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PER ŠJ IR KITĄ MĖNESĮ BUS PAŠAUKTA 
500,000 REZERVISTŲ

PARYŽIUS, rugp. 7. — Vo- 
kietijoje labai daug kalbama 
apie “bandomąją mobilizaciją”, 
kuri bus įvykdyta per seka
mas šešias savaites. Numato
ma, kad per tą laiką bus pa
šaukta apie penki šimtai tuk^ 
stančių rezervistų.

Konservatyviškesnieji užsie
nio militariniai stebėtojai sten
giasi nepriduoti didelės reikš
mės tai “bandomai mobilizaci
jai”, tačiau ir jie priversti yra 
pripažinti tą faktą, jog įvyk
džiusi mobilizaciją Vokietija 
turės 1,500,000 kareivių. I

NEVALIA KELTI OVACIJAS
VOKIEČIŲ “DAINOS DRAUGŲ DRAUGIJA” LIKO 

UŽDARYTA Už TAI, KAD JOS NARIAI KĖLĖ 
TRIUKŠMINGAS OVACIJAS KALINIŲ CHORUI

BERLYNAS, rugp. 7. — 
Slaptoji nacių policija (Gesta
po) įsakė Gesangverein (“dai
nos draugams”) užsidaryti 
tai, kad koncerto metu, kuria
me dalyvavo apie 3,000 žmo
nių, buvo keliamos labai' triuk
šmingos ovacijos, kai kalinių

Von Ribbentrop ..ne
tekęs Hitlerio 

malonės
LONDONAS, rugp. 7.

Čia plačiai kalbama apie tai, 
kad von Ribbentrop, nacių už
sienio reikalų ministras, nebe
tekęs Hitlerio malonės. Nauja-j 
sis nacių diktatoriaus favoritas 
esąs kap. Fritz Wiedemann, 
kuris neseniai lankėsi Londone 
ir įteikė Anglijos valdžiai pa
siūlymą Čekoslovakijos atžvie
giu.

Žydai reikalauja, kad 
Fordas atsižadėtų 
Hitlerio dekoracijos

DETROIT, Mich., rugp. 7. 
— Amerikos žydų karo vete
ranų organizacijos, ragina For 
dą, kad jis išsižadėtų ordino, 
kuriuo jį apdovanojo Hitlerin. 
Veteranų pareiškime sakoma, 
jog priimdamas tą dekoraciją, 
Fordas faktiškai užgiria žiau
rius ir barbariškus darbus, ku
riais pasižymi nacių režimas.

Pranašauja biznio 
pagerėjimą

BOSTON, rugp. 7. — Roger 
Babson, žinomas ekonomistas 
ir biznio ekspertas, pranašau
ja didelį biznio pagerėjimą. 
Esą, iki šių metų galo tiek pra
monėje, tiek iš viso biznyje bu 
siąs jaučiamas didelis pagerf- 
jimas.

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

Debesuotumas. Permainos 
temperatūroje beveik nebus. 
Saulė teka 5.49, leidžiasi 8:02.

Kam jai šiuo momentu yra 
reikalinga tokia milžiniška ar
mija?

Greičiausiai Vokietija nori 
išbandyti savo militarinę jėgą. 
Nori matyti, kaip sklandžiai ji 
gali veikti. Manevrų metu vis
kas bus daroma taip, lyg tai 
butų tikras karas.

Daugelis mano, jog tas “ban
domasis mobilizavimo” triukas 
yra daromas tam, kad paveik
ti nepalankiai naciams nusista
čiusias valstybes. Laukiama 
taip pat, jog bus išvystyta pa
rinkusia agitacija prieš Čeko
slovakiją.

choras įdainavo Beethoven’o 
“Fidelio”.

Slaptoji policija įžiūrėjo Č#i 
savotiškų demonstraciją. Juo 
labiau, kad tai draugijai pri
klausęs nemažas skaičius bu
vusių darbininkų vadų, kurie 
vargu nacių režimui l^ii sim
patizuoja.

Liepos mėnesį,, kon
centracijos stovyklo

je mirė 80 žydų
LONDONAS, rugp. 7. — 

Buchenwald koncentracijos sto
vykloje, kuri yra netoli Wei- 
maro, pereitą mėnesį mirė 80 
žydų, kurie buvo suvežti iš 
įvąirių Vokietijos dalių.

Nėra reikalo ir aiškinti, 
toks nepaprastai didelis mirtin
gumas įvyko dėlei to, kad kon
centracijos stovykloje su žy
dais elgiamasi labai brutališ- 
kai.

Venezueloje surado 
nežinomą plokščia- 

kalnę
NEW YORKAS, rugp. 7. — 

Amerikos geografų draugija 
skelbia, jog Venezueloje liko 
surasta iki šiol nežinoma plokš- 
čiakalnė, kuri turinti 400 ket 
virtainiškas mylias. Plokščia- 
kalnėje, kuri yra vienos my
lios aukštumo, gyveną labai 
keisti gyvūnai, kurių kitų pa
saulio dalyse nėra.

Mirė “Charlie Chan”
SANTA BARBARA, Cal., 

rugp. 7. — čia gautas praneši
mas, kad Stokholme pasimirė 
Warner Oland, žinomas kaip 
“Charlie Chan”, pagarsėjęs ki
no artistas.

Warner Oland buvo kilęs iš 
Švedijos. Atvyko jis j Ameri
ką 1893 m. ir su tėvais apsi
gyveno farmoje. Pastaruoju 
laiku jis daugiausia vaidinda
vo kinietį seklį, “Charlie Chan”.

Mirė jis plaučių uždegimu, 
sulaukęs 57 metų amžiaus. Pa
laidotas bus savo gimtame kam
pelyje, Tyreso, kuris yra ne
toli nuo Stokholmo.

Beje, Olando tėvas buvo ki
lęs iš maišytos šeimos, — šve
dų ir rusų.
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Naujienų-Acme Telephoto
NEW YORKE — Douglas Corrigan, priima sveikinimus nuo minios, kuri susi

rinko jį sutikti, kai jis grižo Amerikon laivu Manhattan. Corrigan—tai garsusis 
lakūnas, kuris išskridęs iš New Yorko “Californijon”, “per klaidą” ir be val
džios leidimo nuskrido Airijon.

100 sovietų karo lėk
tuvų atakavo ja

ponus
TOKIO, rugp. 7. — šimtas 

su viršum sovietų karo lėktu
vų dalyvavo Korėjos ir Man- 
chukuo mūšiuose. Tose vietose 
buvo bombarduojamos ir ap
šaudomos japonų pozicijos. Įvy
ko ir šiaip kruvinų susirėmi-

Laukiama,- Aead'netrukus čia 
prasidės tikrai dideli mūšiai, 
nes sovietai vis daugiau ir dau
giau gabena kariuomenės.

Klaidingas prane
šimas

WASHINGTON, D. C., rugp. 
7. — Dėl įvykusio nesusipra
timo Japonijoje buvo paskelb
ta klaidinga žinia, kad trans- 
pacifinis lėktuvas “Hawaii 
Clipper” liko surastas. Bet vė
liau nesusipratimas liko išaiš
kintas ir pasirodė, jog skelbia
ma žinia ryšium su žuvusio 
lėktuvo atradimu yra klaidin
ga.

Civilėje aviacijoje 
Amerika užima 

pirmą vietą
LONDONAS, rugp. 7. — Čia 

surinktais daviniais, Amerikos 
civilė aviacija yra toli prašo
kusi kitas valstybes. Civilėje 
aviacijoje Amerika turi 11,246 
lėktuvų, kuomet Anglija, kuri 
užima, antrą vietą, turi tik 3,~ 
507 lėktuvus.

“Karščiai” Gren- . 
landijoj'e

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
7. — Norvegų laivo kapitonas 
Gabrielsen, kuris atplaukė iš 
Grenlandijos, padarė pareiški
mą, jog ir ten buvę dideli 
“karščiai”. Girdi, temperatūra 
pasiekusi 55 laipsnių šilimos. 
O Grenlandijoje tai esąs rekor
dinis karštis.

Užmušė Anglų 
\ konsulą

MADRIDAS, rugp. 7. — An
glų konsulas Gabriel Decallejon 
pasimirė nuo žaizdų. Sužeistas 
jis liko Alicante, kai sukilč^it^ 
lėktuvai numetė kelias bombas.

DOLERINE DIPLO
MATIJA

LONDONAS, rugp. 7. — An
glijos ir Prancūzijos vadinamo
ji “dolerinė diplomatija” neto
limoje ateityje gali visai už
kirsti kelią vokiečių įtakai Bal
kanų pusiausalyje. Dalykas 
toks, kad Balkanų valstybės 
yra labai reikalingos pinigų, 
kuritj' prie bankroto praraj os 
stovinčio^ fašistines valstybės 
negali suteikti.

Štai šiomis dienomis labai 
smarkiai pašoko anglų prancū
zų įtaka Bulgarijoje, kuriai bu 
vo paskolinta 375,000,000 fran
kų. Dabartiniu laiku anglų ko
misija veda derybas su Rumu
nija. 'Spėjama, kad tos dery
bos bus sėkmingos. Juo labiau, 
kad Rumunijai yra žadomos 
įvairios lengvatos. Tokiu budu 
galima tikutis, jog netrukus 
anglų įtakoje atsidurs ir Ru
munija.

Italų įtakoje esanti Jugosla 
vija pusėtinai atvėso nuo Mus- 
solinio. O tai dūl to, kad eko
nominiu atžvilgiu jai kur kas 
geriau yra palaikyti glaudes 
nius santykius su Anglija bei 
Prancūzija.

Balbo aplankys 
Vokietiją

BERLYNAS, rugp. 7. — 
Gen. Italo Balbo, kuris prieš 
kelis metus iš Italijos buvo at
skridęs į Chieago, rytoj at
vyksta į Berlyną. Jis stebės 
Vokietijos karo lėktuvų manev
rus.

ATGAVO KALBA
Po šešių mėnesių nekalbėji

mo penkiolikos metų mer
gina atgavo kalbą

ANDERSON, Ind., rugp. 7. 
— Betty Natterville, penkioli
kos metų mergina, prieš šešis 
mėnesius neteko kalbos. Per 
visą tą laiką ji negalėjo nė vie
no žodžio ištarti. Egzaminavo 
ją keli specialistai ir visi jie 
pripažino, kad ji turinti balso 
organų paralyžių. Bet štai už
vakar su savo draugėmis beis
bolą belošdama, Ji staiga ^atga
vo kalbą: pradėjo visai patu- 
rališkai kalbėti, kaip ir prieš 
ligą-

Amerikos ambasa
dorius aplankė Čeko- 

slovų prezidentą
PRAHA, rugp. 7. — Hug^i 

R. Wilson, Amerikos ambasa
dorius Vokietijai, aplankė Če
koslovakijos prezidentą Benes 
ir užsienio reikalų ministrą Ka- 
mil Krofta. Vėliau jis turėjo 
pasimatymą su lordu Runci- 
man, kurio misija yra sutaiky- 
tį^Vokietiją su Čekoslovakija.

Su Čekoslovakijos prezidentu 
Wils.on kalbėjosi apie vieną 
valandą.

Pienas neges per 
tris mėnesius

WASHINGTON, D. C., rugp. 
7. — Joseph S. Reichert ir Ro- 
bert W. McAllister, du Pont 
kompanijos chemikai, užpaten
tavo būdą, kaip kambario tem
peratūroje galima per tris me
nesius laikyti saldų pieną, ku
ris nesurugs ir nesuges.

Patente nurodoma, kad pie
nas negenda, kai pridedama 
tam tikras kiekis chemikalų 
(vandenilio peroksido ir iodinos 
junginio).

Pradėjo leisti rasis
tų žurnalą

RYMAS, rugp. 7. — Čia pa
sirodė pirmas numeris “La Di- 
fesa della Razza” (Rasės gy
nimas”). Tas žurnalas yra ski
riamas nacių rasistų teorijai 
aiškinti, žurnalui bendradar- 
biauja keli ^fašistų profesoriai, 
kurie prieš kiek laiko išleido 
antisemitinį manifestą.

žurnalas yra leidžiamas val
džios pinigai*.

Sukilėliai giriasi 
laimėjimais

HENDAYE, Prancūzija, rugp. 
7. —- Sukilėliai skelbia, kad 
jiems pasisekę atstumti loja- 
listų armiją Ebro upės fronte. 
Esą, katoloniečių armija ten 
turėjusių didelių nuostolių.

Paskandino Anglų 
laivą

BARCELONA, rugp. 7. — 
Anglų “Lake Lugano” laivas 
liko juros lėktuvų užpultas ir 
paskandintas.

PAŠALINO TRIS VICE-PREZIDENTUS
IŠ C.I.O. LIKO PAŠALINTI TRYS VICE-PREZIDEN- 

TAI, O VIENAS SUSPENDUOTAS TRIMS ME
NESIAMS

DETROIT, Mich., rugp. 7. — 
Pagaliau CIO išsprendė bylą, 
kuri buvo kilusi ryšium su ke
turių automobilių unijos vice
prezidentų suspendavimu. Trys 
suspenduoti vice-prezidentai, 
būtent, Wyndham Mortimer, 
Ed Hali ir Richard T. Fran- 
kensteen liko ne tik iš valdy
bos, bet ir iš unijos pašalinti. 
Ketvirtasis vice-pirmininkas, 
Walter N. Wells, bus suspen
duotas per tris mėnesius.

TRUMPOS ŽINIOS E VISUR
• Paul Joseph Goebbels, na

cių propagandos ministras, pa
reiškė apgailestavimą, jog iki 
šiol ne visos radijo transliavi
mo stotys priklauso* valstybei. 
Tačiau netrukus Vokietijoje bu
sią pasirūpinta radijo stotys 
suvalstybinti.

• Palestinoje vėl kilo riau
šės, kuriose 4 žmonės liko už
mušti ir 7 sužeisti.

• “Rotofoto”, iliustruotas 
Meksikos žurnalas, paskirtu lai
ku nebuvo išspausdintas, nes 
jo leidėjas ir redaktorius Ller- 
go turi nesusipratimų su dar
bininkais. Visos Meksikos Mie
sto spaustuvės atsisako K kalba
mą žurnalą spausdinti.

• Argimiro Lopez, kuris 
Meksikos Mieste turėjo visą 
kepyklų grandinę, liko kepėjų 
unijos būstinėje nušautas. Nu
šovė jį unijos sekretorius Gon- 
zalez, kuris tuoj buvo policijos 
areštuotas.

• Japonai bombardavo Kiu- 
kiang-Nanchang geležinkelį 100 
mylių ruožte. Ypač jie smar
kiai puolė Nanchang apylinkę, 
kur kiniečiai bando sukoncen
truoti savo kariuomenę.

• Antonio Martinez Fraga, 
Kubos atstovų buto pirminin
kas, įteikė savo rezignaciją. Re
zignuoti jis priverstas buvo po 
to, kai negalėjo atiduoti apy
skaitos iš $350,000. Faktiškai 
jis yra kaltinamas tų pinigų 
pasisavinimu.

• New Yorko gyventojai li
ko įspėti, kad besimaudydami 
juroje jie butų atsargus. i£at, 
ties Staten Island buvo paste
bėtas šešių pėdų ryklys.

• Per paskutinius keturis 
metus New Yorke jau nusižu
dė 72 policininkai. Kai kurie 
policininkai atėmė sau gyvybę 
dėl to, kad jie bijojosi gėdos. 
Mat, jie buvo susitepę ir įsi
vėlę į įvairias aferas.

• Shirley Cain, vienuolikos 
metų mergaitė iš Milwaukee, 
Wis., prisisapnavo baisų sap
ną. Bandydama nuo kažko pa
bėgti, ji šoko pro langą. Iššo
kusi pro langą išbudo ir pra
dėjo verkti. Policija ją grąži
no tėvams.

• Jaunas vokietis, kurio pir
mas vardas buvo Jošua, krei
pėsi į teismą, kad jam leistų 
vardą pakeisti. Savo prašymą 
jis motyvavo tuo, kad JoŠua 
yra žydiškas vardas. Teismas 
prašymą patenkino.

No. 185

Visi jie buvo kaltinami tuo, 
kad darę sąmokslą sudraskyti 
automobilių darbininkų uniją. 
Vyriausias kaltintojas buvo tos 
unijos prezidentas Homer Mar
tin.

Kalbami keturi vice-preziden
tai ir finansų sekretorius 
George F. Addes buvo suspen
duoti birželio 13 d. Netrukus 
po to finansų sekretorius liko 
ne tik iš savo pareigų, bet ir 
iš unijos pašalintas.

• Tennessee valstijoje, Smo- 
ky kalnų srityje, dėlei potvy
nio žuvo aštuoni žmonės. Po 
nepaprastai smarkios liūties 
staiga nuo kalnų pradėjo bėg
ti didelė vandens srovė, kurio
je ir žuvo aštuoni žmonės.

• Keturi jauni berniukai pa
dėjo suimti plėšiką McKinnis, 
kuris bandė apiplėšti Craw- 
fordsville, Ind., banką. Kai plė
šikas iš banko pradėjo bėgti, 
tai berniukai mėtydami akme
nis ėmė jį vytis. Policija su
prato, kad kas nors yra nege
rai. ir plėšiką pagavo.

IŠ Eųrępos grįžo LTdie 
Cantor, pagarsėjęs Amerikos 
komedijantas, kuris per 16 die
nų Anglijoje sukėlė $500,000 iš 
Vokietijos pabėgusių žydų vai
kams šelpti. Amerikiečiai, pa
reiškė jis, turėtų aplankyti Eu
ropą, tąsyk jie sugebėtų įver
tinti tą gerovę ir tą laisvę, ku
ria jie čia naudojasi.

O Anglijoje pradėjo siausti 
vaikų paralyžius. Anglijoje ir 
Valijoje jau liko užregistruota 
penkiasdešimt susirgimų.

• Londono ir Ncw Yorko 
žydų laikraščių korespondentas 
Kleinlerer liko išsiųstas iš Ita
lijos. Tas žygis labai sujudino 
užsienio žurnalistus, kurie gy
vena Italijoje. Juo labiau, kad 
dėl Kleinlerer fašistai negalėjo 
nusiskųsti: jis buvo labai “pa
vyzdingas” ir palankus tes
tams, gavęs karališką ordiną.

• Rumunijoje liko išleistas 
patvarkymas, - kuris draudžia 
diplomatams vestį kitatautęs 
be specialaus karaliaus leidi
mo. .

• Karlsbade (Čekoslovakijo
je) vokiečių socialdemokratai 
surengė milžinišką manifesta
ciją. Kalbėjo Jaksch ir Rip
ka.

• Spalio 2 d. Koelne (Vo
kietijoje) prasidės tarptautinis 
kirpėjų kongresas.

RUGPIUCIO MfiN.
Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

' • •

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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Iš Pietų Amerikos
J- Lazdauskas.

KASTANTO N. NORKAUS VAIDMUO MUSŲ 
TAUTOS PROGRESE.

K. N. Norkaus 20 metų žurnalistinio darbo sukaktuvių proga, 
(Musų specialaus 'korespondento Urugvajuje)

Kaip ir įžanga
Pas kultūringas tautas yra 

taip, kad kiekvienas tautos 
narys, pasidarbavęs dėl bend
ro savo tautos, labo, yra ger
biamas ir statomas pavyzdžiu 
jauncsniąjai kardai, nežiūrint 
kokių jis politinių ar religinių 
sitikinimų bebūtų.

Tenka apgailestauti, kad ši 
tolerancija pas mus (ne pas 
visus) lietuvius iki šiol labai 
silpnai įgyvendinta. Pas mus 
tol geras, kol duodi, o kai ne, 
—iškilminga tyla arba ignora- 
cija* nepriklausei prie tautiš
kos a|r katalikiškos partijos, 
tai visas tavo pasidarbavimas 
dėl savo tautos progreso ne tik 
nevertinamas, bet dar specia
liai ignoruojamas. Pas mus 
dar net iki šiai dienai garbi
nami tie, kurie iš vienos pusės 
lietuvius stūmė į vokcčių glė
bį, o iš antros — į lenkų.

Sukaktuvinis minėjimas ir 
snkaktuvninko asmenybė

Nenuostabu, kad esant to
kiai padėčiai, tam tikroje mu-

I
 Aukciono Išpardavi

mo Kainos
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ 

Tiktai Mažos Palūkanos.

34 CHEVROLET Sedan .... $215

33 BUICK Trunk Sedan.... $265

31 CHRYSLER Sedan ....... $115

31 OLDSMOBILE Sedan.... $115
31 DODGE Sedan ............... $9531 CHEVROLET Sedan ....... $9531 FORD Sedan ..................  $95
30 FORD panel truck ....... $95
30 CHEVROLET Sedan ....... $60
30 FORD Sedan .................. $60
29 ROLLS ROYCE sedan .... $295 
ERSKINE sedan, kaip naujas.$65
50 KITOKIŲ PASIRIN- $O E

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

Coupes. 1

1622 N. PULASKI ROAD, 
pirmiau Crawford Avė. 

Visuomet atdara.

sų visuomenės dalyje labai 
madoje visokie ^sveikinimai ir 
sukaktuvių minėjimai, kas y- 
paČ šiandien pastebima Lietu
voje. Paprastai, minint Lietu
voje sukaktuvninkų asmeny
bes, pripasakojama ir paskel
biama spaudoje daug dalykų 
super-laktyviniame laipsny ir 
todėl dažnai perdėtų ir kalė
tais prasimanytų. Koks nors 
dabar vienintelės Lietuvoje 
tautininkų partijos veikėjas ar 
simpatizantas apvainikuoja
mas visai neužtarnautais nuo
pelnais ir net Gedimino orde- 
nais apkabinamas, kai tuo tar
pu daugelis prieškarinių lietu
vių veikėjų, su tikrai garbin
gais musų tautai nuopelnais, 
padarytais lietuvių spaudos 
draudimo ir Lietuvos valsty
bės kūrimosi laikais pačioje 
Lietuvoje ar jos išeivijoje, dėl 
politinio tendencingumo sąmo
ningai ignoruojama arba per
sekiojama. Perdėtai ir dažnai 
neužtarnautai kelti į padanges 
“savuosius” ir nukabinti juos 
ordinais, o visokis opozicijos 
žmonių pozityviškos dvasios 
ir geros valios kreidtų bei dar
bų “nematymątymas,” tai jau 
nusistovėjęs ir charakteringas 
dabartinio Lietuvoje politinio 
režimo bruožas musų tautos 
visuomeninio ir kultūrinio pro
greso plotmėje. Tokį neužtar
nautą “sūnų” b|ronzinimą ir 
garbingų “požymių” purvini- 
mątenka skaityti ne tik ne tau
tišku darbu, bet dargi žalingu, 
klaidinančiu busimus istori
kus, o kardais it pačius sukak- 
tuvninkus, jei neskaityti dar ir 
tos žaizdos, kuri daroma kū
rybiniam tautos darbui. Kas 

’ftrri savo žmoniškos vertės pa
jautimą, negali nė tokių minė
jimų ruošti, nė jų pats su geru

.85 ŠVARŲ — Radio dai
nininkė .Tudy Starr, kuri tuo 
pasižymi, kad labai mažai 
sveria -— 85 svarus. Ji nese
niai susituokė New Yorke 
su Hal Kemp orkestro na
riu, John Shirra. Daininin
kė 25 m. amžiaus.

Moterys-žiurėkit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu ..............  kuponu*. Taipgi pinigais ...... ...............................

Atsiųskit man ......................... ........... ..........._______.______ .....____

Vardas .................  ............................   —...............

Adresas —. ~ ~k--—-- ... *—~ • - • - • i - - - -, ,,,.

Miestas ...........Valstija
-----......- .......  • * ■ - -

jausmu prisiimti bei kada 
nors prisiminti, patekęs ne į 
snkaktuvninko, bet į iškamšos 
vietą. Jei kas yĮra nuoširdžiai 
visuomenės minimas, kaipo 
garbingas sukaktuvninkas, vi
sada apie jį galima nemažai 
teigiamo pasakyti, pasiremiant 
jo nuopelnais ir prisilaikant 
griežto objektyvumo ribų, ne
žiūrint kokių jis pažiūrų be
būtų. Gi minėti tuos vien to
dėl, kad jie pasižymėję virves 
muilinimu opozicijos žmonių 
naikinime bei jausmingų mo
terėlių graudinimu sakyklose, 
arba tuos, kurie tam simpati
zuoja, visai nepridera, nes tei
singi ir kultūringi žmonės 
žiaurių ir kultūrą slopinančių 
individų negerbia. Minėti gar
bes užsitarnavusius vien todėl, 
kad jie ir mes esame demok
ratai, kad jie ir mes kovoja
me už kultūringą, laisvą ir ma
lonų žmonijos gyvenimą, taip 
pat butų neteisingas sūkaktuv- 
ninko minėjimo supratimas. 
Supraski sukaktuvAinką'^aipd 
gyvą žmogų, su jo^kulturinės 
bei visuomeninės veiklos tei
giamybėmis ir trukumais; ob- 
jektyviškai jį atvaizduoti tose 
aplinkybėse, kuriose jam teko 
gyventi ir dirbti, sudarant vi
sai teisingą vaizdą — yra, ma
no supratimu, geriausias su
kak tuvnink’o paminėjimas, nau 
dingas ne tik jam, boti ir isto
rijai

Apie pamirštus kolegos nuo

pelnus musų tautai

Pereitais metais K. N. Nor
kui sukako 45 m. amž. ir 20 
metų žurnalistinio darbo. Apie 
šią dvigubą sukakti negalėjau 
spėti parašyti savo laiku, tai 
ją paminėsiu dabar, nes “ge
riau vėliau, negu niekad,” sa
ko patarlė.

Jei turėčiau pastovesnes są
lygas spaudos darbui, tai kaip 
tik nuodugniau norėčiau pa
žymėti tą gerb. kolegos K. N. 
Norkaus sukaktį. Gal tai butų 
labai neprastas minėjimas, bet 
manau, šitaip galėčiau minė
jimą su pilnu savo kritiką my
linčio demokratiškos lietuvių 
spaudos darbuotojo vertės pa
jautimu ir dairgi nepas,atyčiau 
jį patį į netinkamą padėtį, jam 
takt^nlinėjimą skaitant ar 
klausant. Reikia . pripažinti, 
kad žurnalistas K. N. Norkus 
yra labai dinamiškas žmogus 
su dideliais nuopelnais iš vie
nos pusės ir nedėkingu gyve
nimu ir nelaimėmis iš kitos,—• 
žmogus gana veiklios psichi
nės konstrukcijos ir neįveikia
mas entuziastas ir optimistas, 
kuris įvairiai gali būti supran
tamas ir vertinamas. Duoti to
kio žmogaus teisingai pilną 
vaizdą, nepasiduodant norui 
nė jį už ką nors peikti, nė jį 
ne pagal nuopelnus girti, butų 
tinkamiausias būdas pridera
mai paminėti jo reikšmingą 
sukakę. Gaila, kad to ir norė
damas dabar neįstengiu pada
ryti. Turiu apsiriboti tik vie
na, gal reikšmingiausia ir la
biau aiškia jo veiklos sritimi,

kur jo nuopelnai yrh mažiau
sia ginčytini, nes iškėlimaš Ši
tų geros valios kreditų aikštėn 
yra ne tik lengviausias ir bu- 
iiniaiisias, bet ifr aktualiausias 
minėjimui dalykas. Todėl, su
trauksiu kriivOn noks kai ku
riuos tuos nuopelnus ir skaus
mus, kurie suskirstyti laiko ir 
vietos platumoje, nepatenka į; 
sukauptą visuomenės dėmėsi.

Pradėsiu nuo tada, kada gar
nys su Kastantuku nutapė ant 
motinos rankų, o po kelių me

tų prasidėjo savotiškas 
mokslo kelias,

Kastantas N. Norkus, gal la
biau negu daugelis musų tau
tas inteligentų, yra musų lie
tuviškos tikrovės paveikslas. 
Jam, gimusiam Santakoje, 
Raudenio valsč., Mariampolės 
apsk., lapkričio .9, 1893 m. 
valstiečių Šeimoje, teko visų 
pirma eiti gyvenimišką mo
kyklą tarp ūkiškų patarnavi
mų; sykiu jis ėjo ir pfradžios 
mokslą dviklasinėje Kalvari
jos mbkykloje. Gimnazijos jam 
kaip ir neteko lankyti, nes 
Brandos Atestatui ruošėsi pri- 
vatiŠkai pas Kalvarijos “ka- 
zioną” rabiną Levinovskį, kur 
mokėsi Adolfas Klimas (Kel
mutis) ir kiti dėl aplinkybių 
negalėjusieji eiti mokslą gim
nazijoje. Nors r$lėdė kunigas 
aušrininkas Simas Narkevičius 
(Punsko prabaščius) buvo nu
siuntęs jaunuolį Kastantą į Sei
nų dvasišką seminariją, bet 
molinos brolis, tuomet 101-jo 
pėstininkų Permsko pulko pul
kininkas Jurgis Kubilius pasi
kvietė Gardinan ir davė lesų 
ekonominių mokslų studijoms

Maskvoje (Mat, Norkaus tėvas 
—Narkevičius — mirė palik
damas savo Kastan^ vo$ pus- 
anti’ų metų arfiž;). Maskvoje 
Kastantas baigė bugalterljos ir 
komercijos kursus “Hagelst- 
Lein” 1913 metais ir porą me
tų studijavo Maskvos “Šaniaw- 
skio” universitete politinę eko
nomiją, žurnalistiką ir huma
nitarinius mokslus, talą laiką 
gyvendamas su ten pat studi
javusiu Ignu Jurkunu - Šeiniu
mi, nesenai buvusiu Lietuvos 
dienraščių “Vakarų” ir “Lietu
vos Aido” redaktorium. Tas 
faktas, kad K, N. Norkui ne
teko normaliai ir savo laiku 
eiti bendrojo lavinimosi mo
kyklos, negalėjo neatsiliepti į 
jo asmenybės susiformavimą. 
Nusistatęs visu impetu į moks
lą, jis negavo progos plačiau ir 
lygiai susigyventa Su erudicija 
ir jos uždaviniais, bet užtat 
tautiniai kultūriniam darbui 
atsidėjo su visu entuziazmu. 
Todėl visuomeniškai kultūri
nis darbas ir talentingas to 
darbo organizavimas Kastanto 
Norkaus asmenybėje yįra žy
miai daugiau prasikišęs į prie
kį, negu mokslo erudicija ir 
kiti išsiugdymo požymiai-

Visuomeninė Kastanto N. 
Norkaus veikla

Valstiečio grįčioj gimęs, 
darbo žmogaus psichologijoj ir 
būtyje augęs, draugas K. Nor
kus gteit subręsta į sąmonin
gą ir dinamiškai veiklų visuo-i 
menės narį.

Dar būdamas studentu, jis, 
šalia akademinių studijų, at- 
jausdamas besimokančios lie
tuvių darbo jaunuomenes var
gūs dedasi į talką prie Mask
uos Aukštųjų Mokyklų Moks
leiviams šelpti Draugijos, bū
damas jos paprastu nariu ir 
darbo sekcijos valdybos nariu.

(Bus daugiau)

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Pelnyčio j, Suba- 
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

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

TeL Michigan Ci
ty 2799-3X

Ofiso Tet Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

♦
Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

DR. ST. N AIKELIS
ADVOKATAI

Physician and Surgeon 
3103 SOUTH HALSTED ST. 

Res. 3261 So. Halsted Street

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So* Dearborn St
'. Room , 1230

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBUUANęĘ
> DIENĄ IR NAKTĮ ' ; "

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

Tel. LAFAYETTE 0727

TA T • koplyčios visose
J—d 1 Chicagos dalyse

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012
Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais

7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 
P. ŠALTIMIERAS.

» 'J. r **•

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

• TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE' MIESTO 
DALYSE

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayettė 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419—. ; „,- •   ;----... ..c.. .............    j..

I. J. ŽOLP Phone Yards 0781
1646 Wėst 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

. .j. ... ■ — -    -r-—>

ANTANAS M. PHILLIPS •
3307 Lituanica Avenue Phone Yardš 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

AKIĮI SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praiijpjos Nariai _
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014 

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

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

DRTŠTRIKOUIŠ 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

46^5 -So. Ashland-A ve. -
*rarti 47th Street ; |

Tel. Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

____ Kiti^ Lietuviai Daktorai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 181 h St, netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400
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taippat

DAR LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENI 
JIMO REIKALAIS

r

CARNEGIE, PA. — šiomis 
dienomis gavau LDS organą 
“Tiesą”, kur yra tilpęs 
centro sekret. bertaininis fi
nansinis raportas už pirmą 
bertainį, 1938. Raportas yra la
bai suvėluotas, nes jau rugpiu
čio pradžia ir butų turėjęs til
pti raportas už antrą bertainį, 
o čia pasirodė dar tiktai už 
pirmą bertainį. Kiek matyti, 
centras labai sutingęs. y

Taipgi tame pačiame numery 
je yra tilpę ir LDS kuopų įne
šimai 4-tam seimui. Centro 
valdyba, sykiu su įstatų komi-

TAISYKIT SAVO NAMUS
SCTAUPYKIT 30%

Nereikia pinigų. 5% palūkanų 
1-2-5-10 metai iAmokSjimul 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS

PILNAS PERTAISYMAS
Stogų dengimas 
Asbestoe kalimas 
Plumbingal 
Šildymas 
Malevojimaa 
Krautuvių prie&aklal 
Nauji namai

Namų pakilimu
Beismental
Plytų darbai
Cemento darbai
Porčial
ViAkų natai 
Garažai

►

i

KONKRYTO PAMATAS 
EXTRA TURTINGAS MIŠINYS 

DYKAI PRIZAI 
VISAS DARBAS ir aukdč

Minų Kainos Žemiausios 
TELEFONAS BOULEVARD 2440

ATLAS BUILDERS CO.
Lalanluotl ir apdrauntl kontraktoriai 

Statytojai nuo 1918

5040 SO. RACINE AVĖ.

Iš Lietuvos JUOKAI
AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ 

ŽMOGŲ
MAŽUTIS SKIRTUMAS

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

Vakar Šančiuose, Juozapavi
čiaus prosp. lengvas automobi
lis sunkiai sužeidė pil. Jz. Snieč
kų, 26 m. amž., kuris, nuvežtas

Kaip jau yra žinoma, LDS.
Seimas prasidės rugpiučio 15
d. ir pirmoji sesija bus laiko iį ligoninę, mirė. Jz. Sniečkus, 
ma Fort Pitt viešbutyje. Reiš (matyt nepastebėjęs kad atva- 

iškilmes žiuoja automobilis, ėjo per Juo- 
sesijos( zapavičiaus prosp. ir buvo len- 
Mokslo

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro< 
gers sidabrinius setus.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

įetu, tuos įnešimus persijojo ir 
patalpino į “Tiesą” ir didelę 
didžiumą tų įnešimų rekomen
duoja busiančiam seimui ne
priimti, mat, komunistų va
dams tie įnešimai yra nenau
dingi.

Iš tų nepriimtų įnešimų ke
lis čia pažymėsiu:

37 kuopa įnešė,* kad į nepa
prastos pagelbos fondą nariai 
nebūtų verčiami mokėti po 20c 
į metus. Kad kuopos aukotų į 
jį arba nariai liuosnoriai į jį 
mokėtų. Komitetas nepriima ir 
pareiškia, kad turi taip būti, 
kaip dabar yra. Mat, 37 kp. ir 
kitos kuopos mato, kad iš to 
fondo nariai yra labai mažai 
šelpiami, nes, kad ir šiame pa
čiame “Tiesos” numery, į ne
paprasto pagelbos fondą įplau
kė $1,241.30, o išmokėta tiktai 
$35. Sušelpti du nariai po $5 
į mėnesį. Tai ir viskas. Už ta
tai kuopos ir duoda panašius 
įnešimus. Bet centro valdybai 
tokie įnešimai yra labai nenau
dingi. Ir ji stengiasi jį atmes-

121 kuopa įneša, kad centro 
valdyba susidėtų tiktai iš 7 na
rių. Komitetas tokio įnešimo 
nepriima. Mat, Gasiunas pa
skelbė, kad centro valdyba bu
ri būti iš 9 narių, ir amen, ir 
jie tą stengsis seime pravary
ti. Reikia pasakyti, kad dabar 
“darbininkiškų” vadų yra di
delis perviršis ir juos komu
nistų partija neturi kur padėti. 
Tad stengiasi kaip nors juos su
kišti į fraternalių organizacijų 
komitetus, kad jie paskui ga
lėjų važinėtis organizacijos pi
nigais į Brooklyną ir išduoti 
raportus komunistų partijai ar 
jie pilnai išlaiko partijos lini
jų-

J. S. Rainys, LDS 5 kp. na
rys įneša, kad į centro valdybą 
ir skundų komisiją butų įsi
leista visokių pažvalgų nariai. 
Komitetas nepriima. Kadangi 
komunistiniai vadai yra pusė
tini reakcijonieriai ir jie yra 
persiėmę dideliu kerštu prieš 
kitas sroves, ypatingai prieš o- 
poziciją, ir gurėdami pilną ga
lią LDS, nejaugi jie įsileis ki
tų pažvalgų žmones? Ir kartu 
dirbs su opozicija, kurią pra
vardžiuoja “trockistais” ?

Prie pabaigos įnešimų yra 
pažymėta, kad ir LDS centro 
valdyba pateikė savo rekomen
daciją LDS 4-tam įseimui, ir įs* 
tatų komitetas ją priėmęs. Bet 
kažin kodėl tos rekomendaci
jos sykiu su kuopų įnešimais 
nepaskelbė visų LDS narių ži
niai? Nejaugi ta centao valdy
bos rekomendacija butų nepa
lanki LDS nariams?

Tiek apie kuopų įnešimus.
LDS ir 1WO

—Pone Slankiau,—taria tar
nas,—į laukiamąjį įėjo kaž 
koks ponas, kuris nori su tam
sta pakalbėti.

—Ar nepasisakė, kas jis 
vienas ?—klausia Slankius.

—Sakyte nesisake kas, 
sakosi atėjęs su sąskaita.

—Jei mokėti nori, tai
kviesk tuoj įeiti, o jei gauti, tai 
kviesk atsisėsti.

per

bet

pa-

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm.,8841

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 3446 W. Pierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansla Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt., 
8247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius. 8327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

f ACME-NAU.TIENŲ Foto)

BURBULŲ ČAMiPIONAS 
—Frank Skowronski, 12 m. 
Philadelphią, Pa., berniu
kas, kuris buvo ištrinktas 
vietos vaikų kramtomosios 
gumos burbulų čampionu. 
Berniukas parodo kaip jis

kia, Seimo atidarymo 
Įvyks viešbutyj. Kitos 
bus laikomos Lietuvių 
Draugystės svetainėje.

Šeiminiai parengimai
Įvyks Lietuvių Mokslo Draugy
stės svetainėje.

Seimo Rengimo Komisija de
da pastangų, kad hprupinus Sei
mo delegatus kambariais ir ap
gyvendinus pas lietuvius.

Todėl prašo 'visų Pittsburgho 
ir apylinkės artimųjų priemies
čių lietuvių, atsišaukti, kas tu
ri atliekamų kambarių ir gali 
priimti Seimo delegatų, į LMD. 
142 Orr St., tel. Atlantic 9491. 
Praneškit J. Urbonui.

—o—
Mano Pasilikti Lietuvoje 

Per Metus Laiko.

gvos mašinos užkabintas ir nu
blokštas keletą metrų į šoną po 
KMS autobuso ratais, į kurį tuo 
melu lipo keleiviai. Sniečkui 
buvo sudaužyta galva.

Be to, vakar Maironio — Lai
svės ai. kampe susidūrė du au
tomobiliai, kurie kiek apgadin
ti. Katastrofos priežastis*: pilie
tis, kuris bėgo per gatvę. Auto
mobilio vairuotojas, nenorėda
mas piliečio užkliudyti, pasuko 
automobilį į kitą šoną ir čia į- 
vyko dviejų mašinų susidūri
mas.

Mickevičiaus — Laisves ai. 
kampe buvo automobilio leng
vai pritrenktas moksleivis.

NEPATOGUS MĖGINIMAS
Pas Plaukius ateina svečiuo

tis Plikiai. Plaukiaus tuo tarpu 
nėra namie, ir Plikiai prikalba 
Plaukienę truputį pasijuokti iš 
grįžtančio vyro. Plikiai pasisle
pia už užuolaidos ir, kai Plau
kius įeina, Plaukienė taria:

—Žinai, Jonai, musų bičiu
liai Plikiai šiandien neateis va
karienės.

— Dėkui Dievui, — atsidusta 
Plaukius.

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

3141 So. Halsted St.; P. Pauzolh 
—pirm, nageli).. 3427 So. Halsted 
St.: S. Kunevičia—nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt.. 812 W. 
33rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
3200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623^ 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. Crica- 
gos Lietuviu Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

Reikia pasakyti, kad ir LDS 
vadai seka pėda į pėdą paskui 

’IWO ir prisideda prie komu
nizmo skleidimo. Paimkime 
kad ir šitą “Tiesos” numerį, 
kur yra išmokėta $30.48 už 
“New Pioneer.” Tai yra komu
nistų laikraštis. Arba $10 už 
“Midwest Daily Rccord.” Taip
gi komunistinis laikraštis.

Vadinasi, ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo centro vai 
dyba finansuoja Amerikos ko
munistų partiją LDS fraterna- 
lės organizacijos narių sumo
kėtais pinigais. Maį, komunis
tų partijai LDS centro valdy
ba turi pinigų, bet teikti savo 
nariams pagelbą, vtai pinigų 
nėra. Reikia pasakyti “Lais
vės” žodžiais, kad tai yra dur
nų žmonių durnas darbas, nes 
jie šitaip darydami gali pada
ryti organizacijai didelę skriau 
dą!

Šiomis dienomis šių 
rašytojas gavo atvirutę 
no nuo Petro Bernoto, 
šo sekamai:

žodžių 
iš Kau- 
Jis ra-

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

TIKRA SĄSKAITA
—Aš suvalgiau tik vieną 

sriubą, o sąskaitoje Įrašyta dvi.
—Antroji yra ta, kurią aš 

tamstai netyčia išliejau ant ke 
lių. Mes turime viską skaičiuo
ti.

“Brangus.Stasy:
“Aš turiu geriausius

Manau apsibūti Lietuvoje per 
metus laiko. Linkėčiau ką nors 
išgirsti iš jūsų.

“Geriausi Linkėjimai visiems.
Petras Bernotas.

laikus. CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tek Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

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. 10936 So. State St.; 
Vice-pirm. - 
E. 104th PI 
Pučkorius. 10831 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasvs Yurčius, . 
209 — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas. Petras Krasaus- 
kis; Maršalka —Kastas Romutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas į Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
ma ketvirtadieni, 7:30 vai. vak., 
Darbininkų Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

— Mike Sinko, 115— 
.; Nut. Rašt.—Franas 
10831

GARFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ P Aš ALPINIO 
KT TITRO VM.OVPA 193« M - Pir^ 

George Medalinskas, 233 Central 
Avė.: Pirm P°g°lb. Frank St 
nionis. 3950 Gladvc Avė.: Prot 
Rašt. Marv Medalinskas. 233 Sn. 
Central Avė.; Fi". Rašt. Chas. 
Kattalo. 4676 W. Fnd Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas. 17 Sn. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidnnis, 3917 14th St.. 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St : 
Kasierius Mike Kariūnas. 3508 
'Gųn<fer*nn Avė., Berwvn, III.;

Juozapas
530 So. Lawrence Avė.: Klhibo 
gvdvtojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

— S. Bakanas.

Išvažiavimas 
nors iš ryto 
ir buvo pra
bilt šiek tiek

IŠ DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Liepos 31 d. North Sidės Liet. 
Draugijos turėjo surengusios 
vieną bendrą išvažiavimą į 
Franklin Grove. 
pavyko neblogai, 
buvo apsiniaukę 
dėję lyti. Tas gal 
pakenkė.

Bet nuo vidurdienio dangus 
prasiblaivė ir išvažiavimas už
sibaigė gana gerai. Kaip išro
do, tai Draugijos turės šiek 
tiek ir pelno.

Reikia pasakyti, kad nedėl- 
dienių piknikai Pittsburgho lie
tuviams jau pradeda nusibosti. 
Daugiausiai tų piknikų rengia 
tai lietuviškos parapijos.

Viršminėtas “Tiesos” nume^ 
ris praneša sekančią žinią J 
“Massachusetts apdraudos ko- ukyj 
misionierius atsisakė atnaujin
ti ‘laisnius’ Tarptautiniam Dar- 
bininkų Ordenui (IWO), pri
mesdamas jam komunistinių 
idėjų skleidimą. Minimos orga
nizacijos advokatas J. R. Brod- 
sky pareiškė, kad IWO kovos 
prieš tokį komisionieriaus el
gesį net ir teismuose.” Tdi ve, 
prie ko priveda tie ‘“darbinin
kiški” vadai beskleisdami ko
munizmą po priedanga frater
nalių organizacijų. O kas gali 
būti tikras, kad ir kita valstija 
nepaseks Massachusetts valsti
ją? Į teismus nuėjus netaip 
lengvai galima išlaimėti. O 
kiek teismai lėšuoja? O kas gi 
teismų lėšas padengs? Ar 
eiliniai nariai, kurie yra 
džiumoje darbininkai bei 
darbiai?

SLA. Apskritis rengiasi prie 
Į naktinio išvažiavimo rugpiučio 
i 16 d., Lithuanian Gountry Club

ne 
di- 
be-

Tai, turbut, bus pirmas tos 
rųšies išvažiavimas tarp Pitts- 
burgho lietuvių ir tai supuola 
su nepaprasta proga. Tai bus 
laike Lietuvių Darbininkų Sei
mo ir tą dieną nebus jokio Šei
minio parengimo. Atvykę sve
čiai ir viešnios iš tolimųjų ko- 
lionijų turės progą dalyvauti 
SLA. 3čio apskričio naktiniam 
išvažiavime, ne tik gerai pasi
linksminti, bet ir susipažinti 
su Pittsburgho lietuviais.

—o—
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo Seimo Rengimo Komisi
ja stropiai darbuojasi Seimo 

i rengimui, kad viskas butų tin
kamai prirengta ir kad pagel-| 
bėjus neturtingiems delega-l 

. tams.

Darbo Vaisius—Haujienų SPULK T

NFPRTGULMINGO LIETUVIŲ PI 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 1938 
METAMS yra sekama: Pirm. Juo

zas Jankaitis, Vice-Pirm. Anta
nas Zolis. Fin. Rašt. Adolf Jane- 
liunas; /Prot. Rašt. Wm. Evans; 
Tžd. Rašt. David Baron: Iždo trlo- 
bėjai: P. Tamanauskas ir A. Stat- 
kevičius. Visokiais reikalais kreip
kitės pas prot. rašt. arba susir
gus duokit greitai iam žinia, kad 
tuoj galėtų pasiusti ligoniu lan
kytojus. Jo antrašas: Wm. Evans.

1010 — 8th St., Rockford. III. arba 
pašaukite per telefonas Majn 5928.

Kokį Grūdą Pasėsi, ToKį Derlią Turėsi

VIEČIŲ AUKSO varpos saulės jau prino
kintos, raudonuoja ir linksta nuo vaisiaus sodnai ir 
daržai. Kaime kruta moters ir vyrai, eina darbyme
tis didysis. Džiaugiasi Gamtos suteikta gausa ūki
ninkas ir šeima, nes tai jų sunkaus darbo alga. Gi 

%
Naujienų Spulka Illinojuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federalės 
Valdžios įstaigoje.

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

ŽAGARTEčTŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
Av., Chicago, III.; Pirm, pagelbi- 
riinkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St.. Chicago. III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininke — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, III.: Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Avė., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4730 So., Snring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court. Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, m.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną syki 
į mėnesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą valandą popiet Ho11ywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

DRAUGYSTĖS TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ 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.

Be

AR
DEZERTUI
PADUOTI

TRYS 
TORIELKAITES 

KOMPOTUI

INDAMS KUPONAS
IKI RUGPIUČIO 13 D.

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

eis kas savaitę.
SU ŠIUO KUPONU

Galite dar gauti ir pirmiau garsintus Indus 
Pažymėkit ką norite.

1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

JEI UŽSISAKYSIT PER PAŠTĄ, PRIDĖKIT 15 CENTŲ PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI

Vardas.

Adresas

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LTE- . 
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS: 

John Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaftis 
—vice-pirm., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt.. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finansų rašti.. 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 8159 Emerald Av.: 
Frank Margevičia—kontr. rašt.. 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis — Auditorijos atstovas. 
826 W. 84th PI.; A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas 
Trustees.
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Sako, biznis taisosi
Telegramų Age.itura United Press surinko žinias a- 

pie pramonės ir prekybos stovį įvairiose dalyse Jungti
nių Valstijų, nuo Naujosios Anglijos iki Californijos, ir 
praneša, kad biznis Amerikoje beveik visur taisosi, čia 
kai kurią tos agentūros paduoti faktai:

Plieno pramonė dirba geriau, negu kada nors nuo 
praeito lapkričio mėnesio;

Kyla “atakų” kainos New Yorko biržoje;
Padidėjo rūbų, rakandų, maisto ir kitų vartojamų 

prekių pardavimas liepos mėnesį;
Atgijo tekstilė pramonė, ypač Naujoje Anglijoje;
Sumažėjo neparduotų vartotų, automobilių skaičius 

pas “dylerius”;
Geras javų užderėjimas;
Nėra masinių algų kapojimų pramonėje po to, kai 

algos buvo pakeltos 1937 m.;
Skaitlingas publikos lankymas sporto įvykių...
Ar galima tikėti šitais “gerovės ženklais”, ar ne,t 

sunku pasakyti. Bet jeigu biznis pradėjo gerėti, tai vei
kiausia dėl to, kad federalinė valdžia jau ėmė leisti apy
varton tuos bilionus dolerių, kuriuos paskyrė kovai su 
“recesija” kongresas.

Stambieji kapitalistai dar laiko užraukę šernoles, beį 
jie neatsisako suimti tuos dolerius, kuriuos paleido į 
žmones valdžia.

------Tl ir-yr—t ------v - -

Kwantungo armija

Farmerių-Darbininkų Progresyvės Federacijos kan
didatas Wisconsine į J. V. senatą, Thomas R. Amlie, aną 
dieną vienoje savo Raiboje išreiškė mintį, kad kandidatai 
į J. V. kongresą turėtų būt leidžiami statyti savo kan

Kalbėdami apie rusų ir japonų karo jėgas Azijoje, 
mes šioje vietoje7 nurodėme, kad Mandžurijoje ir Korė
joje japonai turi apie pusę miliono parinktų kareivių. Di
desnioji dalis šitos milžiniškos armijos yra Mandžurijoje, 
kurią japonai yra užkariavę ir pavertę “nepriklausoma 
valstybe” Mančukuo.

Šita iš kokių, gal būt, 350,000 vyrų susidedanti ka
riuomenė vadinasi Kvvantungo armija. Joje labiau negu 
kur kitur, yra susikoncentravęs japonų militarizmas. 
Kwantungo armijos generolai nevisuomet klauso Tokio 
įsakymų. Kai kada jie nesibijo pasipriešinti pačiam ja
ponų dievinamam mikado (imperatoriui). Tų generolų 
užsispyrimu buvo pagrobia Mandžurija, nors tam nepri
tarė dauguma atstovų Japonijos parlamente ir tuo laiku 
buvęs ministerių kabinetas.

Azijos įvykių stebėtojai mano, kad ir dabartinį kon
fliktą su Rusija dėl Čangkufengo kalvos sauvališkai iš
provokavo Kwantungo armijos vadai, kurie visą laiką 
daro planus karui prieš sovietus. Iš atžvilgio karo su Ki
nija šitas kampelis piet-rytiniame Sibire japonams netu
ri svarbos; o peštynės dėl jo su rusais dagi šioje valando
je kenksmingos. Bet turint galvoje karą su Sovietų Są
junga, japonų militaristams yra labai svarbu, kad tas 
kalnas netoli juros kranto butų jų, o ne rusų, rankose.

Šita nuomonė gali būt teisinga. Iš tiesų, Japonijos 
valdžia ir jos diplomatai kalbą gana taikiai ir rodo no
ro konfliktą su rusais likviduoti. Valdžiai rupi kaip ga
lint greičiau pabaigti karą centralinėje Kinijoje, kur jos 
armijos beveik nedaro progreso. Bet japonų kariuome
nės dalys, kurios įsilaužė į Čangkufengo sritį, atkakliai 
ginasi ir atsisako pasitraukti. Atrodo, kad šitie užpuoli
kai klauso ne mikados ministerių, bet savo viršininkų 
Kwantungo armijoje.

Tokių budu japonų generolai, kurie vadovauja oku
pacijos armijai Mančukuo žemėje, gali savo užsispyrimu 
išprovokuoti karą tarpe Japonijos ir Rusijos. Japonijos 
valdžia vargiai tuo džiaugtųsi, nes ir su viena Kinija ji 
nestengią apsidirbti.

■ Gera mintis

Užsakymo kainą!
Chicagoje — paštu:

Metams -----------------  $8.00
Pusei metu------------------------ 4.00
Trims menesiams .J._______  2.00
Dviem menesiams _________  1.50
Vienam menesiui ____   .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .......__________   3c
Savaitei —___    18c
Menesiui _________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ................  $5.00
Pusei metą .......   ... 2.75
Trims menesiams —_______  1.50
Dviem menesiams _________  1.00
Vienam menesiui _________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metams ________________  $8.00
Pusei metu ----------------------  4.00
Trims menesiams -------------  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

didatūras bet kuriame distrikte, nežiūrint ar jie tenai 
gyvena, ar ne. s i

Tai gera mintis. Tokio įstatymo, kad. kandidatas tu
ri gyventi distrikte, kur statoma jo kandidatūra, Ameri
koje nėra. Bet yra toks paprotys. Jisai naudingas poli
tikieriams. Mat, .^ongresmanas gauna “savo” distriktui 
visokiį malonių iš federalinės valdžios.

Bet kongresmano pareiga yra ginti ne vieno kurio 
nors distrikto interesus, o rūpintis viso krašto reikalais. 
Panaikinus tą seną paprotį,* sumažėtų korupcija valdžio
je, ir žmonės galėtų pasirinkti tinkąmesnius atstovus.-APŽVALGA^

TAUTINĖS SROVĖS 
“PRINCIPAS”

Pas mus yra visokių rųšių 
taurininkų. Yra smetoniniai 
tautininkai, yra voldemariniai 
tautininkai, yra “pažangieji tau
tininkai” ir yra sandariečiai, 
kurių vieni dešinesni, kiti kai
resni.

Visas šitas tautininkų grupes 
bando sujungti į vieną srovę 
Vitaitis, Sirvydas ir Karpius. 
Sirvydas siūlo joms priimti, kai
po bendrą principą, neapykan
tą prieš socialistus.

Jisai džiaugiasi, kad fašistuo- 
jančių tautininkų ir per pusę 
suf ašis tėjusių sandariečių ben- 
dardarbiavimas “gražiai auga”, 
bet sako, kad tas bendradarbia
vimas augsiąs “dar buiniau” 
(rusiškai: buiųo), — “jei visos 
tautinės grupės perąiims savo 
srovės pagrinįipe nuotaika — 
giliu nepasitikėjimu socialistų 
srove.”

Ypatingai jisai įspėja saųda- 
riečius, kad jie socialistais “ne
pasitikėtų”, nes socialistai juos 
visai prarysią. Girdi, —

“Socialistai . . . sandarie
ji us ne tik SLA organizacijo
je moraliai apdulkino, bet ir 
jų buvusiu? draugus Lietuvo
je, liaudininkus, pasiėmė!” 
Ėmė ir pasiėmė P Lietuvos 

valst. liaudininkai/vadinasi, y- 
ra tokie lepšės, kad bet kas ga
li juos “pasiimti”.

Bet širvydukas nepagalvoja, 
kodėl taip su sandariečiais at
sitinką, kad jie visko netenka. 
Susivienijime Lietuvių Ameri
koje, kurį jie seniau pilnai kon- 
tręliuodavo (ir c)rąsiai tuomi 
girdavosi!), juos “modaliai ap
dulkino” socialistai. Stipriausio
ji demokratinė partija Lietuvo
je, valst. liaudininkai, kurių 
autoritetu sandariečiai mėgda
vo dengtis, atsuko jiems nuga
rą ir “susidėjo su socialistais 
iš Naujienų”. Kodėl sandarie- 
čiams taip nesiseką?

Jeigu Širvydukas nebūtų žli
bas, tai jisai seniai butų pama
tęs priežastį: sandariečiai kaip 
•tik dėl to ir smunka, kad jie, 
užmiršdami visas savo idėjas, 
persiima tolyn vis labiau prieš- 
socialistine dvasia, šita “dva
sia” skandina juos, kaip ąk- 
muo, pririštas prie kaklo.

Ne tik su sandariečiais taip 
atsitiko. Vytąųtąs Šįrvydas ga
lėtų atsiminti apie savo tėvo li
kimą. Iki 1907 m., kol J. O. Sir
vydas buvo “Kovos” reęlakto- 
rium ir veikėju lietuvių socia
listų organizacijoje, jisai turė
jo gerą vardą visuomenėje ir 
nemažai įtakos. Bet kai jisai 
persiibetė į socialistų priešų pu
sę ir prądėjo draugauti sų ą- 
narchistais, o paskui pasidarė 
atžagareiviškas tautininkas, tai 
jo įtaka visuomenėje visai su
smuko. Jo redaguojamoji “Vie
nybė”, nežiūrint to, kad ji bu
vo seniausias Amerikos lietu
vių laikraštis, turėjo užleisti 
pirmenybę “Keleiviui” ir “Lais
vei” • ir toliau priėjo prie ban
kroto; jeigu ne gausi posklola 
iš SLA iždo (už kurią “Vieny
bė” nė procentų nemokėjo), tąi 
Sirvydo redąguojąnęas laikraš
tis butų užsidaręs, pirma negu 
jisai suspėjo išdumti į Lietuvą. 
Vėliau ji vistiek subankrotavo.

Sandariečiai bando eiti senio 
Sirvydo pramintais takais. To
dėl jie ir susilaukia dabartinės 
savų mizerijos.

KULTŪRA IR POLITIKA
<

Kultūrinis bendravimas tarpe 
Amerikos lietuvių ir Lietuvos, 
“Keleivio” akyse, yra tas pats 
dalykas, kaip ir Lietuvos val
džios politikos rėmimas. Todėl 
jam nėra skirtumo, ar jaunuo
lių choras, nUvažiavęs iš Ame
rikos į Liėtuvą, dainuoja, ar 
Lietuvos tautininkų partijos at
stovai yra kviečiami Amerikon 
dalyvauti politiškam kongrese.

Bet skirtumas čia yra labai 
aiškus, jeigu tik žiūrėsime į da
lykus ne per akinius, nudažy
tus tamsia spalva. Tamsoje, a- 
not tos prancūzų patarlės, “vi
sos katės pilkos”.

Kulturinius ryšius palaiko 
viena su kita šalys, kurių poli
tinė santvarka yra visai skirtin
ga: pųsiau-fašistinė Lietuva su 
socialdemokratų valdoma Šve
dija, konservatyviška Anglija 
su bolševikiška Rusija, ir t.t. 
Tai kodėl to negali būti tarp, 
Amerikos lietuvių ir Lietuvos?

KONSTRUKTYVŪS DARBAS 
SUSIVIENIJIME

Nuo to laiko, kaip paėmė 
“Tėvynę” redaguoti Kl. Jurgę- 
lonis, SLA ęrganas kiekviena
me numeryje/ kreipia organiza
cijos parių ^dėmesį į svarbius 
reikalus ir Skatina juos prie 
konstruktyvaus darbo. Ką pir- 
miąu parašydavo į “Tėvynę” p. 
Vitaitis, išimant jo pamokslus 
“priešams” iir skystas polemi
ką?? O, dabar ,SLA organe de
dama įdomus straipsniai apie 
apdraųdos principus, apie įvai
rius sumanymus organizacijos 
naudai ir t.t. Naujasis “Tėvy
nės” redaktorius daro ką galė
damas, kad SLA nariai apsi
šviestų ir išmoktų suprasti sa
vo organizacijos reikalus.

Ręt įsigyvenusi publikoje pa- 
žvalga į SLA organą, kaip jisai 
buvę vedamas ąnąis “tautiš
kais” laikais, dar ir dabar jam 
kenkia. Per ilgus laikus papra
tę “Tėvynėje” ragauti vitaitiš- 
kus kleckus su Smetona, orga
nizacijos nariai ir kitų laikrąš- 
čių redaktoriai ir dabar atkrei
pia savo dėmesį “Tėvynės” 
špąltpse daugiausia tik į tokiu? 
dalykus, kurie kvepia “poleipi- 
ka” arba dėl kurių galima pra
dėti “jfąitą”; o tokie raštai, ku
riuose ramiai svarstoma kok? 
nors naudingas klausimas, nę- 
žiųvint kaip geras jų turinys, 
būna mažai kieno pastebėti.

Štai redaktorius Jurgelionis 
parašė apie SLĄ centro namą, 
užsimindamas apie žiurkęs 
skiepe, kurios “naktimis skaito 
senus dękumęntųs”, ir ąpje kai 
kuriuos dalykus iš namo pra
eities—-ir tuojau pasipylė spau
doje komentarai, pagyrimai, 
papeikimai ir protestai! Viena? 
“veikėjas” parašė dėl to sraips- 
nio į “tautišką” spaudą net rus
tų įspėjimą jo autoriui, kad 
japį busią rięstą... Bet dar 
mym? pete.ko matyt, kad bųtų 
ka? ąors pastebėjęs daug svar
besnį red. Jurgelionio straips- 
n. ąpię SENELIŲ NAMĄ, til- 
pu?į “Tėv.” 30-ame numeryje.

§itąme straipsnyje gvildena
ma sumanymas, kuris jau per 
daugelį metų rūpėjo Susivieni- 
jimųi.. Visa eilė seimų svarstė, 
kaip įsteigti prieglaudą sene
liams. Buvo šitam reikalui su
keltą jau ir nemenka suma pi-

Raseinių politkalinių atsišaukimas 
į Amerikos lietuvius

(Tęsinys)
Jau minėjome, kad jos ne

reguliariai keičiamos, bet ir pa
keitęs ne ką gauni. Vadovėlių— 
tik keturi (iš teisų tik ketu
ri!), o pasiskaitymui knygos 
senos. Raseiniuose kalėjimo 
knygyno beveik nėra.

Ir medicinos pagelbos beveik 
nėra. Apskrities gydytojas ne 
gydyt, o tik pasižiūrėt porą 
kartų per savaitę užbėga. Kas 
aiškiai matoma liga smarkiai 
suserga, tą išveža į kitą kalė
jimą. Išvežti visuomet vilkina. 
Politkaliniui Broniui Grigui Ra
seinių kalėjimo gydytojas Sa
vickas pripažino skilvio katarą 
iy išsiųsti gydyti neskubėję. Ga
lų gale š. m. vasario pradžioj 
Grigą išvežė i Šiaulių kalėjimo 
ligoninę. Gegužės mėnesį Gri
gas jau mirė. Šiaulių kalėjimo 
gydytojas po mirties konstata
vo, kad Grigas sirgo džiova, į 
labai pavojingą formą išsiplė
tojusia. Dažninusia ir labai ser
gančius ’ gydytojas pripažįsta 
sveikais. Nereta, kad vietoj ap
žiūrėjimo, jis ima plūsti žmo
gų ir koliodamas išvaro iš am
bulatorijos. Atsitinka, kuomet 
gydytojas gerą žmogų nuduoda 
ir teisinas: “Aš mielu noru gy
dyčiau, bet teisingumo ministe
rija aplinkraštį atsiuntė, kuria
me nurodyta: jei kalinio gyvy
bei pavojus negręsia—negydy
ti.” Tikrai toks aplinkraštis yra, 
nes kitų kalėjimų gydytojai ir
gi taip kalba.

Nežmoniškai užlaikomi ir ne
gydomi, mes nusilpstame. Be
veik kiekvienas musų 2-3 me
tus atkalėjęs gauna mažakrau
jystę, bet dirbti išvarius, kalė
jimo administracija į tat ne
atsižvelgia. Reikalauja, ka’c 
daugiau ’ iiz laisvus darbininkus 
padarytume.

Kas vasarą mus išvaro dur
pių kasti. Durpynas už penkių 
kilometrų nuo kalėjimo. Prike
lia baigiantis ketvirtai valan- 

■ dai ryto ir gena tuos 5 kilo
metrus. Nuėję tuojau turim 
imtis darbo. Dirbti prisieina 
mažiausia 8 valandas, pasilsėti 
pietų laike duoda dvi valandas. 
Darbas akordinis. Užduoda pri
kasti 15.000 durpių, bet norma
liai dirbant tegalima prikasti 
12,000. Mes priversti prakaituo
ti, skubėti, nes kalėjimo virši
ninkas grasina: “Nepadarysit 
kieR užduota per 8 valandas, 
dirbsit dešimts!” Baigiame dar
bą penktą valandą vakare ir 
prariję literį zupės, vėl esame 
genami 5 kilometrus į kalėjimą. 
Vaikščioti prisieina klumpėm 
apsiavus. Daugelio kojos nu
trintos. šitoks 'vaikščiojimas 
nelengvesnis už darbą.

Taip mums prisieina kasdien 
ant kojų išbūti 11-12 valandų. 
Ii- vis dar girdime dažius kalė
jimo viršininko grasinimus: 
uDąr anksčiau kelsim, dar va
liau nuo darbo paleisim!”

Argi viršininkas kalėjimo

nigų (bene 12 tūkstančių dole
rių). Bet kai nebuvo surasta 
praktiško budo sumanymą įvy
kinti, tai jisai buvo ąbųestas. 
Tąčiąu seimas Scrantone jį vėl 
atgaivino. Dabar naujasis “Tė
vynės” redaktorius surinko ži
nių, kaip tokię dalykai yra da
romi pą? kitataučius, ir pašven
tė pusę puslapio SLA organe, 
aiškindamas, kokiu budu Susi
vienijimas gali tą sumanymą į- 
vykiųti.

Mųsų patarimas SLA nariams 
ir veikėjams (ypač komisijai, 
kuri buvo- išrinkta pereitame 
seime) dar kartą atskleisti tą 
“Tėvynės” numerį, iš liepos 29 
d., ir Jurgelionio straipsnį aty- 
džiai perskaityti.

Laįkąs Susivienijimui imtis 
konstruktyvaus darbo, nepai
sant tų, kurie jo narius kursto 
prie keršto ir grūmoja boikotu. 

viešpats? Ar nėra kur skųstis?
Visi skundai be pasekmių. 

Ateina prokuroro padėjėjas, pa
kraipo galvą musų skundų klau
sydamas, ir tiek. Kalėjimų in
spektorius atvažiuoja tik pa
raginti viršininką, kad dar la
biau mus spaustų. Iki inspek
toriaus atvažiavimo administra
cija knygų skaičiaus dar neri
bodavo. Atvažiavęs inspektorius 
įsakė duoti tik po dvi knygas. 
Musų skundai, giminių ir vien
minčių iš laisvės neparemti, vi
suomet yra nesėkmingi. Iš 
skundų administracija sužino 
labiausiai mums sopamą vietą 
ir dar daugiau spaudžia. Jeigu 
mes, Lietuvos prieš fašistų be
laisviai, dar turime vieną ki
tą geresnę knygą ir nors iškar
pytus laikraščius, tai todėl, kad 
musų balsas pasiekia už musų 
esančią esančią dorąją visuo
menę. Dorosios visuomenės pa
sipiktinimas ir protestas sklin
da į prokuratūras, į ministeri
ją ir priverčia jas suvaržyti 
kalėjimų administracijos sauva
lę. Kuo visuomenė jautresnė 
musų atžvilgiu, kuo dorosios 
visuomenės protestas garsesnis, 
tuo mums nelaisvėje lengviau. 
Jus, visuomet būdami juodus 
fašistų darbus smerkiančia są
žine, prisidėjot ir prisideda! 
prie musų nelaisvės palengvini
mą. .Todėl mes kreipiamės į 
jys, brangus užjūrio tautiečiai.

Fašistai, įmetę mus tarp šal
to muro sienų, maitina nesveiku 
maistu norėdami, kad mes fiziš
kai sunyktume. Brangus tau
tiečiai, prisidėkite prie dorosios 
Lietuvos visuomenės, kuri rei
kalauja:

Nevaržyti maisto pristatymo 
politkaliniams.

Fašistai, musų kūną sukau
stę, kėsinąs sukaustyti ir mu
sų dvasią. Į kalėjimus grasina 
nebeįleisti jokių laikraščių, nei 
knygų. Esame jauni. Musų lau
kia graži ateitis, kai Lietuvos 
liaudis nublokš nuo savo pečių 
fašistus. Musų laukia išsilaisvi
nusi Lietuva. Ir tarp muro sie
nų musų širdyse plaka karštas 
noras žinoti: kas dedasi pasau
lyje? kas dedas fašistų paverg
toje Lietuvoje? Ir tarp šaltų 
muro sienų mes trokštame 
mokslo. Brangus užjūrio tautie- 
čiai, prisidėkite prie dorosios 
Lietuvos visuimenės, kuri rei
kalauja:

Leisti politkaliniams laikraš
čius, žurnalus ir knygas, už- 
sienyj ir Lietuvoj išeinančias, 
leisti “Kultūrą”, ‘Musų Jauni
mą” ir “Laisvąją Mintį”.

Esame jauni. Daug gero ga 
lėtume parodyti tėvynei. Juk 
tiek daug sauvalės ir nusikalti
mų Lietuvoje! Bet fašistai il
giems metams mus uždarė ne
laisvėn. Lietuvos priešai, žmog
žudžiai hitlerininkai visi paleis
ti, o mes, tikrieji Lietuvos sū
nūs, pūdomi kalėjimuose.

Brangus tautiečiai, prisidė
kite prie dorosios Lietuvos vi
suomenė?, kuri reikalauja:

Amnestijęs politkaliniams an
tifašistais.

Raseinių Arešto Namų anti
fašistinių polit. kalinių

Kolektyvas.
Raseinių Arešto Namai, 
10—VII—Į938.

P. S. Prašome perspausdinti 
yisųose pažangiuosiuose laik- 
rašččiuose.
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Kas Palaiko Gyvybę.
Kalbėdamas apie gyvas bū

tybes, be žmonių ir gyvulių, 
turiu galvoj ir augalus, kurie 
gyvena lygiai taip, kaip ir 
mes. Augalo kūnas sudarytas 
i štų pačių mažulyčių ląstelių. 
Tos ląstelės yra gyvos staty
bos plytos, iš kurių kiekvie
nas organizmas sustatomas ir 
surišamas. Ir augalai, kaip ir 
gyvuliai, minta, auga, kvė
puoja, dauginasi.

Esminis gyvybės pasireiški
mas—veiklumas. Negali būti 
jokio veiklumo be energijos 
išeikvojimo. Visi gyvi organiz
mai savo veiklai eikvoja mil
žiniškus energijos kiekius.

Mes ir visos kitos gyvos bū
tybės energiją gauname iš 
maisto. Turint galvoj įvairu
mą tu visų medžiagų, kurias 
mes kaip maistą suvartojame, 
atrodo, kad tik žole maitina
mės, t. y, kad visas musų mai
stas yra arba tiesiog žolė arba 
pareina iš žolės. Duona, kuri 
kepama iš rugių ar kviečių, 
yra ne kas kita, kaip tik žolė. 
Sviestas irgi žolė, tik karvės 
ar ožkos organizmo duotas 
kitas pavidalas. Ir kumpiai, ir 
dešros yra žole, nes jie gauna
mi iš mėsos kiaulių ar jaučių, 
kurie žole minia. Kaip su žu
vimis? Tas pat — žuvis ėda 
arba mažesnes už save žuvis 
arba kirminėlius, kurių mais
tas—smulkus, neįžiūrimi žali 
augalėliai ir tam tikros algių 
rųšys.

Il'r gyvuliams maitinimasis 
žole turi didžiausios svarbos. 
Tiesa, plėšrieji žvėtrys ir pau
kščiai minta ne žole, bet mė
sa. !Pav., liūtas ar tigras dras
ko elnius ar antilopes, auksi
nis erelis — kiškius. Tačiau 
šie — elnias, antilopė, kiškis 
—yra žolėdžiai. Taigi, plėšrie
ji gyvuliai šiuo atžvilgių nėra 
išimtys, bet jie tik nustumti 
viena ar dviem laiptais že
miau.

Žymiausias skirtumas tarp 
abiejų-gyvų būtybių grupių— 
gyvulių ir augalų—pasireiškia 
skirtingame maitinimosi: gy
vuliai daugiausia maitinasi 
kietu maistu, augalai — sky
stu ir dujišku. Įdėkime tul
pės ar hiacinto bulvelę į stik
linę vazą su vandeniu- Ku
riam laikui praėjus, ji išleis 
šaknis, diegelį, išskleis lapų 
vainiką ir ne« sukraus gražų 
žiedą. Iš nieko ji to nepada
rys, bet iš maisto, kuris iš da
lies sukrautas pačioje bulve
lėje, iš dalies gaunamas iš 
vandens. Tai keistas, bet drau 
gc ir paprastas gamtos veiks
mas, kai augalas paprastas 
žalias organiškas medžiagas, 
paimtas iš vandens ir oro, su
geba pakeisti sudėtingomis or
ganiškomis medžiagomis, tin
kančiomis jo gyvybei palaiky
ti.

Viena žinomiausia maisto 
medžiaga — krakmolas, kurį 
mes gauname tik iš augalų. 
Žalias augalas krakmolą ga
mina iš vandens, siurbdamas 
jį šaknimis iš žemės jr ang- 
liarukšiies, kurią jis iš oro pa
gauna savo lapais. Vanduo 
medžio kamienu patenka į la
pus, kurie,' lyg kokie chemiš
ki fabrikai, jį drauge su ang- 
larukštimi paverčia krakmo
lu ir cukrumi. Tai yra Auga
lo paslaptis, kurios mokslas 
iki šiol dar neišaiškino.

Grand Opera 
Kuponai

Chicagos Grand Opera sezo
nas tęsis nuo spalių 29 d. iki 
gruodžio 18d. Jau dabar gali
ma rezervuotis vietas su 10 
nuoš. sutaupą, perkant operas 
kuponus.

Smulkmenas galima patirti 
operoje, 20 W. Wacker Drive. 
Ten galima sužinoti taipjau o- 
perų repertuarą ir artistų są
statą. (B.)
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“AMERICANS FIRST—LITHUANIAN ALWAYS'

NAUJIENOS ENGUSH SECTION STAFF
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

Kaunas- ptand-In’ Capital 
of Lithuania

The follovving thumb-nail sketch of 
Kaunas, the “Stand-In” Capital of 
Lithuania, vvas prepared and released 
lašt vveek by the National Geographic 
Society of Washington. D. C. We re- 
produce it here in full, as given in the 
Thursday, Aug. 4 issue of the Chica
go Daily Nevvs:

“On tbe first of July a train from 
Poland puiled into Kaunas, provisional 
Capital of Lithuania—first one to 
reach there for 18 years.

“The Polish train and Kaunas both 
get their nevvs value from the šame 
paragraph in history. The 18 trainless 
years are explained by vvbat gavę fau
nas its prominence as temporary capi- 
tol—a Polish military coup.

“In October, 1920, Lithuania and 
Poland signed a pact of friendship. 
These adjacent nations vvere just break- 
ing away from the 120 years of domi- 
nation by Russian czars. Lithuania vvas 
jubilant in the expectation of restormg 
the seat of national government to Vil
na, city of a quarter-million inhabi- 
tants, vvhich had been made the coun- 
try’s Capital six centuries before. Būt 
tvvo days after the pact’s signing. Po
lish forces occupied Vilna and have 
beld it ever since. Indignant over its 
kidnaped Capital. Lithuania broke off 
relations vvith Poland. The border be
tvveen the tvvo vvas dosed. No Com
munications crossed it, either by train, 
telephone, telegrapb, bighvvay or air- 
lane. The neighbors vvere 'not speak- 
ing’.

Kaunas “Stand-In” Capital

“Kaunas, largest city left in Lithua
nia after Poland had sliced off the po- 
pulous 10,000 square miles jround 
Vilna, vvas pressed into Service as a 
stand-.in Capital. With a populacion of 
approximately 130.000, it stands near 
the small-size end in a line-up of the 
vvorld’s national cities. Būt only five 
tovvns have more than 10,000 people 
in Lithuania, agricu’.tural country vvhere 
tbree-fourths of the people are farmers.

“Since greatness has been thrust up
on it, Kaunas has blossomed from a 
backvvard Russian-garrison tovvn (then 
called Kovno) into a typical European 
Capital in miniature. Nevv government 
buildings have the dean, forceful lin?s 
of modern style construction. Nevv 
streets are vvide. vvith trim ranks of 
lime trees sbading their promenades. 
Blocks of nevv apartment houses flaunt 
their nevv freedom from a Russian de- 
cree that dvvellings should be no more 
than tvvo stories high.

“Yet visitors exdaim that ojd cob- 
bled streets, many-domed churches and 
droshky-like carriages resemble czarist 
Russia’s. They comment that the pota- 
to, f|ax and grain fields beyond the 
city-limits resemble Ireland’s. They re- 
mark that Kaunas* tall fair people re
semble Englishmen, and the Lithuanian 
replies that he comes from a blond Ar- 
yan branch of the human family dis- 
tinet from his Siavic neighbors in Po
land and Russia.

City Burned 13 Times

“Before Kaunas attained national im- 
portance as provisional Capital, it had 
been a center for river commerce thru- 
out the nine centuries of its existence, 
for it stands at the confluence of the 
tributary Neris and the vital Nemunas 
River, the Rhine of Lithuania. The 
name comes from LithuaniaA for “bat- 
tle-fiekf. Battles of many armies have 
raged around Kaunas, and the city has 
been burned 13 times. Scarcity of stone 
in the country meant that each time 
Kaunas vvas rebuilt raainly ■ of wood, 
and easily reburnt.

“A fevv old structures survive to tes- 
tify to prosperity of the medieval days 
vvhen Kaunas shipped Lithuanian am- 
ber. furs, honey, leather, and timber to 
Scandinavia and Europe’s Low Coun- 
tries. Possibly the oldest is the House 
of Perkūnas, so called because it stands 
on the site of a pagan sbrine to Per
kūnas. god of the thunderbolt and 
cbief deity of Lithuania until 13th cen
tury German knights came to "Chris- 
tianize’ the country vvith the svvord.

“One of the first Cbristian struc
tures in Lithuania, and štili one of the 
largest is the red brick Gothic cburch 
vvhich the national bėro Vytautas built 
in Kaunas about 1400—sturdy yet des- 
pite its Service as a stable for Napole- 
on’s borses and as a commisary during 
tbe Germani’ Worl4 War occupation.

Napoleon Stopped There

“The house called Napoleon’s on 
Kantas Street links Kaunas vvith the 
Little Corporal’s campaign against Rus
sia. He stopped there in 1812 to re- 
vievv the Grande Armee from ‘Napole
on’s Hill’ aeross the river, to give a 
glittering bąli in the Tovvn Hali (later 
looted), and to reeruit Lithuanian ad- 
ditions to his 600,000 men. In the 
path of his army’s subsequent retreat 
from Moscovv, Kaunas vvas left in the 
ashes of one of its 13 fires.

“The temporary Capital sbares in the 
nation’s Industries, vvhich employ, hovv- 
ever, only 6 percent of the popula- 
tion. The limited extent is due to 
scarcity of fuel other than peat from 
the svvampy country’s bogs. Coal is 
imported from England. Kaunas has 
its cider mills for apples from neigh- 
boring orchards, flour mills and brevv- 
eries for grain crops, a large packing 
plant for cattle from surrounding paš
iuręs. Dovvn the Nemunas River float 
spruce and pine logs for the lumber 
enterprises of the city, vvhich turn out 
furniture, veneer and cellulose. Metal- 
vvorking Industries produce farm ma- 
chines to replace Lithuania’s hand sick- 
les.

Neu> Institutions Thtive

“The fervor of long-suppresscd Lith
uanian patriotism has endovved Kaunas 
vvith a number of nevv national in
stitutions. A university of 3,000 stu- 
dents thrives vvhere once a Russian de- 
cree forbade the teaching of the Lithu
anian language in the home under pe- 
nalty of 300 rubles fine.

The statė printing office, in mas- 
sive dignity devoid of any pretty trim- 
mings, symbolizes determination to 
compensate for years vvhen Russian go- 
vernors banned all printing in the 
native tongue, and boot-leg books in 
-ithuania vvere printed abroad to be 

smuggled over the border.
“In this burgeoning of national pride 

(aunas has acquired four museums. The 
War Museum, staffed by disabled vete- 
rans, has a carillon from Belgium tom- 
>anioned by a real American liberty 
>ell sent over from the United States. 
Tbe former home of the poet Meironis 
is novv beadquarters for recording the 
nation’s folk songs, the Dainos. More 
than 4,000 of these traditional songs 
are stored in the museum on phono- 
jraph records—song of the spinners 
tuming native flax into thread, song 
of the goose giri driving her flock on 
their ovvn tar-proteeted feet to market, 
song of couples svvinging in the 
Svvallovv Dance. ‘More musical than the 
Italians’ is the verdiet of Dainos stu- 
dents on the nation vvhich spontaneous- 
ly produced such a vvealth of song.

A Silent Historical Parade

“The National Museum gĮives Kau
nas a silent parade of medieval Lithua
nia’s history—portraits of plumed pa
gan vvarrior-kings, vvho he!d German 
armies at bay, the Grand Duke vvhose 
marriage united Lithuania and, Poland 
under one rule, Vytautas tbe Great 
(George Washington of Lithuanian he- 
ro-vvorship) vvho dared to be Europe’s 
Champion against the Tatar tide of Ta- 
merlan’s invasion.

“A special gallery houses the paint- 
ings of M. K. Čiurlionis, strange mys- 
tic genius novv acdaimed as national ar- 
tist for depieting the melancholy poetry 
of b‘s country. He gavę only the finai 
five years of his life to art, būt his 
pietures fili the Ciurlonis Gallery, along 
vvith examples of the Lithuanian folk 
art vvhich vvas his inspiration. A school 
of Fine Arts novv is connected vvith 
his gallery.

“A national ballet, national theater, 
and national opera are among the ar- 
tistic activities of Kaunas. Three of the 
country’s four daily nevvspapers are 
published there. An essential part of 
the city is a large Jevvisfr settlement. 
vvhich has grovvn in proportion to the 
intensity of pogroms in neighboring 
countries.”

L
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Memorial of the Unknown Soldier in the Court of the War Muse- 
um in Kaunas. (See “Kaunas—‘Sand-In’ Capital of Lithuania”)

‘Tvvo people were vvalking along 
road together, One was a young 
man,, the other—a handsome farm 
The farm lad was carrying a large 
on his back, holding a chicken in
hand, a cane in the other, and leading 
a goat. They came to a dark lane.

‘Said the giri: “I’m afraid to vvalk 
here vvith you. You might try to kiss 
me.”

‘Said the farm lad: “How could 
with all these things I’m carrying?”

“Well, you might stiek the cane 
the ground, tie the goat to it, and j 
the chicken under the pail.

Personalities of Interest
“Some spend life just playing 

games;
Others live to reach high 

aims.”

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

. ...........................................  — ■ ■ i

July 28th the Pirmyn Reception 
Committce dccided to hold a Picnic 
for Pirmyn at Sunset Grove, 13 4th and 
Archer Avė., on Labor Day Sunday, 
September 4th. Most of the Pirmyn- 
ites are expected to be in Chicago by 
August 18th.

0 Mr. and Mrs. Stephcns vvill spend 
a few days in Brockton, Mass. visi’.ing 
their parents hefore coming to Chicago.

0 So, in order to get all the Pir- 
mynites together with ample time in 
between for all to visit their relatives 
back East, a Picnic Reception has been 
sėt for September 4th.

Heading the Committee for Pirmyn’s 
Reception are Mr. Vilis, Mr. Vaivada, 
Mr. and Mrs. Stupar, and Mr. Ascitą.

0 Mr. Vaivada, at the committee 
meeting, špoke of Pirmyn’s successful 
tour through Lithuania, the various 
places they visi.tęd, JGaipčda, Kaunas, 
Šiauliai, Virbalis, etc., read a fevv hu- 
morous stories of the difficulty the 
Pirmynites had in mastering their na- 
tive tongue and produced photographs 
of the Chorus on the “Britannic” and 
in Lithuania.

Mr. Vaivada also read from various 
Lithuanian Newspapers very favorable 
comments about Pirmyn. Among them 
was the Newspaper “Vakarai” from 
Klaipėda and “Aidas” from Kaunas. 
Indeed, Pirmyn received more honorš 
than any other visiting group in Li
thuania. The Lithuanian people in Li
thuania were extremely pleased at Pir
myn’s gay, humorous songs and in the 
manner they alvvays rehearsed daily be- 
fore each concert. Wherever Pirmyn 
went, they had a packed bouse and 
outsiders clamoring to get in.

Truly then, the committee is very 
happy to see and hear that all its vvork 
has .not been in vain.

0 Dan Cupid has struck again. This 
time it has struck Pirmynites AI Stu
par and Helen Daubar, who will be 
married August 27 th. Congratulations 
and good luck to both bride and groom.

0 Seen in Grand Rapids, Micbigan. 
Who? Why Mike Oksas and Ray 
Mickevičius. Both boys vvere there du- 
ring the šame vveek and neither one 
saw the other there. (Mušt be a big 
city.)

0 Felicia Manikas has left Illinois 
for Michigan vvhere she has decided to
reside permanently for Felicia has a job
there. Lots of luck and keep 
vvith us, Felięia.

in touch

0 Joe Žukas has reached the finais
in the Chicago Park District Tennis 
Championship by defeating Harry 
Chanovvitz 5-7, 6-4, 6-4. Here’s hop- 
ing your luck keeps up, Joe, and may 
you lead the field.

Raskey Huey

LUC Scholarship
Fund

Naujienų Pikųikas
SEKMADIENI

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
135th IR ARCHER AVĘNUE
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III.
(Third of a Series of Six Articles)

Many great men, whose narnės 
are history and will be ever so long 
remembered, had persevered over 
the obstacles which may be made 
in one summation — destitution.

By the light of a flame from a 
home-built-fire-heart, Lincoln edu- 
cated hmself to be kind, observant, 
patient and tolerant — the virtues 
which vvon for him respect of his 
people. His education, hard earned 
and interspersed with life’s expe- 
rience, taught him to act and to 
judge philosophįcąlly. Thus, gene- 
ration after genefation, his name is 
remembered, his biography taught 
in schools, his name placed upon 
the honor roll in; the Hali of Fame, 
and his life’s work followed by 
those vvho admife his courage and 
lovable characteF. Is wealth greater 
than education whereione such ex- 
ample has pjere'ęd through the bar- 
fiers of poverty .įpheritance? Wealth 
could not pay the purchase price 
for such an education. Many Lin- 
colns have undertaken the narrow 
path and won the šame prestige in 
the professions |hey pursued.

Although we lare now living in 
the era of plentyj.we stil have the 
impediment of poverty. There are 
many well built educational insti- 
tutions and many educators. in. 
every phase of profession. With 
such ample facilities and wonder- 
ful Services, the modern Lincoln is 
confronted by the lack of monetary 
means in attaining the end of his 
goal. Būt society has established or- 
ganizations and trust funds to aid 
in conquering the individualistic 
obstructions. The membership of 
these associatioris, irrespective of 
nationality, religion, and political 
status, publicly lor privately main- 
tained, are performing a pinacle 
Service to those who understand 
the true significance of education. 
Assistances are granted in the form 
of scholarship Joans, direct mone
tary grants, and in the form of 
Services by educators.

Organizations, such as those, do 
not seek praise and glory, nor do 
they boast about rendering their 
assistance. They are justified in ren
dering aid to the modern Lincoln 
struggling through ilfe. They are 
cooperative in their efforts in es- 
tablishing greater funds to aid ma
ny more than only a limited num- 
ber. Thus the Lithuanian Universi- 
ty Club has subscribed to the vast 
International organization as one of 
the many sponsors of such a worthy 
movement. Young in years and ex- 
perience, the Lithuanian Universi- 
ty Club has maintained courage and 
hope. Its history is limited to the 
lašt six years. And by the untiring 
efforts of the membership, it has 
already granted one scholarship.

This year the Lithuanian Unive^- 
sity Club, is offęring 1 its second 
Scholarship Loan of $300.00. The 
reąuirements are simplė—one mušt 
be a needy Lithuanian student who 
is either a college sophomore, ju- 
nior or senior and a resident of 
Cook County. Address a card to

Mr. Algird Rulis, Chairman, 
Scholarship Loan Coipmittee, 
5409 S. Sacramento Avenue, 
Chicago, III.
Reąuest a Scholarship Applica

tion Blank. AU reąuests mušt be in 
by August 15th.

Here is your opportunity to hur- 
dle some of th monetary obstącleę 
society places in the path of your 
goal.

• ~A, Ęndzęlię.

Ali of vvhich rcminds us that this 
is summer time when tboughts turn 
from the practical toward blue waters 
and sandy dunes and green golf cour- 
ses. Būt not so. witb Helen Pech, John 
Balanda and Anthony Stelmok. These 
three have rolled up their sleeves and 
really vvorked this summer. In fact, they 
are deftly applying the finishing tou- 
ches to the three act play thy wrofe 
for the LUC Concert, December 4. 
Guess they mušt have placed the old 
bathing suirs on the top shelf in the 
closct and the golf clubs behind the 
door and out of sight and then direc- 
ted their attention to the immediate 
problem of play-writing.

' Yes, sir—ambition is overflowing. 
The men’s octet absolutely insist on 
weekly rehearsals (vvith the inclusion of 
ice cream and raz-z-berries after re- 
hearsal). Būt they’re really serious in 
organizing an octet that will be tops 
on the radio and on the stage and -they 
vvell realize dilligent rehearsals vvill 
spell their success. Al Prasis brought 
the sheet music that ranged from “Close 
Harmony” to “Come to the Fair.” 
Tony.. faiza- fi^gered his cutls for a 
good ten minutes before he decided 
vvhether he vvas a baritone or tenor.’ 
And vvhere vvas Al Childs for the lašt 
rehearsals—The “Greeks”? Al Drigot 
in betvveen pauses of “Close Harmony”, 
offered amusement something likę this: 
“Have you seen a sheet for the river 
bed? Or a single hair from a ham- 
mer’s head? Has the foot of a moun- 
tain any toes? And is there a pair of 
garden bose? Are the teeth of a rakė 
inclined to bite? Have the clock hanJš 
any left or right? Is the garden plot 
quite deep and dark? And vvhat is the 
sound of a birch’s bark?”

Al Rulis and his folks vacationed 
for tvvo vveeks in their hometovvn of 
Baltimore, Md. Stan Drigot vvent along 
and vvrote back that the romantic even- 
ing atmosphere of Druid H UI, M d. sur- 
passed that of Chicago’s Municipal Air- 
port.

Blanche Stann has been enjoying the 
pleasures of sight-seeing in VJashington, 
D. C. Ed Dombrotvski finds Rhine- 
lander most invigorating. Anne Kairis 
and Al Enzelis vvrite that fishing at 
Lake Delavan is very good. We take it 
to mean fishing that requires a rovv 
boat, a fishing pole and some vvorms. 
y/ictor Krauchunas has been traveling 
hither and yon. Vyts Slakis spends his 
vveek ends on his “f-a-rm-out-in-Iovvay”. 
Dr. Charm vvrites that, in spite of 
Southern hospitality, he štili feels a 
little Jonely in Virginia. Bellc and 
Walter Pozer are passing the entire 
summer getting a tan out at the Wa- 
verly Dunes.

Ann Skrickus, Sally Aleksiunas, Ed 
Firant and Al Mickevičius have been 
vvriting about the glories of Europe 
and especially Lithuania. No need to 
tell you vvhat they say. Just take z 
dictionary and look up the synonyms 
for marvelous, glorious, splendid, grand, 
beautiftil, etc. and you have a general 
gist of their correspondence.

Of course, there irę a few hard wor- 
king members of the Club not vaca- 
tioning. Helen Blauzdis is attending 
summer school at the Ųniversity 6t 
Chicago, Birutė Rutkauskas and Helen 
Vespender attending to their daily 
tasks.

By the middle of August all the 
metiibetą vvill be together again for the 
regular meeting vvhich wiU be held at 
Ann Kairis* summer home at Lake De
lavan. I*II bet vve’ll have to listen to 
all sorts of fish stories. And it vvill be 
most interesting to learn more about 
the apple orchards in Virginia and the 
varietUs of southetn accents.

A few years ago we heard Mr. 
P. Grigaitis, our highly respected 
Editoj, address a student body with 
a talk that inspired us and the key- 
note of which štili lingers in our 
minds. He špoke of Socialism and 
numerous other “isms”, outlining 
their development and principles, 
and ended his talk vvith a broad- 
minded, thought-avvakening chal- 
lenge: follow whichever “ism” you 
choose, būt know WHY you choose 
it; and rather than flounder about, 
decide what current you’re sailing 
with; have SOME “ism” that YOU 
will follovv.

We should likę to hear that ad
dress delivered all over again, for 
we believe it would be 
interest

Also 
Severai 
makers
ces Kvietkauskas is more than just 
another attractive demoiselle. It 
has been discovered that she 
excellent cook! Need more be

Her sister, Mrs. F. Bulaw, 
wise has a creditable skili,
enjoys taking all hopeful maidens 
under her wing and sending them 
out of her Beauty Parlor (on 35th 
St., near Halsted) 
curl here and 
lending charm 
nette hair.

And talking
is it who hath all that charm to 
entice tvvo of our outstanding and 
promising reporters and ride avvay 
with ‘em for a goodly while, only 
WHO knows where, vvhen all three 
were suppossed to be bidding 
ewell to the Europe-bound Mr. 
Mrs. Kuraitis?

Well, any way, we shall 
our prominent business-folk 
Bridgeport-town a Bon Voyage 
Happy Landings!

The šame to Frances Zemgolis of 
Brighton Park, vvho is even now 
gazing o’er the blue Mediterran- 
ean, — if she has not already wan- 
dered fo more enchanting spots in 
romantic old Europe. Miss Frances 
took a short leave from her duties 
as Secretary to one of the Vice- 
Presidents of Swift and Company. 
England, France, Germany, Italy, 
Switzerland and Lithuania are in- 
cluded in her itinerary. 
ing you are keeping a 
lady, and that you will 
it when you return.

One diary, however, 
know we’ll never get
that of the honeymooners who have

recently returned from Banff, Al
berta, Canada, to reside in Chicago 
at the Olympic Country Club. Yes, 
we’re referring to Mr. and Mrs. 
John Brenza. Diary or no diary, ve 
wish you happiness forever and 
ever.

Oh, well, — we can avoid ą lot 
of things when we’re well, except 
inevitable Fate. Our sincere and 
heartfelt sympathy goes to Adelę 
Zavistaitė-Nausiedienė, vvhose hus- 
band passed away lašt vveek, of 
hęart disease. Just as you ha ve 
capably portrayed many a role on 
the stage in numerous Lithuanian 
productions, so novv, too, Adele, 
show us and prove to yourself that 
you can “take it” and play your 
part of carrying on bravely, is the 
sincere message from— Newsy.
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Treasure Under- 
ground — In Illinois! 
Released by the State Geological 
Survey through the Illinois Chain* 
ber of Commerce.

Finding Faults For 
The Future

A most important raw material 
in the metallurgical, Chemical and 
ceramic Industries is the mineral 
flourspar, which, although it is 
found in small amounts in many 
parts of the world, has been found 
in only a fevv palces in deposits 
large enough and sufficiently pure 
to have commercial value. It is of 
interest, therefore, that the most 
important flourspar-mining region 
in the western hemisphere, and 
probably in the whole vvorld, is lo- 
cated in the Southern Illinois-vvest- 
ern Kentucky region. This district 
has furnished more than 90 per 
cent of the nation’s supply up to the 
present time. Large tonnages are 
mined frdkn nearly vertical vein 
deposits that fili faults, or fjac- 
tures, in the bedrock. As these rich, 
fault veins become depleted it is 
important that new veins be found 
in the sąme region. Recent coope- 
rative investigations, carried on by 
the Illinois Geological Survey and 
the U. S. Geological Survey, have 
shovvn that it is possible to locate, 
by electrical prospecting methods, 
some of the hidden faults which 
may be found to contain flouspar 
deposits, thus promising the dis- 
covery of additional deposits as a 
future resource, and encouraging 
the hope that one of our key In
dustries shall continue to flourish 
in Illinois.

Bita for Your Scrapbook
Rise of Lithuania in the XIV and 

XV Centuries—Vytautas the Great
FROM AN ECONOMIC HISTORICAL OUTLINE OF 

LITHUANIA by P. Žadeikis

(Continued from lašt vveek)

Union with Poland: Period of Lithuania’s Decline. The 
star of Lithuania as an independent statė declined 
with the death of Vytautas the Great. Poland never 
lošt hope of realizing the promise of Jogaila given 
at the time of his betrothal to Hedwig. Poland fin- 
ally achieved her purpose in 1569 with the Union 
of Lublin.

The Lithuanian nation, though small in numbers, had 
extended its rule far beyond its ethnographic bor- 
ders and had built a great empire. It was only na
tūrai that against the continuous onslaught of the 
Russians and Poles, the Lithuanian power of re- 
sistance should weaken. However, Lithuanian pat- 
riots had not ceased their protests agaist the grow- 
ing dominatio of Poland in Lithuania’s affairs. One 
Lithuanian potentate even solicited the armed aid 
of Sweeden in order to rid Lithuania of her Polish 
ally. Impractical as the union with Poland was, 
Lithuania, nevertheless, retained forms o£ indepen- 
dence, as in Public Administration, the Judiciary, 
Treasury and National Defense.

poland, as a result of her numerous wars against the 
over-growing Russia, and also because of political 
chaos at home (partly brought about the “liberum 
veto” of the Polish nobility) fell into an abyss and 
dragged Lithuania down vvith her. In the European 
wars of the 18th century, the united Polish-Lithua- 
nian statė was thrice divided (in 1772, 1793 and 
1795) among Russia, Germany, and Austria. ’

(To be continued) -
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Diena Iš Dienos
' I

Lietuviai Gražiai 
Pasirodė Sand 
Diunuose.

Kas Penktadienį ten ruoš 
Iškilmes.

Pereitą penktadienį, rugpjū
čio 5 d., Indiana Sand Dunes 
State Parke (Tremonte-Wa- 
verly Beach) buvo surengtos 
“Bonfire” iškilmes. Jose daly
vavo visi vasarotojai iš visų 
apylinkių, apie 900 žmonių.

Buvo visokių tautų žmonių, 
buvo ir lietuvių. Mūsiškiai gra
žiai pasirodė. Musų daininin
ke p. Oželiene sudainavo dvi 
dainas (solo). Bet tai buvo 
neviskas. Iš lietuvių vasaroto
jų vietoj susidarė 10 daininin
kių grupė. Po vadovybe p. 
Stefanijos Butkus iš Brighton 
Parko ir parama pp. Balnio- 
nienės ir Milkantienės, taip 
skardžiai užtraukė lietuvišką 
dainelę, kad ne tik miškas 
skambėjo, bet ir visas ežeras 
sujudo. Visi svetimtaučiai ir 
lietuviai prašė dainuoti dau
giau, bet laikas buvo trumpas 
ir vietą reikėjo užleisti ki
tiems.

Diunuose kalbama, kad to
kios iškilmės bus ruošiamos 
kas penktadienį per visą a'o- 
stogų sezoną ir jose dalyvaus 
visokių tautų dainininkų gru
pės. A/. J. S.

Atvažiavo iš Lietuvos 
Petravičiai

Šiomis dienomis atvyko iš 
Lietuvos j Chicagą Bernice An

Viešnia Iš
Michigan

Mrs. Ona Banevičienė, ūki
ninkė iš Hartford, Mich., atvy-

dre junaitė - Petravičienė su sa
vo vyru Stepu ir 4 metų šune
liu. Apsistojo pas Joniškietę p. 
A. Burnickienę, Town of Lake 
kolonijoje. Čia savaitę paviešė
ję persikels į Cicero ir šioj vie
toj mano apsigyventi.

P-ia Petravičifenė - Andreju- 
naitė yra čia gimus ir užaugus 
ir aukštesnę mokyklą išėjus. 
Prie to, studijavo muziką ir te
ko vienoj didmiesčio muzikos 
įstaigoj jai darbuotis. Apie 7 
metai atgal išvyko į Lietuvą. 
Neužilgo sugrįžo ir jos tėveliai, 
kurie gyveno Ciceroj.

Bernice susipažino su jaunu 
inteligentišku vaikinu, kuris 
neseniai buvo užbaigęs moks
lą ir Jonišky, Lietukės Valsty
bės banke dirbo už buhalterį ir 
vėliau su juo apsivedė ir visą 
laiką Joniškyje išgyveno.

Pp. Petravičiai atvyko į šią 
šalį apsigyventi. Ypač Bernice 
ilgėjosi Amerikos ir troško su
grįžti į savo gimtinę. Nors tiks
las atsiektas, bet gyvenimo są
lygos rodo ką kitą. P-as Petra
vičius pirmą kartą pamatė A- 
meriką, neturi jokių pažinčių 
ir, bendrai, nežino šio krašto 
apystovų. Labai nuoširdžiai pra 
šo brolių tautiečių, gyvenančių 
Chicagoj, kad butų tokie geri ir 
parekomenduotų arba patys su
teiktų kokioj lietuviškoj įstai
goj kokį darbelį. Liuosai var
toja rusų, lenkų kalbas ir 12 
metų Lietūkio Bankoj yra iš
dirbęs už knygvedį. Inteligen
tas ir personališkas žmogus. 
Labai bus dėkingas chicagie- 
čiams lietuviams, kurie pada
rys jam šitą malonę, kaip gri- 
noriui, ką tik atvykusiam į šią 
šalį. Kurie turėsite vietą, malo
nėkite kreiptis žemiau nurody
tu adresu. Stepas Petravičius,

1608 S. 48th Ct., 
Cicero, III.

Ačiū I —R. š.

BRIDGEPORTO ALINES SPROGIMO KRU
VINI ATGARSIAI NORTHSIDĖJ

GENGSTERIAI NUŽUDĖ DU LENKO ALDER- 
MONO TALKININKUS

Birželio mėnesį nežinomi 
asmenys pametė bombą prie 
alinės, kuri randasi prie kam
po 37th ir Wal!ace gatvių. 
Nors oficialiai aline priklau
so kitam “savininkui”, vietos 
gyventojai ir policija tvirtina, 
kad ji tikrenybėje priklauso 
11-to wardo aldermanui Hugh 
“Babe” Connelly. Policija 
nusprendė, kad bombą pame
tė gengsįeriai, nusamdyti ar
klių lažybų “interesų.”

šeštadienį nežinomas suau
gęs vyras priėjo prie automo-
bilio, stovėjusio ties numeriu

ko Chicagon atostogoms ir biz
nio reikalais. Hartforde gyve
na jau 5 metus. Vyras mift 
metai atgal.

Chicagoj p. Banevičienė lan
kosi pas savo dukteris Birutę 
Juškevičieyę ir Aldoną Langelt, 
6060 So. Michigan Avė.

Hartforde, Mich., yra dar tik 
viena kita lietuvių ūkininkų 
šeimyna, ir tie seni žmonės.

J.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Steve Rabyok, .23, su Eliza-
beth Vilanskis, 21

Raymond Lange, 21, su Ge-
nevieve Gorski, 17

Stanley Janush, 28, su Helen
Walski, 27

Suėmė Lietuvi
Už Neatsargų
Važiavimą
Septyni Sužeisti Trijų Auto

mobilių Nelaimėj

Kviečia Visus North- 
sidiečius į Girią

SLA 226 Ryt Linksminsis
Jefferson Miškuose

1349 Noble st., ir nušovė ja
me sėdėjusius du lenkus: 
Bruno Surtoj, nuo 1369 Poto- 
mac avė., ir Leo Moszinski, 
34, nuo 1419 Noble st. Abu 

' buvo 32-to wardo aldermono 
' Joseph Rostenkowskio talki
ninkai, ir abu sėdėjo automo
bilyj prie namo, kuriame Ros- 
tenkowski gyvena.

Policija atrado, kad tarp 
Bridgeporto bombos sprogi
mo ir žmogžudysčių Northsi- 
dėj yra ryšis. Pasirodo, kad
Mosczinski vienu laiku tarna
vo arklių lažybų įstaigoj, kuri 

1 randasi prie alinės Bridgepor- 
: te. Kaip bombos pametimas 
buvo taip ir žmogžudystės 
buvo rezultatas “čistkos”, ku
rią vykina raketieriai, koMh- 
roliuoją arklių lažybų biznį, 
“apsivalymui” nuo nepagei
daujamų žmonių ir priešų.

Aldermonas Rostenkowski 
buvo kvočiamas, bet atsakė 
nežinąs kdkius ryšius jo . tal
kininkai turėję ir kodėl jie 
buvę nužudyti. Nieko apie į- 
vykius nežino nei aldermonas 
Connelly.

Abu nušauti lenkai buvę ve
dę ir turėjo šeimynas. Sužino
jus apie jų mirtį, žmonos ap
alpo.

Po bombos pametimo Brid- 
geporte buvo kilęs skandalas, 
bet poiltikieriams greiti pa
sisekė ji nutildyti. Mat, visur 
buvo kalbama, kad alinė prie 
37th ir Wallace priklauso al- 
dermonui Connęlly, o miesto 
įstatymai griežtai draudžia to
kiems valdininkams kaip al- 
dermonai, alines užlaikyti — 
tiesioginiai ar netiesioginiai. 
O čia, negana f<o, kad alder
monas užlaikąs , ąlinę, prie ali
nes yra “slapta*’ arklių lažy
bų įstaiga. 1 ' —Pol.

Rytoj—SLA 226 kuopa, north- 
saidiečių, rengia šaunų drau
gišką išvažiavimą į Jefferson 
giružę, kur pasislėpę po žaliuo
jančiais medžiais nuo karštos 
saulutės, išklausys seimo dele 
gatų raportų, žais lietuviškas 
žaismes, trauks lietuvišką su
tartinę, vaišinsis, poilsiaus ir 
džiaugsis žaliuojančiom lankom 
ir' mišku.

i
Kam nusibodo prakaituoti j 

miesto tvankoje, visi yra kvie-i 
čiami atvykti į Jefferson girią1 
ir sykiu su kitais praleisti gai
vinantį sekmadienio popietį.

—Kvieslys

Atidarė Valgyklą 
18-toj Apylinkėj

Du jauni lietuviai p. Al Bag 
zis ir p-lė Patsy Sammis šio I 
mis dienomis atidarė valgyklą 
adresu 2115 So. Halsted St.

Jauni “restoranč'kai” yra 
apsukrus, skaniai gamina val
gius ir atrodo, kad turės pasi
sekimą. 18-toj Apylinkėj kaip 
tik trūksta gerų valgyklų.

J.

Pamatykit kaip Sovietų Rusija 
Jaučiasi—

“JEIGU KARAS KILS RYTOJ” 
Kaip Raudonoji Armija pasitiks 

fašistų ataką?
Pamatykit busimojo karo pasaką 

SONOTONE 66 E.VanBuren. 
Oras atvėsintas.

25c iki 1 P. M., išėmus šešt. 
ir Sekmadienį.

Skelbimai Naujienose
______ duoda naudą dėlto,

Garsinkite “N-nose” “ SsneNoasuiienos

Pabaiki! Savo Kojų Vargus 
DYKAI EKZAMINACIJA

duodami kojų kaulus sutvarkyti be skau
smo Dr-ui Chaikin, kurs iš naujo lankė Great 
Canadian Foot Clinip. Specialus Kojų atitai
symas arba Chiropody............................... $1.00

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

TAUPYKIT KUPONUS 
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

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

ELEKTRINES

LEDAINES

General Electric, Norge 
Westinghouse, Crosley, 

Hotpoint, padarytos 
parduoti $150.00 
už $99.50

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

JOS.F.BUDRIK
INC.

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

Budriko Radio Programai:
WCFL — 970 k. nedėliomis kaip 

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

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

kaip 7 P. M.

f— ..............

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit TeL YARDS 3408L,------- -

IŠSIUVINĖTOS RAIDĖS

No. 1809 — Raides galite bile kur išsisiuli

< NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1809
I 1739 So. Halsted St., Chieago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdį No. ____

| Vardas ir pavardi ------------------------------------------------------------------

| Adresas -------- ------—------ -------------------------------------------------- ----

Į Miestas ir valstija------------------------------- --- ------------------------------

~PETER PĖN ~~

Vakar po pietų Wilmette 
priemiestyj įvyko automobilių 
nelaimė, kurioj septyni žmonės 
buvo sunkiai sužeisti.

Važiuodamas į pietus Skokie 
vieškeliu, prie Lake avenue Po 
vilas Rūkantis, 20, nuo 907 W. 
20th Place, įvažiavo į C. O. 
Husting automobilį, o tas įva
žiavo į trečią mašiną, atvažiuo
jančią iš priešingos pusės.

Visi šoferiai ir keturi kiti 
žmonės nukentėjo, tarp jų 
Charles Galbany, 28, nuo 915 
Cullerton, kuris važiavo kartu 
su Bukančių.

Wilmette policija suėmė Bu
bantį už neatsargų važiavimą.

Pavogė Paskendusio 
Žmogaus Kubus

Michigan ežere, prie 47th, 
ėmė skęsti nežinomas apysenis 
žmogus. Eidamas vandenin rū
bus paliko ant kranto, kur tar
pe kitų besimaudančių kilo su- 

' irutė. Vieni bėgo gelbėti, kiti 
šaukti pagalbos. Kūną ištrau
kus, policija pradėjo ieškoti rū
bų, kad patirti, kas skenduolis 
buvo. Bet jų nerado. Laike sui
rutės nežinomi vagiliai juos nu
sinešė.

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938

Sunset Park Daržt
135th IR ARCHER AVENUE

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

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

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $4 M
Ekzaminacija jskait. vaistus ■

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

Tel. Lawndale 5727.

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

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

75% Coarse __________ ___  $7.75
Illinois Nut .......................  $5.60
Rex Egg ...................  $7.50
Black Band Lump ______ __ _ $8.75
Millers Creek Lump ________ $9.00
Chestnut Hard Coal ______  $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Larayette 8980.

OKSAS EXPRESSING 
<405 SO. FAIRFIELD AVK
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KELIAUJANTIS AGENTAS TARP 
BR1DGEPORTO P ARAPIJONĮJ

Lietuvių Romos Katalikų Vakacijos. — Mokyklų 
Maliavojimas. Naujienos ir Jėzaus Širdies 
Garbintojai.

BRIDGEPORTAS. — šiomis 
dienomis turėjau reikalų atlik
ti seniausioje Ghicagos lietuvių 
kolonijoje, Bridgeport/e. Ta 
proga pasimačiau su keletu 
gerų šv, Jurgio par. parapijo- 
nų. Pasiteiravau ir apie para
pijos reikalus. Išgirdau įdomių 
dalykų.

Parapijonai pasakoja, kad 
lik kų sugrįžo iš vasarinių va- 
kacijų jų klebonas, pralotas 
M. L. Krušas. Jis buvo išvažia
vęs ne 
Skripka, 
klebonu. 
Buicku, 
tuvį už
rūpino pargrįžti laiku, kad nC- 
pasivėluoti ant Parcinkulių at
laidų. Mat, pamačijo parašy
mas “Naujienose” anuo metu, 
kad nuvykęs į New Yorkų sa
vo gaspadinės grįžtančios iš 
Lietuvos pasitikti, parvažiavo 
jau po Parcinkulių atlaidų. Ta
da parapijonai labai pyko, o 
ypač viernos davatkos sakė, jei 
klebonui nereikia būti ant to
kių didelių Parcinkulių atlai
dų, tai kam čia mums jais ru-

vienas, o su kunigu 
šv. Kryžiaus parap. 

Važinėjosi su praloto 
pasisamdę jaunų lie- 
šoferį. Pralotas pasi-

prisimena, kad pralotas turi 
farmukę netoli Tautiškų kapi- 
nių» 'kur, rodos, turėtų užtek
ti vasarinėms vakacijoms. Jei 
pralotas nenaudojusi savo far- 
muke, tai kas ja naudojasi? 
Tur būti tik jo gaspadine Pau
lina. Mat, kai kurie parapijo
nai dažnai ją mato išvažiuo
jant “kadilaku” iš garadžiaus, 
kuris randasi šventoriuje. Pa
rapijonai spėja, kad ji važiuo
ja į praloto farmukę pailsėti 
nuo sunkių darbų. Taigi, rievi- 
siems sunku gyventi ant šios 
ašarų pakalnės.

Parapijonai sako, kad kaip 
tik pralotas pargrįžta iš kurių 
nors vakacijų, tai tuoj ima ra
ginti žmones gausesnes aukas 
dėti.

Mokyklos Maliavojimas
Toliau, parapijonai pasako

ja, kad dabar šv. Jurgio patap. 
mokykla yra valoma ir malia- 
vojama. Po to seks valymas ir 
maliavojimas seserų namo ir 
jų koplyčios. Šį darbą atlieka

Parapijonai nelabai paten
kinti praloto dažnomis vakaci- 
jomis. Neseniai jis buvo išva
žiavęs trims mėnesiams į Pie
tų Ameriką, o dabar, štai, vėl 
vakacijavo apie porą mėnesių. 
Pralotas, matyt, turi tikrai 
“soft life.” Be to, parapijonai

MADOS

kristijono pareigas eina klap
čiukai. Davatkos dėl lo reiškia 
nepasitenkinimą. Sako, kad 
mokyklai seserų namui ir net 
seserų koplyčiai išmaliavoti 
užtenka pakristijono ir janito- 
riaus,, o kai reikia kleboniją 
maliavoti, tai samdomi tikri 
profesionališki unijistai malio
riai. Praėjusią žiemą, kai pra
lotas buvo išvykęs į pietų A- 
meriką, <ai buvo pasamdyti 
svetimtaučiai profesionališki 
meistrai ir malioriai, kurie 
praloto kambarius taip ištaisė, 
kad, rodos, ir pačiam vysku
pui tiktų. Klebonijos skiepą 
ištaisyti buvo pasamdytas lie
tuvis iViėfštras. Taigi,1 daVaffeos

c?
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Paskiausios mados

ANTANAS MARTIKONlŠ
Gyveno adresu 4062 S* Fran- 

cisco Avė., Chicago.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sekmadienį, rugpiučio 7 d., 
10:50 vai. ryto, 1938 m., su
laukęs pusės amž. Gimė Uk
mergės apskr., Pagirių par., 
Naujasėdžių kaime. '•

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

pusbrolį Stanislovą Martiko- 
nį, jo žmoną Juzefą ir dukte
rį Dolores; mirusio pusbrolio 
Ignaco dukterį Bronę Martiko- 
nis-Lucyga ir jos vyrą Ema— 
nuel, mirusio pusbrolio Petro 
Martikonio vaikus Petrą, Juo
zą, Julijoną, Oną ir gimines, 
o Lietuvoj brolį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioj, 4348 South 
California Avė.

Laidotuvės įvyks Trečia
dienį, Rugpiučio 10 dieną, 
1:30 vai. popiet. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Antano Martiko
nio giminės, draugai ir .pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, Pusbrolis, Brolib Duk

tė ir Kitos Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laid. 
Direktorius J. Liulevičius, Tel.

LAFAYETTE 3572.

V
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No. 4845. 
suknelė su trumpu švarku-figaro. 
Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16 ir 18 
metų amžiaus mergaitėm arba jau
nom moterim.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, EŪL

Čia jdedu 15 centų Ir praiau 

atsiųsti man pavyzdj No____——

literos - ■ per krutinę

IDVFIKKLUVLalIVIv Visas Pasaulin 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

Ir Pagrabatns.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
. ■■■ ■ «■ i ........ . ..... ..... ..................... ..

(Miestas ir ▼alstijay
ei

■ | rk n A Gėlės Mylihtiems U U A Vestuvėms, Ban-
IjU kietams, Laido- 

«■ tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE .5800 .....

L-. T?..,- - - ■■■MMĮIHM—M—

ir sako, kad, girdi, praloto 
kambarius iškaišyti, tai imami 
geriausi meistrai, o kad para
pijos mokyklą ir seserų kop
lyčią ištaisyti, tai užtenka ir 
zakristijono su janitoriurti.

Naujienos ir Jėzaus 
Širdies Garbintojai

Toliau, teko išgirsti apie vie
ną maldingą šeimyną, kuri at
sikraustė iš-Westsidės. Vyras 
ir moteris yra formaliai pasi
aukoję saldžiausiai Viešpaties 
Jėzaus širdžiai ir yra įsirašę į 
tam tikrą broliją^ Turi gražų 
Intronizacijos paveikslą* kaip 
ir visi Saldžiausios širdies Vie- 
špatiės Jėzaus garbintojai. Bet 
tie \vėstsidiečiai atvirai skaito 
“Naujienas.” Kai kurios davat
kos, kurios apie Naujienas 
tiek težino, kiek joms kunigai 
pripasakoja, puola tuos west- 
sidiečius už Naujiem] skaity
mą. Westsidiečiai aiškina, kad 
jie be laikraščio negali būti. 
Tai skaitykite Draugą, sako 
davatkos. Kad Draugas tai tik 
išmarginta popiera, o Naujie
nos tai tikras laikraštis, atsuko 
vvestsidiečiai. Bet Draugas vis
gi yra savas, o Naujienos yra 
svetimos, aiškina davatkos. Į 
tai westsidiečiai atsako, kad 
Naujienos nėra svetimos, o yra 
lietuviškas laikraštis ir tai lie* 
tuviškėsnis už Draugą, nes kas 
tik svarbesnio atsitinka lietu
viu tarpe, tai jau ir yra Nau
jienose, o Draugas* tai tik žiu
ri, kad išgarbinus Ispanijos fa
šistus ir Mussolinio legijonie- 
rius, kurie žudė nekaltus eti- 
jopus.

Aišku, kad kuniginės davat
kos neatsilaiko prieš Naujienų 

’ skaitytojus.
Parapijonai pasakoja, kad 

minėta maldinga šeimyna skai 
tanti Naujienas nėra išimtis 
davatkų ir parapijonų tarpe. 
Be Naujienų ncapseina nei tre
tininkai, nei apaštalystės mal
dos draugijos nariai, iiei kiti 
davatkynai ir davatkos. Tik jie 
dar nedrįsta taip atvirai ir Vie
šai kalbėti,>kaįp minėta: šeimy
na iš •:Westeid6s?HrJr,* žitioiiia; 
skaito Naujienas pasislėpę nuo 
savo draugų ir pažįstamų, kad 
kartais nedažinotų kunigėlis* 
Mat, Sic gali kartais išsiplepėti 
jieins.
./ ‘ *5 ■ < i—Kėliau jautis Agentais.

Nei Vedusiems Ne
galima “Myluotis”

Cook Apskričio
Užsidariusių
Bankų Stovis

i

rug-
2, 3, 4, 5, 6 “N.”)

valstijos auditorius
J. Barrett paskelbė 

paduotų užsidariusių

Lake Kauntės 
Darbo Draugijos 
Rems Darbo Partiją
Socialistų partija ištraukia sa

vo kaiididatus baudai Dar
bo partijos

Neseniai vedę Mr. & Mrs. Ro- 
bert Drew, 6342 S. Elizabelh, 
vieną hiėhešienos naktį sustojo 
tamsioj Forest Vicw priemies
čio gatvėj “spuninti”. Gyvena 
su visu buriu giminių, tad ne
turi namie “privatiškutno”.
' Pasimaišė tą. mėnesienos nak

tį Foresl View policijos virši
ninkas Joe Raposh ir jauna ve-

j

A.TA.
LOUIS GEDVILAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 5 d., 6:00 vai. ryto, 
1938 m., Cadillac, Mich., su
laukęs pusės amž., gimęs Kre
pšių kaime, Žarėnų parap., 
Telšių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Veroniką Kimtienę, jos 
sūnūs Steponą ir Adolfą ir 
jos dukterį Stanislavą, bro
lienę Oną, brolio vdiktis An
taną ir Petronėlę Gedvilus, 7 
pusbrolius, Alėksą, Joną, Li|- 
dwigą, Julių ir Šamą Gedvi
lus ir Joną YUrkiį ir Vincent 
BUlauską it jų ..seįmynas, 6 
pusesėres, Julią Vespender, 
Pat Dobrow, Agnės Žemaitę, 
Bess Baranauskas, Sophie 
Dargis,. Kazitnierą Belskienę 

’ ir jų šeimynas ir daug kitų 
gimiriių ir draugų, o Lietuvo
je daug giminių. <

KUnaS pašarvotas Chas. Sy- 
^ewicz koplyčioj, 1344 S. 50th 
Avė., Cicero,. ,111. Laidotuvės 
įvyks Antradienį, Rugp. 9 d., 
8:30 vai. ryto, iš koplyčios į 
Šv. Antano parap. bažnyčią* 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos Už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Louis Gedvilo gi- . 
minės, draugai ir pažįstami i 
asat nuoširdžiai kviečiami da- i 
lyvauti laidotuvėse ir‘Suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sesuo, SesefS Vaikai, Brolie
nė, Brolio Vhikai, Pus-broliai,

Pusseserės ir GitųinėŠ. L
Laid. Dir. Chas. Syrewicze, 
Telefonas CICERO 294. |

(žiūrėk liepos 27, 29, 30;
piučio
Vakar 

Edward 
žemiau
batikų antro bertainio rapor
tus.

Pasiremdamas raportų skait 
linėmis, tų bankų receiveriš 
Chaš. ‘H. Albers daro seka
mus spėjimtis apie dividendus 
ateityj:

• Northbfbok Statė Bank. 
— Prieš metų pabaigą išmokės 
fnažą, gal paskutinį dividendą. 
Praeityj išmokėjo 58%.

® Novak & Steiskal State 
Bank. — Išmokėjo 34%. Ne
trukus grąžins depozitoriams

bo Taryba Waukegan, III., nu
tarė prisidėti prie Illinois Dar
bo partijos, 1938 m.

Tai padaryti pa’akstino tai, 
kad Tarybai teko pergyventi du 
sunkius streikus, kuriuose vie
tos administracijos ir policija 
visomis pajėgomis kovojo orga
nizuotus darbininkus.

Socialistų partija, nors ir nu
tarė nedidėti prie Darbo parti
jos, bet rinkimuose ištrauks sa
vo kandidatų sąrašą. Socialistu 
partija palaikys savo organiza
ciją, kad galėtų išstatyti savo 
kandidatus, jei Darbo 
neturėtų savo sąrašo 
rihkimuose.

partija
1940 m.

PERSONAL 
Asmenųleško

PAIEŠKAU BARBOROS PA- 
KALKIENĖS. Po tėvais buvo Ado- 
maitikė. Prašau atsiliepti laišku ar 
ypatiškai. Kurie žinote, kur jinai 
randasi, malonėkite pranešti.

Eelix Songaila, 
719—10 St., No. Chicago, III.

PĄIEŠKAU ELZBIETOS Navic
kienės ir jos sunaus Julijono Na
vicko. Pirmiaus gyveno Vilniuje.

Barbora Aliliupienė, po tėvais 
Baltrunaitė, 1906 So. Union Avė.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gy vėnimuii Kambariai

RENDON KAMBARIAI — $1.50 
ir $2.00 į savaitę; šiltas vanduo; ge
ras aptarnavimas. Apšildomi.

2100 West 59th St.
~ ---- -

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON 6 KAMBARIŲ FLA- 
TAS karštu vandeniu apšildomas. 
$40.00. 3028 W. 53rd Place.

FURNITURE-FLKTURE FOBSALE 
Rakandaiį ijr^ Įtaisai Pardaviiniii 
Išparduodame barų fel

čerius 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
skaitant svarstykles, registerius ir 
ce baksius. Cash arba ant išmokė

jimo. Pamatykite mus pirm negu 
kirksite kitur.

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

CALumet 5269.

to Park Ridge Stkte Bank.
— Grąžino depozitoriams 50%. 
Netrukus grąžins dar 5%.

Receiveris Chas. H. Albers 
priduria, kad bėra daug vilties 
depožiioriiUns gauti dividendų 
greitu laiku is sekamų užsida
riusių bankų:

Millard State Bank
Mot ten Grbve Trust & 

vings Bank.

Dabar eina spartus 
parašų po kandidatų 
kad juos galima butų išstatyti 
ateinančiuose rihkimuose. Kar
tu plačiai skleidžiama ir parti
jos platforma. (B.)

rinkimas 
peticijai

REAL ESTATE FOR SALE

DABARTINIU LAIKU. •
Mes siūlome 6 apartm. namus. 

tarų apšildomus, taip pigiai kaip 
9500; 12 apart, už $20,000. Jsigykit 

didelį bargenų sąrašą. Lengvi iš
mokėjimai.

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 Milwaukee 

10 North Clark Street.

Sa
Vienas Maliorius 
Užsimušė, Kitas 
Išsigelbėjo

DVIEJŲ PAGYVENIMŲ Cottage, 
4 ir 5 kambariai,* medinis namas. 
Yra maudyklės ir kiti patogumai. 
Parduosiu arba mainysiu ant dides
nio bizniavo namo. Kreipkitės, 

3364 S. Halsted St.

Nori “Dvigubo” 
Divorso
Ir hito Vyro ir nuo Uošvienės

Mrs. Molly Nicinan, 3600 S. 
Ashland A V c.,“ iibTi divorso ne- 
vieh nub savo Vyfo, bet ir huO 
uošvienės. PaširodOj kad uoš
vienė perdi dėlę rolę lošia jos 
vedybiniam gyveninle. Jei ne 
uošvienė, tai gdl su vyru Mit- 
Cbell 27, nuo 313.3 .Lowe Avė., 
sugyventų, bet uošvienės nega
li nusikratyti. Taigi, prašydama 
divorso nuo vyro, Mrs. Nieman 
prašo “divorso’- ir nito uošvie
nės, o po tpkįcį “dvigubo” di
vorso, matyt, vėl Su vyru susi
taikys ir gyvę^ ne uošvienės 
pagalbos. . Prašymas gana keis
tas ir hftaiškUSf’Jbet to Mrs Nie
man nori.

Iškelti trylika aukštų pasto
ki, du malioriai maliavojo sie
nas dangoraižio Mallers Bui|d- 
ing, 5 S. Wabash. Netikėtai 'vie
ką pastolo virvė truko ir viei 
nas maliorius nukrito ielon, už 
simušdamas vietoj. Kitas su
spėjo pasigriebti antros virves 
ir tokiu budu išsigelbėjo.

Tai buvo Frank Long, nuo 
3662. Lake Shore Drive. UžsL 
mušė Robert Gutsche, nuo 3500 
Reta Avė.i - .d u

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
muro bungalow ant 37 pėdų loto. 
$500 cash, kaina $4250. Taipgi 
2 flatų mūras, po 5 kambarius 
kiekvienas, 2 karam muro garažas 
ant 75 pėdų loto. Dailus soda?. 3 
kambarių medinis namas užpaka
ly. Parduoda našlė statytojo, kurs 
statėsi sau. Kaina $8250.00. Išmo
kėjimai pagal susitarimą. Geriau
sioj apylinkėje Melrose Parke. 
Kreipkitės į Peacock, 609 Lake St., 
Maywood; telefonas Maywood5615.

Saugumo 
Pastabeles

u t* 1 *

Trys “Policistai”
Išgėdino Merginą

per-

Ad-

$204,544 Viešiems 
Darbams

Ffcderdlė Viešų Darbų 
mihistrkcija (P\VA) paskyrė
dar $204,544 viešiems dar
bams 111. valstijoj. $22,909 tų 
pinigų sunaudos statymui mo
kyklos Palos Parke.

Trys negrai-piktadariai, 
sistatę policistais, Washingtbn 
Parke pagrobė 18 metų mergi 
ną, ją skundžiai sumušė ir iš
gėdino.

19 metų negras Robert Nix- 
oh, kuris prisipažino, kad iš
gėdino ir nužudė kelias mote
riškes Chicagoj, buvo nuteistas 
mirti elektros kėdėj. Paskutihė 
jo auka buvo 34 metų moteriš
kė ir dviejų vaikų motina, Mrs. 
Florence Johnson, 4631 
Park.

Lake

džius nutempė belangei! už 
priefriiesčio jaunuomenės pikti
nimų.

Vietos teisėjas paskyrė jau
navedžiams $5 bausmę, bet jų 
suSpendavo.

PETRAS J. ALMINAUSKAS

Nubaudė $200 
Už Ubagavimą

South Chicago teisėjas Green 
priteisė Adam Orgl’į, nuo 949 
Madisoh Street, sumokėti $200 
pabaudos už ubagavimą. Jo 
rūbuose policija atrado banko 
knygutę, kuri parodo, kad 
Orgl turi $1,100 banke.

Gf-een rekomendavo vald
žiai nubaustąjį deporludti 
Vengrijoh, iš kur jis atvyko 
prieš keletą metų.

3
L«J

Persiskyrė su šiUo pasauliu 
rugpiučio 4 d., 1938, m., gimęs 
Tauragės apskr., ;. Švėkšnos 
parap., Vilkukampo kaime.

Paliko dideliame nuliudi- , 
me 2 sūnūs: Povilą ir Ed- 
wardą ir kitas gimines, Lie
tuvoj—bfolį Jofią, seserį Bar
borą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Li- 
tuariica Av» Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, rugpiučio 8 die
ną, 10:00 vhl. ryto. Iš koply
čios bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. l?etro J. Almi- 
naųsko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nUOšifdzifei kvie
čiam! dalyvauti laidbtuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sunai ir Giminės.

sunkiai

Trys Sužeisti 
Laivo Sprogime

Trys žmonės buvo 
sužeisti kai privališkam keleit
viniam laive prie Navy Pier 
pereitos savaitės pabaigoj įvy
kto gazolino sprogimas.

Sužeistieji yra Julius 
tčrn, 4025 Irving Park, 
savininkas, brolis Frank 
tefn ir Jack iJedlin, 1441 
ve Street.

Mat- 
laivd 
Mab- 
Oli-

Laidotuvėse patarnauja Dir.
S. P. Mažeika* Tel. Yards 1138

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Aūtomobiliai ir Trokai Pardaylmal

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

ties 1340 We<st 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų kanį 

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBE VABTOTŲ KARŲ 
BUIGK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

Per pastaruosius 7 mėnesius 
nelaimės su automobiliais su
mažėjo, palyginus su perei
tais mėnesiais, sako Illinois 
Automobile Club. Tas reiškia, 
kad gyvastys 4,000 žmonių, 
kulrie butų žuvę automobilių 
nelaimėse, liko išgelbėtos. Tai 
paeina dėlei ncatlaidžios ko
vos prieš automobilių nelai
mes. Tegul laimėjimai nebus 
pražudyti. (B).

Jei kiekvienas automobilis
tas savo kišenyje vežtųsi bon- 
ką nitroglycerino, jis visą lai
ką važiuotų didžiausiu atsar
gumu, sako Illinois Automobi
le GlUb; Betgi dauguma auto
mobilistų iicsiipranth, kad 
perdaug greitas važiavimas 
yra tiek pat pavojingas ir liek 
pat mirtingas kaip ir smarkiai 
ekspliodilo jauti medžiaga.

(B).

Amerikiečiai yra “sukeriai” 
greitUilioi sako Illinois Auto
mobile Blub. Automobilių gar
sinimai praeityje ir girimas 
greitųjų karų išugdė publikoje 
greitumo maniją. Tankiai ga
las kelio btind galas ir paties 
automobilisto. Nesibijok, kad 
kiti automobilistai skaitys “si- 
sy”, jei visą laiką nevažiuoja
me 60 mylių į valandą greitu
mu. Jeigu jie tą daro, tai tik 
lodei; kad pavydi jūsų išmin
tingumui. (B).

Tukstančiai be reikalo rizi
kuoja savo gyvastimis sutau- 
pymui sekundės, kurių be rei
kalo praleidžia prie sekamo 
sustojimo. %B).

Prasidėjo Persikų 
Sezonas

Illinois valstijos vaisių 
titkte (litie Littlė Egypt) 
sidėjo persikų (pyčių) sezo-'rą. 
nds. šiandien tų Illinois persi- — 
kų jau bus galima gauti Chl- 
č&goje. f, •

dis- 
pra-

Senas žmogus ar ftiažas vai
kas gatvėj ar kely yra įspėjimo 
signalas, sako Illinois Auto
mobile Club. Buk atsargus. 
Atšiminkitė, jus taipgi patdm-

džiate savo automobilio vai-j

Pirkite sKVO ąpiėlihkėii
< krautuvėse

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTŠ IR BLfiKOS 

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

. SHEET MSE CO.
• 3216 So. Halsted Street

-• ii' - f 7 ■ ' • I ■» ’.U

CbAL—VVOOD—Olt 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

$6.00 
$6.00 
$6.00

MINE RUN _____ ___ _ $5.75
SCREENINGS  _____  $5.00

PIRKIT DAR ARI — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
. I Į ii II.W

EGG
NUT 
BIG LŲMP

FINANCIAL 
FinknsAi-Palskėlta

.... Jeigu reikia Pinigų..-
Kreipkitės į Naujienų spul- 

kų. Duodame aht pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Uthuanian Building Loari and

Savings Assbciation \ 
1739 So. Ralsted Street

SKOLlNAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgi&ių Chięagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
S1MAN0 DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCtATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 888^

I

B s S
s 
i

JEI TURIT
KĄ PARDUOT 

pagarsinate 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimu kainos pri- 
eihamos. už pakarto j i- 
rnus gausit nuolaidą.
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J. J. ŽUKAS LAIMĖJO CHICAGOS 
PARKU TENISO ČEMPIONATĄ

Rytoj Išvažiuoja Californijon Lošti Nacionaliam 
Parkų Turnyre.

Rezultatai buvo sekami 6:3; 
6—1, 2—6, 2—6 ir 6—4.

Čempionato lošimas įvyko 
Garfield Parke, šeštadienį po 
pietų. Susikirtimo pamatyti su
sirinko didžiulė minia žmonių, 
kurioj matėsi didelis skaičius 
lietuvių, kurie užkimo šaukda
mi, “Žukai laikykis; Žukai pilk 
airiui kailį”. Lošimui pasibai
gus Žuko naudai, būrys jaunų 
lietuvių čempioną pasigriebė ir 
nusivežė į Laučiškių namus vai
šėms.

——— —V9P Hm'1" 1

’ kuroras Thonias J. Courtney, 
■kuris draugauja su Hornerio 
demokratų frakcija.

Gandai sako, kad Kelly su
manė štai kaip Courtney’o opo
zicijos nusikratyti. Jis pasiūlė 
senatoriui iLewis’ui Chicagos 
susisiekimo komisijos advokato 
darbą su $1,000 mėnesine alga. 

Pereitą savaitę Chicagos po- Lewis apsiėmė ir netrukus pra- 
litikierius nustebino žinia, kad nešė, kad ateinančiais metais 
senatorius kongrese James Ha- rezignuos.
milton Lewis. Bet nustebo ne-1 
visi. Pavyzdžiui, miesto rotušėj 
eina kalbos, kad majoras Kel
ly ir jo demokratų frakcijos va
das Patric Nash to tikėjosi.

Štai kodėl. Kelly vėl nori

Kodėl Senatorius 
Lewis Nori 
Rezignuoti

*

“Kelly-Nash Mašina Nori Nusi
kratyti Courtney’o”

ti, kaip šeimininkavo iki šiol.
Jeigu “skymas”^ išdegs, tai ir 

“vilkas bus sotus ir avis čiela”. 
Rezignavęs iš vieno “džiabo” 
sėn. Lewis gaus kitą su dides
ne alga, Courtney gaus garbin
gą senatoriaus titulą, o Kelly 
nebereikės rietis su pavojingu 
oponentu.

Skundžia Vargonų Plėšimas Nepasisekė
Kompanija Bet Nušovė 

Bartenderį

f ■Senatoriaus vieta yra garbin
ga, gana įtakinga ir moka $10,- 
000 algos į metus. Taigi, Kelly 

. dabar ją siūlo prokurorui 
I Courtney. Sėdėdamas Washing-

Užsimušė Besivydamas
Traukinį

Wilmette priemiesčio gy
ventojas Robert W. Leonard- 
son, 928 Oakwood avė., užsi- 

traukinį,

Neorganizuoti Darbininkai Ieš
ko Pagalbos Darbo Taryboj 
11 neorganizuotų darbininkų

apskundė nacionalei darbo san
tykių tarybai Ryan Car Co., 
Hegewisch, III.

Skunde kaltinama, kad po _ . . ..
streiko pereitais metais kompa-1 P^iką suimti, tai jis paleido 
nija atsisakė priimti į darbąJ<e^ls šyvius iš revolverio ir ban- 
11 darbininkų dėl jų reikaląvt- .
mo kolektyvių derybų.
- Visiems pašalintiems iš dar
bo darbininkams įspėta nesidė-

Į valkatų panašus plėšikas 
pereitos savaitės pabaigoje 
bandė apipleš'.i Four Deuces a- 
linę, adresu 2222 N. Maplewood 
Avenuo.

Plėšimas nepasisekė, bet kai 
bartenderis Aleksas Sulima ban-

Alinėj buvo šeši kiti žmonės, 
tarp jų Sulimos žmona.

tone Courtney neturės nei lai-jmu^ besivydamas _ ____________ __ _____ ,
kandidatuoti į Chicagos majo- ko, nei progos daug kištis į i pradėjusį važiuoti iš stoties. įį prie darbininkų organizaci-1 ganizuoti.

| Svarstymas skundo bus rugp.
Darbininkai yra visai neor-11 d., Chicagoj. (B.)

Juozas J. Žukas
Tai Juozas J. Žukas paliko 

čempionu! Labai sunkiai jam 
teko už tą garbę padirbėti. Lo
šimas tęsėsi beveik per tris va
landas. Iki paskutinės beveik 
minutės nebuvo galima atspėti, 
kam teks pirmenybė — ar mu
sų jaunam tautiečiui ar jo ai
riui oponentui.

Bet pasirodė, kad lietuviški 
kopūstai yra stipresni už “Corn 
Beef and Cabbage”. Žukas lai
mėjo susirėmimą ir kartu Chi
cagos Parkų Teniso čempiona
tą 1938 metams.

Už čempionato laimėjimą 
Chicagos Parkų Distriktas ap
dovanojo Žuką didžiule aukšta 
sidabrine tlrofėja, kuri susideda 
iš tradicinės trofėjų taurės ir 
tenisisto pavidalo pastatyto ant 
taurės viršaus. Kartu Žukas lai
mėjo ir nemokamą keline | 
Los Angeles, California, kur 
rugpiučio 15 d., įvyks visos A- 
merikos Nacionalis Parkų Tur
nyras. Žukas tame turnyre at
stovaus Chicago. Kartu su juo 
ten loš ir jauna chicagietė Ka- 
therine Malcohn, kuri laimėjo 
Chicagos parkų moterų pirme
nybę.

Žukas išvažiuoja į Los An
geles rytoj rytą Nortlrvvestern 
gelžkeliu.

Mes linkime jam laimėti vi
są glėbį trofėjųir čempionatą, 
saugotis Hollyvvoodo filmų gra
žuolių ir nepamiršti sugrįžti 
Chicagon. V.

Aklas Veteranas 
Apie Ispanijos 
Karą
Kalbės apie tą karą akt$ 

radęs savanoris,

Robert Raven gimė Pitts- 
burghe 1913 m., iš pasiturin
čių katalikų tėvų. Jis mokino
si Pittsburghe ir patapo pre- 
medical studentu Pittsburgho 
universitete. Bei ’29 depresija 
išblaškė visas jo viltis. Robert 
gavo bakalauro laipsnį, bet 
nebeįstengė tęsti medicinos 
mokslus. Jis nuvyko į New 
Yorką dirbti katalikų labdary- 
bėms.

Gruody, 1936 m., Robert 
Raven išvyko į Ispaniją. Jis 
buvo vienas iš pirmiausitj 
ameri'kiečių įstojusių į Abra
kam Lincoln Brigadą. Savano
riai tuoj aus liko pasiųsti su
laikyti Franco vajų prieš Mad- 
rido-Valencijos vieškelį Jara- 
ma klonyje.

Kovo 18 d. Franco maurai 
puolė amerikiečių pozicijas. 
Priešui pasisekė pastatyti kul
kosvaidžių guštą, kuri domi
navo lojalistų sparną. Su gra
nata vienoj rankoj, Raven nu
šliaužė išsprogdini kulkosvai
džio guštą. Jau būnant už 20 
mąstų nuo taikinio priešais 
jį sprogo fašistų granata, iš-

Šaukia Tris Chica- 
giečius Nazių 
Tyrinėjimui

Ęongreso paskirta komisija 
tyrinėti nacių ir kitų fašistų 
veikimui Amerikoje, kamanti
nės tris chicagiečius:

Peter Gissibl, buvusį pirmi
ninką Chicagos nacių organiza
cijos, German American Bun- 
do;

Frank Davin, tos organizaci
jos propagandisto, ir

James J. Metcalfe, “Chicago 
Daily Times” reporterio, kuris 
rašė savo dienraštyj apie nacių 
veikimą ir tvarką jų organiza
cijose. Jie turės liudyti komi
sijai rugp. 11 d. •

nešdama abi jo akis. Jo paties 
granata sprogo prie jo kojų.

Tuo baigėsi Robert Raven 
karinė tarnyba—jis atliko ką 
galėjo geriausio.

Išbuvęs aštuonius mėnesius 
Ispanijos ligoninėj, jis sugrį
žo į Jungt. Valstijas tęsti kovą 
už lą patį siekį, kuris kainavo 
abi akis.

Ketvirtadienio vakare Mor- 
rison hotely, Įeit. Robert Ra
ven papasakos Chicagai kodėl 
jis buvo pasiryžęs mirti už lo
jalistų Ispaniją ir kodėl fašis
tai niekad negali laimėti ka
ro. (B.):

ĮŽANGOS KUPONAS Į

Naujienų Pikniką i
NEDELIOJ i

RUGPIUČIO 14, 1938 į
SUNSET PARK DARŽE |

135th ir Archer Avė. |

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI I
.Pasisvečiavimas — Užkandžiai I

ISSIKIRPKTT — SU >UO (EISIT DARŽAN. I

oponentas yra dabartinis pro-
rus, bet jo norams pavojingas Chicagos politinius reikalus ir Jis nukrito tarp dviejų vago-jjos.

• Kelly galės toliau šeimininkau- nų. P

Didelė Panorama: “DIKTATORIŲ MARŠAS IR VILNIAUS LIKIMAS

SUNSET PARK DARŽE
135-TA GATVE IR ARCHER AVENUE

Rugpjūčio 14 d
ĮŽANGAI—išsikirpkit kuponą iš naujienų

... .. _*. ,




