 
larid Avė. cable gatvekarių li
nija.

Liė^ds 29, 1874. — Lincoln 
paik k'ohiisiohieriuš išleido įsa
kymą mokėti po $8 už iškėlimą 
kūno iš miestė kapinyno (da- 
bah Lincoln parko) į kitas ka
pines, kur lotai liko paVešti 
miestui su sąlyga, kad la'vo- 
iias tikrai bus iškelta.

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, kuris mokėtų karves 
melžti. DORCHESTER 3385.

tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35. ...

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

Viši karai turi mustį 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjirtid bandy
mą. Jums nereikia it grynų pįni- 
gtį, ines priimsime jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galitę pa
siimti dviem metams išsiriiokeu. .

Nesvarbu kUr gyveni, ttėpra- 
leisk nuostabios progos. -

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

COOK COUNTY FiNAKtE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

t-M

I Telegramų į
LU V L. 11X10 Visas Pasaulio 

Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Banldetams 
. .., ir Eagrabams.

3316 So. Halsted Street
tek B^UUEVARD 7314

BARBORA KAŠPUT1ENĖ, 
(po tėvais'Buivydaite) 

Gyveno 4835 So.fDamen Avė., 
Chicago.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 31 d., 3 vai. ryto, 1938 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Tauragės apškr., Girdiš
kių parap., Tajeinu .kaime.

Amerikoj įŠgyvėno 28 rh.
Palikė. dideliame iiuliifdimė 

vyrą Antaną, du sūnūs Anta
ną ir Tamošių, Dukterį Bar
borą ir žentą T. Wojciechow- 
škį ir jų šeimą, pusseserę 
Barborą Geštautienę, pusse
serę Barborą Kumeitienę, Col- 
linšville, III., ir daug kitų gi
minių, o Lietuvoj du broliu 
Borievehturą įt. JUoząpą.

Kurias pašdrVbtaš 4605 Šo. 
Hermitage Aye. ^.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 is ten buš 
nulydėta į ŠV< Kartiiziero ka
pines.

Visi a. a. Barboros KaŠpu- 
tienės giminės, draugai ir pa? 
žįstami esat nųėširdziai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskųtin| patarrta< 
vimą ir atsisveikinimą. <

Nuliūdę liėkąmę, , 
Vyras; Sūnus, Duktė, žentas, 
Broliai, Pusseserės ir Giminės.

Laid; Dir. J; JT. Eudeikis,
......... - .

Taryba

John

Meras Francis C.

Gatvekarių ir ele-

FURNlŠllED ftOOMŠ—TO ttĖNT’ 
Gyyenimiri Kambariai

RENDON FURNIŠIUOTI KAM
BARIAI moteriai arba vedusiai po
rai prie mažos šeimynos, šiltu van
deniu apšildomi. 5046 Sb. Kolin 
Avenue.

-------i'“-'
BUSINESS CHANCES 

Pardavimui Bizniai
PARDUOSIU savo 

nos biznio 
kampo Halsted ir 21-mos, antrašu 
2042 So. Halsted St. Aš turiu ledų 
ir anglių biznį, man yra petsun- 
ku abudu biznius prižiūrėti.

Kreipkitės į taverną.
—— l , »

itĘAL EStATE FOR SALE 
N amai-žemė Par davimui 
DABARTINIU LAIKU.

Mes siūlome 6 apartm. namus, 
garu apšildomus, taip .pigiai kaip 
$9500; 12 apart, už $20,000. jsigykit 
didėlį batgenų sąrašą. Lengvi iš
mokėjimai.

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 MilWauk'ėe 

10 North Clark Street.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG 

MILDA AUTO SALĖS 
806 West Šlst Street 

Telefonas -VICTORY 1608

pusę taver- 
vieta randasi prie

BUSINESS SERVICE 
r Biznio Patarnavimas 

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdršudą 
už darbus^ Lengvus išmokėjimai, 
jei. norite.
BRIDGEPORT ROOFtNG AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

Pataisyk Stogą ir t 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavl- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius h? 

Stogų dengėjas.
Lėbnas Roofing Cd. 

8750 WAtLACĖ STRfcfcT 
Tel. BOULEVARD 0250.

FARMS FOR SALE „ 
_______ Ūkiai Pardkyimni

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

'.►-v

Aiiglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

256 AKRAI ŽEMĖS su dviem 
pastatų setais; pagerintos abelnoš 
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.

FURNITURE-FlXTtJRE FOR SALĖ 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui .

IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 
ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Čoil traktais ir širtkom. Taipgi štd- 
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarštyklfes, registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur. „

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

CALumet 5269.

JUOKAI

ĖGG .............
NUT ____ __
BIG LUMP ..
MINE HUN ..
SCREENINGS

$6.00 
116.00
i 16.00 
: 15.75
115.00

PIRKIT DABAR 1 — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTJ-

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMOJtE 6975
FINANCIAL 

Finahsai-Paskolos

....JEIGU REIKIA PINIGŲ—
Kreipkitės į Naujiehų sphl- 

ką. Duodame ant pirmų ftiort- 
gičių lehgvais išrridke j ibiais, 
Lithuanian Building Loan and 

Savings Associatibn 
1739 So. Halsted Street

1919
vatorių darbininkai sustreikavo 
atmetę unijos viršininkų kom
promisą 
algas ir 
landas, 
rugp. 2

1922.
įvyko antra Pagėant of Pro- 
gress Exposition. Ji tęsėsi ntio 
liepos 29 d. iki rugp. 14 d.

su kompanijų pakelti 
sutrumpinti darbo va- 
Streikas tęsėsi iki 

d.
—Miešto prieplaukoj

IR JIESKAI 
DIRBO?

■'SKAITYK tRMMHI į

?------- —IR TEMYK skiltis—-------- i

1EIKU DARBIHINKU"
Lietuviai taipgi perka r parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

KADA IMPERATORIUS 
PRIGIRDI

Napolėėnaš kartą aplankė 
vieną savo intendantą. Kai 
imperatorius grįžo raitas atgal, 
intendantas jį truputį palydėjo. 
Jodamas šalia imperatoriaus, 
intendantas pradėjo skųstis, ešą 
gaunas mažai ginklų, mundi- 
rdotės, maisto ir nepajėgiąs 
aprūpinti kariuomenes. Impera
torius, kdriaih tie Skundai įky
rėjo, tarė:

—Klausykite, perjokite Į ki
tą pusę: šita ausimi aš silpnai 
girdžiu. \

Intendantas perjojo į kitą 
Ūds^ ir Vėl įrddėjo skųstis.

—Patarčiau jums kreiptis j 
rtrinisterį,—vėl įmšidiė impera
torius Napoleonas.

—Jūsų Didybe,—tarė inten
dantas,—pdhas ministeHs ne
prigirdi abiem ausimis ...

šitas atsakymas taip paveikė 
iiriperatorių, kad jis pats prade-

NE-

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičių Chlca^bfė Ii 

rfWo"Dlui&wto 
FEDERAL SAVINOS 

AND LOAN ASSOCIATION 
df Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Catnd 8887

jd rūpintis intendantūra.

iiiiiiiiimimum

JEI TURIT
K| PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
SjaujIeNas

NELAUKIT 
tLGAi

Palaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgdt-siriiititj kainos prl 
einamos. Už pakartoji 
mua gausit nuolaidų..
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KETURIŲ INŽINIERIŲ KOMISIJA PRA
DĖJO STUDIJUOTI CHICAGOS 

“SUBWAY” PLANĄ

NAUJIENOS, Chicago, UI.

NUO JŲ NUOSPRENDŽIO PRIKLAUSYS 
SUSISIEKIMO ĮVEDIMAS

Valdžios paskirti keturi žy
mus USA inžinieriai jau pra
dėjo studijuoti Chicagos pože
minio susisiekimo (“Subway”) 
planą. Juos paskyrė federalės 
Vie'ių Darbų Administracijos 
viršininkas Harold Ickes, į ku
rį miesto majoras kreipėsi, pra
šydamas pinigų iškasimui su
sisiekimui tunelių vidurmiestyj.

Pradžioj Kelly reikalavo apie 
$50,000,000, vėliau sumažino 
sumą iki $31,840,000. PWA 
žada parūpinti $14,328,000, o 
kitus arba valdžia, arba ban
kai paskolins.

Harold Ickes paskyrė inžinie
rių komisija, kai atsirado chi- 
cagicčių, kurie ėmė protestuoti 
prieš miesto planą. Viena biz
nierių organizacija ypatingai 
aštriai kritikavo miesto inžinie-

Rytoj Liudviko 
Tenzio Laidotuvės
Kūnas Pašarvotas J. F. Eudei- 

kio koplyčioj

Rytoj 8-tą valandą ryto bus 
palaidotas Liudvikas (Lewis)
Tenzis, kuris mirė pereitą šeš
tadienį, sulaukęs nepilnai 24 
metų amžiaus.

Laidotuvės bus didelės ir iš
kilmingos, nes šimtai velionio 
draugų ir mėgėjų ruošiasi da
lyvauti. L. Tenzis buvo Dainos 
choro narys ir mėgiamas lie
tuviškų radio programų ir kon
certų dainininkas.

Laidotuvėmis rūpinasi velio
nio žmona Julija, kuri vos 
prieš dvi savaites pagimdė sū
nų, ir penkios seserys, Mary 
McCann, Marcella Crosse, Ane
lė Reid, Agnės Vainauskienė ir 
Ona Felkins. (Vakar buvo klai
dingai pranešta, kad velionis 
paliko ir motiną.)

Liudviko Tenzio kūnas yra 
pašarvotas laidotuvių direkto
riaus John F. Eudeikio koply
čioj, 4605 South Hermitage 
avenue. Kūnas bus pakastas 
švento Kazimiero kapinėse, o 
gedulingos pamaldos įvyks 
Town of Lake Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj.

Republikonai Ruo
šias Rinkimams

Vakar USA republikonų par
tija pradėjo diskusijas bėgan
čiais reikalais, priruošimui par
tijos platformos 1940 metų pre
zidentiniams rinkimams. Disku
sijos vyksta Northwestern uni
versitete, ir joms vadovauja 
Dr. Glenn Frank, Republikonų 
Programo komisijos viršinin
kas ir buvęs Wisconsino uni
versiteto prezidentas.

ĮŽANGOS KUPONAS Į

Naujienų Pikniką
>
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135th ir Archer Avė.

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI 
Pasisvečiavimas — Užkandžiai

• I8SIKIRPKIT — SU JUO {EISIT DARŽAN.

| rių sumanymą, padaryti įėjimą i 
I susisiekimo tunelius viduryj 
State gatvės

Socialistas, buvęs kandidatas 
į miesto .majorus, Seymour 
Steadman, parašė Ickes’ui, kad 
subway netiek reikalingas mies 
tui, kiek valdininkams rupi pa
sipinigauti. Panašių turinių bu
vo ir kiti protestai.

Keturių inžinierių komisiją 
sudaro sekami asmenys: Col. 
H. M. Waite. Joshua D’Espo- 
sito, Robert Eidgway ir H. M. 
Brinckerhoff. Jie yra skaitomi 
inžinerijos ekspertai viešų dar
bų ir “subway” srityse.

Jie nuspręs, ar “subvvay” 
Chicagai reikia, atsižvelgdami 
į tai ar 1. bus iš to naudos gy
ventojams; 2. kiek kainuos, ir 
3. kaip greitai bus galima dar
bą užbaigti.

Kovos Už Pakėlimąc
Pieno Kainų
Krautuvėse

%

Pieno išvežiotojai skundžiasi, 
kad daug prarado darbus

Norėdamos ‘‘atsilaikyti prieš 
‘nepriklausomų’ pieninių kon
kurenciją,” Chicagos didžio
sios pieno firmos nukirto kai
nas pieno, parduodamos per 
krautuves iki 10 centų. Už pie
ną, pristatomą į namus, ima
ma reguliarę kainą, nuo 12-13 
cen^ų už kvortą.

Kadangi skirtumas nemažas, 
tai daugelis šeimininkių atsi
sakė pieną imti per išvežio- 
tojus ir perka jį tiesiog iš krau 
tuvių.

Dabar pieno išvežiotojų uni
ja, Milk Wagon Drivers Union 
skundžiasi, kad apie 2,000 iš- 
yežiotojų prarado darbus ir ji 
ruošiasi kovoti už pakėlimą 
kainų krautuvinio pieno. Kaip 
prie to eis, nesako.

72,606 WPA 
Darbininkai 
Chicagoj
Dvigubai Daugiau Negu Sausio 

Mėnesį

WPA skelbia, kad dabartiniu 
laiku prie WPA darbų Chica
goj dirba 72,606 darbininkai, 
arba dvigubai daugiau negu 
sausio mėnesį. 59,216 darbinin
kai pristatyti prie konstrukci
jos darbų, o 13,390, daugiau
siai moterys, siuva rubus arba 
turi “baltakalnierių” darbus. 
Prie rūbų siuvimo bedarbiams 
dirba 4,283 moterys.

NAUJIENŲ-ACME Photo
KARALIUI — Vaizdas bengalinių lipnių (fejerverkų), kurias franeuzai šaudė 

iš Eifelio Bokšto, Paryžiuje, laike Angluos karaliaus Jurgio ir karalienės vizito 
tenai.

Senas Petras 
Naujienoms 
Nebetarnauja

Šluomi pranešame, tad Senas 
Petras — Petras Martinkaitis 
daugiau nebeagentauja NAU
JIENOMS ir nėra įgaliotas ko- 
lektuoti pinigus. Todėl prašo
me tų, kurie su juo turėjo rei
kalus, liečiančius Naujienas, ar 
tai dėl cirkuliacijos ar apgar
sinimų, kreiptis tiesiog į Nau
jienas. Mes pasiųsime kitą as
menį.

NAUJIENŲ ADM.

Naujas 
“Corriganas” /

Kai lakūnas Corrigan išskri
do “Californijon”, tai jis tai 
padare be valdžios leidimo.

Kai 13 metų chicagietis Carl 
Dietrich, 2524 N. Major avenue, 
išvažiavo su ■ dviračiu pereita 
šeštadienį, jis irgi neturėjo lei
dimo—nuo tėvų.

Tėvai rūpinosi, šaukė polici
ja, ieškojo sunaus po visą Chi- 
cago. Bet kaip Corrigan nenu- 
skrido Californijon, taip ber
niukas nepasimetė Chicagoj. 
Jis dviračiu nuvažiavo 150 my
lių į Sheboygan, Wisconsiną, 
pas savo dėdę Peter Jesky.

Suėmė Aštuonis 
Atlantikiečius

Nušovė Žmogų
Stockyards nuovada suėmė 

aštuonis Atlantiko kolonijos gy
ventojus ir apkaltino juos žmo
gaus nušovimu. Susimušę gat
vėj, jie vienas kitą apkruvino, 
o Vernan Robles, nuo 4520 
Wenthworth, meksikiečiui, te
ko kulka. Policija atrado jo kū
ną prie 4656 Wentworth avė.

Suimtieji yra, Peter Vrias, 
22, nuo 4057 Princeton; Michael 
Vrias; William Kennedy, 8022 
S. Wolcott; John M. King, 4364 
Princeton; D. Procopis, 4621 
Wentworth, Abeline Morales, 
2565 Wenthworth ir Joseph 
Luna, 5110 Wenthworth.

Traukinys Užmušė 
Penkis Žmones 
Netoli Gary

, t i, 1-0 ’

Nelaimė įvyko prie West
Hobartl Ind.

Pennsylvanią < gelžkelio eks
presinis traukiny š “Broadwayj. 
Limited”, važiuojantis iš Nevz| 
York o Chicagon, vakar užmu--| 
šė penkis žmones, prie West 
Hobart, netoli Gary, Indianos.

Žmonės važiavo automobilyj, 
kurį traukinys sudaužė prie 
kryžkelės.

žuvo:
Werner Boezers, 44, iš Cle- 

veland, Ohio;
Clara J. Boezers, jo žmona;
June Boezers,* 19, jų duktė;
Louise Kuntse, 40, 4445 May - 

pole, Chicago, ir
Mrs. A. L. Wrede, 42, Cleve- 

land. x
Paskutinioji, Mrs. Wrede, 

buvo atvykusi Chicagon aplan
kyti savo brolį, karo vetera
ną, gulintį Hines veteranų li
goninėj.

Tai, Štai, Kaip 
Reikia Žvejoti!

Šimtai liudininkų matė šį 
įvykį, tad juo negalima abejoti.

Adam Pronobis, 16 metų ber-' 
niukas nuo 5155 , S. Hermitage 
avenue maudėse ežere “nuo uo
lų” prie 51-mos gatves.

Nėręs vandenin pamatė ant 
dugno gulinčią didoką karpę. 
Tyliai priplaukė ir plikomis 
rankomis žuvį stipriai pagriebė. 
Pakilo paviršiun uždusęs, nes 
karpė mėtėsi ir buvo sunkoka. 
Ji svėrė 15 svarų. j

Įvykį su kamera užrekorda- 
vo ant filmų Louis Mielcarek, 
nuo 4224 South Western avenue. 
Jei netikit, kreipkitės pas jį. ,

• - 1 ’

Lėktuvo Katastrofa ' 
Solithsidej I

Prie 87 ir Hariem avenue nu
krito apysenis dvivietis lėktu
vas, kuriuo skridb, du lakūnai-
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ROCKFORDIECIAI AUTOBUSAIS ATVA-
ŽIUOJA “NAUJIENŲ” PIKNIKAN

RUOŠIASI BŪRIAI IR IŠ KITŲ KOLONIJŲ

Naujienietė drg. Matilda Cha- 
pulienė, gyvenanti Rockforde, 
2130 6th Street, praneša, kad 
rockfordiečiai nusisamdę auto
busų ir didžiulis būrys naujie- 
niečių iš to miesto atvyks į 
Naujienų Rudeninį Pikniką, 
kuris įvyks rugpiučio 14 d.

Ji taipgi praneša, kad auto
busai išeis iš pirmos stoties, 
prie So. Main street ir Island 
avenue, apie 8-tą valandą ry
to, o iš antros stoties, prie 
18th avenue ir llth street, 
apie 8:30 vai. ryto.

Jei ne autobusais, tai priva- 
tiškomis mašinomis į pikniką 
rengiasi dideli būriai lietuvių 
iš kitų kolonijų, kaip Kenosha, 
Racine, Waukegan, Milwaukee, 
Gary, Aurora ir Joliet.

Jeigu kitų kolonijų lietuviai 
taip susidomėję Naujienų pik

Automobilių 
Nelaimės:

• Prie Pulaski ir North Ave
nue “hit and run” vairuotojas 
suvažinėjo nežinomą, apie 35 
metų amžiaus žmogų. Iš laisnių 
numerio pasirodė, kad tai J. C. 
Willis, 2316 Greenleaf avenue.
Apie šešis mėnesius atgal jis žuvo du jaunuoliai, John Bat-
išsikraustė, nepalikęs savo nau
jo adreso. Bėgdamas nuo nelai
mės vietos Willis sužeidė kitą 
žmogų, Abner Hansen, 1953 N.
Keystone avė.

mėgėjai. Donald Probstfield, 
38, nuo 1142 Wellington, užsi
mušė, o John Germanich, 23, 
nuo 1131 N. Ridgeway buvo 
kritiškai sužeistas. Guli Berwyn 
ligoninėj.

• 20 metų mergina Miss Ro 
ma Schultz, 5841 N. Drake ave
nue, mirtinai apdegė, kai sku- 
bantis automobilis įvažiavo į atsidūrė Airijoj. Miesto valdy- 
'Stovinčią mašiną, kurioj ji sė ba ir Chicagos airiai ruošiasi 
dėjo su motina. Plyšo gazolino lakūną labai iškilmingai priim- 
tankas, ją aptaškė ir uždegė ti.

Išlies iį ~
Kas Nors Naujo-NEPAPRASTO!
Tautų Vargai, Perversmai ir Kentėjimai—Liūdna Gyvenimo Drama Bus 

Atvaizduota ir Atpasakota «

“Diktatorių Maršas ir Vilniaus Likimas”
PAMATYKIT IR IŠGIRSKIT!

Apie 30 asmenų—30 tvirtų laisvės kovotojų Chicagoje atvaizduos pokarinio 

tautų persigrupavimo ir perversmų istoriją, ir Vilniaus krašto likimą. Tai bus gy

va panorama—judantis paveikslas ir pasakojimas 24 metų istorijos.
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Įžangai—Išsikirpkit Kuponą iš Naujienų.

ienų Piknike

niku, tai reikia tikėti, kad chi- 
eagiečių susirinks tūkstantinės 
minios..

Susidomėjimas pikniku visur 
yra labai didelis. Visi kalba 
apie tą garsųjį “Diktatorių 
Maršą”, kurį vieni labai giria, 
o kiti peikia, už tai, kad šiek- 
tiek pakrečia nekalto juoko iš 
Rusijos diktatoriaus Stalino.

“Diktatorių Maršui” Sunset 
Parke, kur įvyks piknikas, bus 
pastatyta nauja, padidinta es
trada su skliautais, taip, kad 
visa scena bus dengta.

Jeigu dar nenutarėt dalyvau
ti “Naujienų” Piknike, tai bū
tinai Šiandien ant kalendoriaus 
pasižymėkite, kad turit labai 
svarbų “deitą” rugpiučio 14 d., 
su “Diktatoriais” Sunset Par
ke, — Naujienų Rudeniniame 
Piknike. Busiu!

rubus. Kaltininkas pabėgo, bet 
iš laisnių numerių buvo susek
ta, kad tai Iner Peterson, 8910 
Osceola Avė.

• Little Company of Mary 
ligoninėj mirė Emil Zager, 88th 
ir Throop St., kuris buvo ras
tas suvažinėtas prie 88th ir 
Kedzie gatvių.

• Prie Melvina ir Higgins 
gatvių automobilių nelaimėj 

tėra, 17, nuo 1223 Larrabee 
St., ir Virgil Alieto, 18, nuo 
5429 N. Mulligan Avė.

Rugpiučio 20 d., Chicagoj 
lankysis garsusis lakūnas Dou- 
glas P. Corrigan, kuris nese
niai išskridęs “Californijon”,




