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Mūšiuose Su Rusais 70 Japonu Užmušta, 180 Sužeista
RUSU NUOSTOLIUS JAPONAI APSKAI 

CIUOJA 1,000 VYRŲ - UŽMUŠTU

Pirmadienio mūšy rusai ir japonai ko
vėsi durtuvais ir rankinėmis granatomis

rugpiučio apylinkėje 2 valandą ryto. Kai 
jau rusai prisiartino 200 
dų iki japonų linijos, pastarfe- 
ji šoko iš savo pozicijų ir už
puolė rusus. Įvyko kautynės 
rankinėmis granatomis ir dur
tuvais. Rusai, sako japonų pra
nešimas, pasitraukė 6:30 va
landą ryto.

Pirmadienį Japonijos užsie-paskutines

nepasakė 
žuvo kau-
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JAPONAI GIRIASI LAIMĖJIMU
RUSAI SAKO, KAD JIE PRISIRUOŠĘ KARUI

TOKIO, Japonija, rugpiučio 
8. — Vėliausieji pirmadienio 
pranešimai apie rusų-japonų 
konfliktą buvo toki:

Japonai sako, kad jie užda- 
vę skaudų smūgį rusams Chang
kufeng apylinkėje pirmadienį. 
Tai buvo smarkiausias mušis

nuo konflikto pradžios. 15,000 
rusų pabėgo. 500 rusų krito 
mūšy.

Antrą vertus, Sovietų Rusi
jos kariuomenės vadovybe pa
reiškė, kad Rusijos karo ma
šina priruošta tikrai, rimtai ko
vai. Rusai prisiruošę karui.

MIRĖ STANISLAVSKI, GARSUS RUSŲ 
TEATRO DARBUOTOJAS

nio reikalų ministerija panei- į;fausįm0J uetŪTOs ribų 
gė gandus, buk rusai atsiėmę 
Changkufengo kalvą.
pripažino, kad rusai atmetė jų 
pasiūlymą taikytis. Antra ver
tus, rusai pasiūlė japonams sa
vo sąlygas. Jos esmėj yra to
kios: taip japonai, taip rusai 
pasitraukia atgal nuo linijos, 
kuri yra nustatyta rusų sutar
timi su Kinija 1886 metais. Po 
to du Rusijos, vienas JapoJl^ 
jos ir vienas Mandžurijos įga
liotiniai susitiks rubežiaus klau
simams spręsti. Sprendimas ar
ba nustatymas rubežiaus tuft 
remtis vis ta pačia 1886 metų 
sutartimi.

Šitokio

TOKIO, Japonija,
8. — Rusų ir japonų kariuo
menės kautynės pirmadienį įvy
ko vienų arti kitų. Jos tęsėsi 
puspenktos valandos. Japonų 
užsienio reikalų ministerijos 
atstovo pranešimu, šios kauty
nes buvo rimčiausios iš visų 
susirėmimų, kurie įvyko tarp 
rusų ir japonų per 
11 dienų.

Japonų atstovas 
kiek japonų ir rusų
tynėse. Ir toks užtylėjimas nuo
stolių atrodo reikšmingas, nes 
paprastai panašiuose praneši
muose savi nuostoliai mažina
mi, o priešo didinami.

Tačiau kitas japonų prane
šimas, karo ministerijos komu
nikatas, paskelbė, kad nuo pra
džios rusų-japonų kautynių iki 
praėjusio šeštadienio 70 japo
nų buvo užmuštų ir 180 sužei
stų. Rusų nuotolius jgponai 
apskaičiuoja iki šeštadienio, už
muštais ir sužeistais;* tūkstan
čiu vyrų.

Pasak japonų, pirmadienį rū- šitokio pasiūlymo japonai 
sai pradėjo ataką Changkufeng nenori priimti.

T • vių veikėjas p. Tomas Matas, medic. kand. p. Sabanas, dr. K. Grinius, p. 
Japonai g^nie, „Pirmyn“ choro dirigentas komp. Steponavičius, Amerikos lietu1

Žaibas užmušė tris, Maytag kompanija Laivas Queen Mary
pritrenkė 17 žmonių ir unija turės konfe- 

. Jrenciją sutarčiai at-NEW YORK, N. Y., rugpiu
čio 8. — Sekmadienį žaibas už
mušė tris asmenis, kurie buvo 
pajūry prie Jacob Riis parko. 
Užmuštieji buvo Cezare Ceto čio 8. — Maytag plaujamų ma- 
36 m

naujinti
DĖS MOINES, Iowa, rugpiu-

padarė rekordą

Planuoja šaukti spe
cialią automobilių 
unijos konvenciją

Laukia drausmės 
prieš samdymą 
šnipų pramonėj

DETROIT, Mich., rugpiučio
8. — Praėjusį šeštadienį auto-

WASHINGTON, D. €., rug
piučio 8. — Jungt. Valstijų se-

mobilių unijos teismas išmėtė nnt° civilių teisių komitetai,
tris buvusius unijos vice-pre- 
zidentus, o ketvirtą suspenda
vo trims mėnesiams. Išmestie
ji viršininkai yra Wyndham 
Mortimer, Richard T. Franken- 
steen ir Ed Hali. Suspenduo
tas Walter Wells.

Pirmadienį išmestieji virši
ninkai ir jų šalininkai švarke 
planus specialiai unijos konven
cijai šaukti, kuri atsteigtų jų 
stovį unijoj ir gal būt išmestų 
unijos prezidentą Martiną.

kuriam pirmininkauja senato
rius Robert La Follette, baigia 
tyrinėti plieno pramonės strei
ką įvykusį 1937 metais. Iš ar
timų tyrinėjimo darbui asme
nų pareiškimų tenka suprasti, 
kad senato komitetas įteiks 
kongresui rekomendacijas tai
komas suvaržyti šnipų samdy
mą pramonėje. Ar kongresas 
priims tas rekomendacijas, pa
rodys ateitis.

NEW YORK, N. Y., rugpiu
čio 8. — Puošnusis anglų pa- 
sažierinis laivas Queen Mary 
atplaukė į New Yorką pirma
dienį. Kelionę iš Anglijos atli •

Peter Coba 28 metų ir šinų kompanijos ir darbininkų; ko į tris dienas, 20 valandų ir 
Coba žmona M,al*y 24 m. Sep~ unijos atstovai pirmadienį tu- dvi minutes. Queen Mary su- 
tynioliką kitų asinėrių tapo pri- rėjo preliminarį 'pasitarimą ry- mušė trimis 'valandomis fran- 
trenkti. Žaibas užgavo 300 pė- šium su atnaujinimų sutarties, euzų laivo Normandie rekordh,

I Ateinantį šeštadienį įvyks kita padarytą pernai, 
konferencija darbo sąlygoms 
nustatyti.

Pirmiau '* veikusi darbininkų 
su samdytojais sutartis išsibai
gė šių metų gegužės* mėnesio 
1 dieną. Gegužio 9 dieną kom
panija paskelbė algų kapojimą 
10 nuošimčių. Dėl to kilo strei
kas, kurs tęsėsi iki paskuti
niųjų dienų. Dėl streiko buvo 
paskelbta karo padėtis Newton 
miestely. Mat, tame miestely 
Maytag kompanijos įmonė yra.

dų ilgumo vietą.
Publika mano, kad žaibą pa

traukęs naujas plieno tiltas, 
kurs jungia parką su maudy
nėmis, ir prašo apylinkės 
riausybę suteikti apsaugos 
nelaimę nešančio tilto.

■Vy-
nuo

Jungt. Valstijos ir 
Fordas gal susitaikys

Negrai gaus trečda
lį darbų Harleme

rug- 
apy- 

gy- 
šio-

NEW YORKE, N. Y., 
piučio 8. — New Yorko 
linkėj vadinamoj Harlem 
vena apie 300,000 negrų,
mis dienomis Uptown Chamber 
of Commerce paskelbė, kad biz 
nieriai stengsis Harlem apylin
kės krautuvėse duoti trečią vi
sų krautuvių darbų dalį neg
rams. , •

700,000 daro kariuo 
menės pratimus

J. Valstijose

WASHINGTON, D. C., rug
piučio 8. — Kaip General Mo
tors ir Chrysler, taip ir Fordo 
kompanijai Jungt. Valstijų va
džia iškėlė bylą, kaltindama ją 
nusižengus prieštrustiniems 
įstatymams. Tačiau Fordo kom
panija rodo noro nusilenkti 
valdžiai, o pastaroji savo ke
liu ketina panaikinti bylą iš
keltą kompanijai.

Rusijoj atidengtas 
dar vienas sąmok-

Harlan bylos advo 
katas bandė nusi

žudyti

8,000 neteko pašto 
ges dėl gaisro

Sovietų Rusija, vadovaudamas caristinėj Rusi- 
— Sekmadieni, joj mėgėjų vaidintojų trupei. 
, mirė Konstan.'1933 metais soviet1 vyriausy- 

e,, . . i . . bė suteikė jam raudonos Dar-'Stamslavski, . ~bo Vėliavos ordiną. Re to, Sta- 
nislavskis turėjo Lenino ordi- 
ną ir gavo U.S.S.R. Liaudies 

i Artisto titulą.
1 Stanislavskio trupė po Pa
saulinio karo lankėsi ir Jungt. 
Valstijose, ir ne vienam Ame-

Savo karjerą, kaipo teatri- rikos lietuvių teko gėrėtis ru- 
ninkas, Stanislavski pradėjo sų vaidinimo artistiškumu.

MASKVA, 
rugpiučio 8. 
rugpiučio 7 d 
tin Sergėjevič
Maskvos Meno Teatro įkūrė
jas ir vienas didžiųjų Rusijos 
dramos teatro veikėjų. Staniš- 
lavski buvo 75 metų senumo. 
Jo scenos darbuotė tęsėsi 55 
metus.

Prez. Rooseveltas 
grįžta į Jungt.

Valstijas *

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Klaipėdos Krašto Patrijarchui 

Martynui Jankui 80 Metų.
KAUNAS, rugpiučio 5 dien. 

— Ateinantį sekmadienį (rug
piučio 7 dien.) Klaipėdos Kra-

,WA$HĮNGTON; D. C„ rug
piučio 8. — Po trijų savaičių 
žuvavimo tropikų vandenyse 
prezidentas Rooseveltas grįžta što patrijarchui Martynui Jan- 
i Jungt. Valstijas. Antradienį 
prezidentas išlips iš laivo Pen- 
sacola mieste, Floridoj.

kui sueina 80 metų. Organiza
ciją atstovai vyksta į Bitėnus 
pasveikinti jubilijatą.

39 žmones užmušė 
prie katedros

CANTON, Kinija, rugpiučio 
8. — Japonų karo lėktuvai pir
madienį numetė šiame mieste, 
aikštėj prie katalikų katedros, 
dvi bombas. 39 žmonės 
užmušti, o 40 sužeista, 
katedrą japonų bombos 
vai sužalojo.

Įsigaliojo Prekybos Susitari
mas Su Vokietija.

KAUNAS, rugpiučio 1 dien. 
naujas prekybos susitarimas su 
Vokietija įgyjo galite; kuria 
prekių mainai ateinantiems me
tams kiek padidinti.

buvo 
Pačią 
leng-

Silpnas
Su

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 8. — Gautas čia iš Azer
baidžano laikraštis “Bakinski 
Robotnik” praneša, kad Sovie
tų Sąjungos Azerbaidžano res
publikoj tapo atidengtas są
mokslas atskirti tą respubliką 
nuo Rusijos. Ryšium su sąmok
slu yra kaltinami keturiolika 
asmenų, daugiausia žemės ūkio 
pareigumų.

PINEVILLE, Ky., rugpiučio 
8. — šio miestelio ligonėj sun
kiai sužeistas guli advokatas 
N. R. Patterson. Dr-o C. C. 
Stacey aiškinimu, advokatas 
bandė nusišauti ir sunkiai su
sižeidė.

MANILA, Filipinų Salos, 
rugpiučio 8. — Pirmadienio va
kare šiame mieste gaisras su
naikino daugiau nei 1,000 lūš
nų apylinkėj, kurioj gyvena 
biednuomenė. 8,000 žmonių ne
teko pastogės.

WASHINGTON, D. C„ rug- 
piučio 8. — Jungt. Valstijų ka
ro departamentas paskelbė pir
madienį, kad šalies armija šiūo 
laiku mokina kariuomenės pra
timų 'viso per 700,000 vyrų. 
Kai kurie mokinamų vyrų pa
švenčia pratimams dalį laiko, 
o

30,000 žydų išvažiuos 
iš Austrijos

Susisiekimas 
Lenkija.
rugpiučio 5 dien. 

su Lenkiją

kiti visą savo laiką.

Barkley laimėjo 
nominaciją

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

Debesuota; truputį šilčiau; 
lengvi pietų vėjai; saulė teka 
5:50, leidžiasi 8:01 valandą.

Advokatas Patterson buvo 
vienas kaltinamųjų gynėjų gar
siojoj Harlan byloj, kurią J. 
Valstijų valdžia iškėlė anglies 
kasyklų kompanijoms ir šeri
fams dėl to, kad jie neleido 
angliakasiams organizuotis.

Mirtinai susižeidė 
nukritęs nuo arklio

Vienas užmuštas, 8 
sužeisti Palestinoj

McLEANSBORO, III., rugp. 
7. — Mervin Duncan, penkio
likos metų berniukas, bejoda- 

Imas nukrito nuo arklio. Jis tiek 
skaudžiai susižeidė, jog netru
kus pasimirė.

JERUZALĖ, Palestina, rugp. 
8. — Turgavietėj sprogusi bom
ba pirmadienį užmušė vieną 
arabą ir sužeidė kitus 8 asme 
nis. Bomba sprogo mieste Ti- 
berias, kurs randasi Galilėjos 
juros pakrašty.

Kinai paskandino 3 
japonų laivus

SHANGHAI, Kinija, rugpiu
čio 8. — Kinų pranešimas pir-1 
madienj sake, kad jų lėktuvai 
paskandino tris Japonijos ka
ro laivus Yangtze upėj, 150 
mylių atstumoj nuo Hankowo.

LOUISVILLE, Ky., rugpiučio 
8. — Pirmadienį gubernatorius 
Chandler pripažino, kad nomi
naciją į Jungt. Valstijų sena
torius laimėjo senatorius Bark
ley, Naujosios Dalybos šalinin
kas, kurio kandidatūrą pilnai 
rėmė prez. Rooseveltas. Chand
ler varėsi prieš Barkley.

Sukilėlių lė k t u v a i 
padegė britų laivą

VIENA, Austrija, rugpiučio 
8. — Dienraštis Wiener Neuste 
Nachrichten pranešė pirmadie
nį, kad iš 40,000 Austrijos žy
dų, padavusių prašymus leisti 
jiems apsigyventi kitose val
stybėse, 30,000 jau gavo vizas. 
Jie apleis Austriją tikslu ap
sigyventi kitose valstybėse.

Rekomenduoja į Vy 
riausiąjį teismą 

Frankfurter!
WAUPACA, Wis., rugpiučio 

8. — Veteranas progresyvusis 
Jungt. Valstijų senatorius 
George W. Norris pirmadien* 
pareiškė, kad tinkamiausias 
žmogus Vyriausiojo teismo va- 
kancijai užpildyti (teisėjui Ca?- 
dozo mirus) yra Harvardo pro
fesorius Felix Frankfurter.

Sunkiai serga Chrys 
lerienėPALAMOS, Ispanija, rugp.

8. — Ispanijos sukilėlių arba 
jų talkininkų vokiečių ar ita
lų lėktuvai padegė sekmaditehį piučio 8. 
britų komercinį laivą Lake Lu- automobilių magnato Waltėr P.
gano, kuris stovėjo prie knfc- Chryslerio pati, 
to šioj apiejinkėje.

KINGS POINT, N. Y., rūg- 
Sunkiai susirgo

ler.
p-nia Chrys-

Rusai žada pirkti 
$40,000,000 vertės 
prekių Amerikoj

KAUNAS,
— Susisiekimas 
naujomis sutartimis eina labai 
silpnai. Tuo tarpu abi šalys ma
žai kam duoda vizas.

Sovietų Rusija> 
— Rusai a t nauji- 
sutartį su Jungt.

Apskaičiuojama,

Lakūnas Šaltenis Jau 
Klaipėdoje.

KLAIPĖDA, rugpiučio 4 dien.
atvyko lakūnas Šaltenis.

MASKVA, 
rugpiučio 8. 
no prekybos 
Valstijomis,
kad 1938 metais rusai pirks 
prekių Jungt. Valstijose už 
$40,000,000 suma.

Ispanijos sukilėliai 
giriasi laimėjimu

šeši britai žuvo oro
mamevruose

LONDONAS, Anglija, rugp. 
8. — Sekmadienį buvo sulai
kyti Britanijos oro laivyno ma-

HENDAYE, Francuzija, rug’nievrai po to, kai dėl prasto 
piučio 8. — Ispanijos sukilo 
liai pirmadienį skelbė, kad jie 
skaudžiai sumušė lojalistus. 
Sukilėliai sakosi Ebro upės zo
noje išstūmę lojalistus iš visos 
srities tarp Fayon ir Mfcąui- 
nenza. Gen. Franco kariuome
nė atsiėmė Ebro up» vakrffy 
kraštą.

oro sudužo keturi kariškieji lėk
tuvai ir žuvo šeši kariai. ?*i- 
nievruose dalyvavo viso 900 
lėktuvų*.

Susilaukė 21 vaiko
GREENUP, Ky., rugp. 7. —' 

Bunion Thacker, 74 metų far- 
merys, yra 21 vaiko tėvas. Jlš 
labai apgailestavo, kad jo žmo
na dėl palagų negalėjo balsuo
ti.

RUGPIUČIO MEN.
Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8

NAUJIENŲ ADM.



2
— — * • ** — * - ■. . - ... --------------- ---------------- - y

I— 1 ■■■■ ■ 1 I —.. "V

Iš Pietų Amerikos
---------------------------------------------------------------------------------------- ----------- ------------- ----------į-------------- -—į--- r-------- « -i

J- Lazdtiuskas.

KASTANTO N. NORKAUS VAIDMUO MUSŲ 
TAUTOS PROGRESE.

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

(Tęsinys)
Kilus 1914 me'<| pasauliniam 

karui, K. Norkus atsisveikina 
su Maskva ir vyksta Sarttakon 
atsivežti motiną. Nuvykęs į 
Vilnių, darbuojasi tik ką tve
riamame Komitete Nukent$ju*\ 
siems nuo Karo Šelpti, kaipo 
raštinės vedėjas. Ten susipa
žįsta su Dr. J. Basanavičium 
ir kitais už Lietuvos nepriklau
somybę kovotojais ir veikėjais. 
Bet kad išvengti stojimo caro 
armijon, atsisveikina su vil
niečiais ir vyksta šiaurės Ame
rikon. Maskvoje gaunama iš 
Lietuvių Komiteto nemokamą 
gelžkeliU kelion| iki Vladi-

nijon, iŠ ten į Honolulų salas 
Haw&li, b paskui į San Fran* 
cisco» Kalifornijoje.

(Bus daugiau)

Turėdamas didelius stebėji
mo, visuomeninių darbų anali
zavimo ir organižavimo gabu
mus, karštą, darbo visuomenės 
pulsu plakančią širdį ir veiklią 
prigimtį, draugas Norkus Kali
fornijoje (San Francisco) at
gaivina 106-tą Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje kuopą ir 
sutveria Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos skyrių. Tai buvo 1915 m. 
pabaigoje.

■H
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vosloko, kuriame keletą mė
nesių (brolio AndĮriaus pasu 
gyvendamas) dirba tvirtovės 
statymo kanceliarijoje ir bro
lių Sinkevičių firmos bugalte- 
rijoje. šimkevičių direktoriaus 
(dabar Ūkio Banko direkto
riaus Šiauliuose) Juozo Vaitie- 
kaičio padedamas išgauna už
sienio pasą iš gubernatoriaus 
kanceliarijos ir išvyksta Japo-

rtDu milijonai alkanų verkia 
Lietuvoje”

Prezidentui Wobdrbw WilsO- 
nui paskyrus Lietuvių Dieną 
(lapkričio 1 d., 1916 metais), 
K. N. Norkus sušaukia San 
Francisco lietuvius (kurių tuo
met ten buvo vos porą šimtų), 
ir agituoja rinkti aukas karo, 
rusų ir vokiečių okupacijos te- 
riojamai Lietuvai.

Aukciono Išpardavė 
mo Kainos 

be finANsIniV MokesčiV 
Tiktai Mažos Palūkanos.

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

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

ČoUpei.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

—Čia Lietuvos niekas nežino, 
sumeskinre po dolerį ir baigtas 
kriukis! — jam aiškina lietu
viai seniai.

Bet Norkus vistiek ruošia 
Lietuvių Dienos rinkliavą San 
Francisco mieste, šiai jo idėjai 
pritarė lik Kazys Stasiulis (da
bar komisaras Maskvoje), kilęs 
iš Šiaulių. Sutveriamas Lietuvių 
Dienos kbmitetias'. Kk N. Nor
kus — pirmininkas, K. Stasiu
lis — sekretorius 1Y profesorius 
Johnson1 (tada banko direkto
rius amerikietis, profesoriavęs 
Rusijos universitetuose) iždi
ninkas. Iš geriausio San Fran
cis hotelio gaunama nemoka-

ACMfc-NAUJlENV Tefcuhoto 
IEŠKOMAS — 28 metų 

piklatfaris iš Petinsylvania 
valstijos, Kari Young, kurio j 
S. Dakota policija ieško ry
šy su 17 metų mergaitės 
Bejty Sehnaidt pagrobimu 
ir nužudymu. Young buk 
pavogęs automobilį ir juo 
išvežęs mergaites kūną į 
laukus.

mai sale Lietuvių Dienos dar
bui. Kad šis darbas butų tikrai 
pasėkmlngaS) draugas Norkus 
iš filantropiškai patrijotiŠko 
taškaregio rašo apie savo myli
mą kraštą seriją agitacinių 
straipsnių rusiškai, o Stasiulis 
su prof. Johnsonu juos verčia 
anglų kalbon ir Norkaus vardu 
jie skamba visuose Sau Fran-1 
ciseo dienraščiuose. “Gali Bul- 
Ifetin” it kili dienraščiai talpi
na antgalvius per visą puslapį: 
“Two Million hungry cry in 
Lithuahia” (Du milijonai alka
nų verkia Lietuvoje)„ ctc. Pasi
rodžius šitokiems, žmogaus 
jausmus ir sąmonę judinan
tiems Norkaus Straipsniams an
gliškuose dienraščiuose, be a- 
bejo, ir pats darbas buvo daug 
lengvesnis. San Francisco lie
tuviai dabar jau , ne tik siųlė 
“sumesti po dolerį”, bet labdą- 
ringų tautinių jausmų kupini 
siųlesi Lietuvių Dienos darban. 
I talką pirmiausia atėjo gimna
zijos mokytojos Thonlsonaitės- 
Žilvičiutės ir kitos lietuvaitės. 
Atsišaukimuose buvo prašoma 
pinigus siųsti tiesiog Washing- 
tonan, Amerikos Raudonąjam 
Kryžiui, Centralinio Lietuvių 
Dienos Komiteto, veikusio New 
Yorke, sąskaiton. Aukas siuntė 
Įstaigos ir privatiniai geros va
lios žmones. Centralinis Lietu
vių Dienos Komitetas draugui 
K. Norkui atsiuntė pirmą pre
miją už džiugiausią aukų surin
kimą Lietuvai. (Žiur. “Lietuvos 
Aido” 3110 nr., spalių 31 d., 
1936 ni., dvidešimties metų Lie
tuvių Dienos sukaktuves V. 
Dargvainiui aprašant). Viso tą 
dieną Lietuvai tapo surinkta ke
li šimtai tūkstančių dolerių ir 
tos aukoš davė pradžią Lietu
vos valstybes kūrimui.

Chicagos lietuviams -pagami
nus Lietuvos Laisvės Varpą su 
s i m boii šku užrašu,— Skani bihk 
per amžius vaikams Lietuvos, 
tas laisvės nevertas kas negina 
jos!
Varpo Seime atstovauja Sanda
rą ir išt enkamas Laisvės Varpo 
Komitetan, kuris buvo sudary
tas iš 19-*kos žymių šiaurės A- 
merikos lietuvių visuomenės 
veikėjų (Jau pats Laisvės Var
pas aiškiai parodo, kad Chica
gos lietuvių kolonija labai auk
štai gerbia laisvę, kuri yra bū
tina sąlyga tautų progresui, ką 
nuolat kartoja aukštos kultūros 
žmones).

Spaudos darbas
Kastantas N. Norkus tokį tu

rėjo spaudos pamėgimą, kad 
jam drąsiai galima duoti nie
kad nepavargstančio žurnalisto 
vardą.

Negalėčiau dabar pasakyti, 
kiek jis yra parašęs visuomeni
nio ir politinio pobūdžio straip
snių iki išai valandai, bet viena 
žinau, kad normalaus darbin
gumo sąlygose žymi lietuvių 
žurnalistų dalis negalėtų susi
lyginti su draugu Norkumi,

kiek jo Žurnalistinis darbas bu
vo kropŠtUB ir platus, nots ir 
kuklios* ekonominėse sąiygoše 
gyvenant.

Visą turtingą savo minčių ir 
jausmų pasaulį jis atveria tik 
plačiai visuomenei, išeidamas 
prieš jos tikis su savo išminti* 
ini, geros ir plačios širdies pa
veikslu: Du Milijonai Alkanų 
Verkia Lietuvoje!

O be to, dar, štai 1915 me
lais San Francisco laivų staty
bos darbininkai paskelbia strei
ką ir jų mylimas draugas Tho- 
mas Mooriey patenka į ilgame- 
tinę katorgą. K. N. Norkus 
“Naujienoms” rašo iš Kalifor
nijos apie San Francisco laivų 
darbininkų streiką ir Thomo 
Mooney tragediją. Pragyvenimą 
užsidirbdamas šalia San Fran* 
Cisco, Sun Rafael miestelyje, 
kaipo sodininkas, Norkus rašo 
“Tėvynei” seriją straipsnių “iŠ 
kariško dienyno*’, pasirašydamas 
pseudomu SantakiŠkis, ir gau
na pirmutinį honorarą iš re* 
daktoriaus V, K. Račkausko 15 
dolerių.

1917 metais “Naujienų’5 dieno
raščio radaktoriaus, dabartinio 
Dr. P. Grigaičio pakviestas, R. 
N. Norkus atvyksta Chicagon 
ir kelis mėnesius dirba to dien
raščio redakcijoje. Iš čia perei
na “Lietuvos” redakcijon ir 
dirba kaipo vyr. redaktoriaus 
B, K, Balučio padėjėjas, Bet AL 
binui Rimkai išvykus iš Ameri
kos ir “Ateitį” pakeičiant “San* 
data”, Norkus pakviečiamas 
Bostonan, kur redaguoja žur
nalą “Atgimimas”, kuriame 
bendradarbiauja prdf. Dr. Keis-

JUOKAI
TAI PUIKU Iš SAVO puses

K. N. Norkus Laisvės

“Sandara”, 
99

tūlis šliupas, J. Strimaitis ir ki
ti, O. M, šalčiui (dabar gyve
na Argentinoje) Ir J. Strimai
čiui pasitraukus nito “Ateities” 
ir tą laikraštį nupirkus demo
kratinei Amerikos Lietuvių 
Tautines Sandaros Partijai ir 
“Ateitį” pavadinus
Norkus redaguoja ir “Sandarą 
nuo 1918 iki 1920 metų, kiek
viename Seime Vienbalsiai per
renkamas organo redaktorium, 
nes jis suskubdavo ir laikraš
tį redaguoti ir važinėti po kolo
nijas SU prakalbomis, Sandaros 
Partijai, SLA, TMt>, Lietuvos 
Laisvės paskolos vajui, elc. 
Dažnai jam traukiniuose tekda
vo jo redaguojamam laikraščiui 
editoriahis ir straipsnius rašyti. 
Tik žurnalistini* tmlužiazmas ir 
idealizmas galėjo sudaryti ap
linkybes, kuriose toks darbas 
buvo imanomas.

(Rus daugiau)

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

Rugpiučio 14,1938 
Sunset Park Darže 
1351h IR ARCHER AVENUE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŠENIAUsIA m mDfctAUŠlA LAIDOJIMO ištaiga

AMBULANCE
.. -DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727
1 tlHlt bl.. Ii.....  I U ,1

,-j * koplyčios visose
4—Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
MMtUBBaMBMgMaaMMKaMesaeMBaeeBgTiKMMBseMMBeEMMMins1 zcmsii iim ii-iii ■» ei

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvią 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Amhulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

J. LIULE VICIUS j
4348 So. California Avenue Phone Lafayelte 3572

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

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

— • •*-------------- <M-„ 1 — -Į---- .

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avfenue Phone Yards 4908

ANTHONY B.‘PETKUS
6834 So. tV'CStefn Avė.
1410 South 49th C’oUrt

Phtme Gfovehill 0142
Cicėro Phone Cicero 2109

Senyva moteris: “kodėl, vai 
keli, tu taip ašaroj i?”

“Musų kate atvedė šešis ka-i

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Čor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos huo K3 nuo 6:30-8:30

< Nvdėtiomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVI>

Tel. Kenwooa 5107
čiukuS ir mano mamytė juos 
paskandino.”

“Tavo mamytė tikrai per

Ofiso Tel. virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
žiauri, bet užtat iš tavo pusės 
piiiku to gailėtis!”

“Taip, man gaila, kad ji sa ’ 
vo prižado neišpildė:. ji žadėjo 
duoti man juos paskandinti.”

IŠNAUDOJA PROGAS

—Tamsta labai apsiskaitęs! 1
—Taip, aš labai daug skaitau 

ir skaitau tik tada, kada reikia 
laukti žmonos kol ji apsirengia?

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy. 

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

Petnyčioj, Suba- 
toj ir Nedėlioj ’ 
Kreipkitės Seka

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

Tel. Michigan Ci
ty 2799-3X

ADVOKATAI
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
j. ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Roorn 1230

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

KAL&ŽARETŠKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

•į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS 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 
Nedaliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos^Nariai 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. CaMfcrrnia Avenue

Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 

Rezidencija:
8989 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos —9—10 A. M. 
Ncdūlioj pagal sutartį.

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen Hemlock 6699

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 Brunsvvlck 0597

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

DR. ST. NAIKfcLiS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

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

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

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

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

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
, UĘNTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

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—S 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vat 
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



5

►
Antradienis, Rugp. 9, 1988 NAUJIENOS, Chicago, Ui.

K

DARBO ŽINIOS Lietuvos

Pasirašė
Kontraktą

Po aštuonių savaičių derybų 
A. D. Feder. sandelių darbi
ninkų unija pasirašė kontrak
tų su G. Sommers & Co. Dery
bas labai sunkino kompanijos 
pasiryžimas nukapoti algas ir 
nepripažinti unijos kolektyvč- 
se derybose.

Vykins Algų ir 
Darbo įstatymus

New Yorko vals’jjos indus
trinis komisionierius Elmer F. 
Andrews tapd prezidento Roo- 
sevelto paskirtas vykinti nese
niai pravestus algų ir darbo 
valandų įstatymus. Andrews 
prisiėmė vienų iš sunkiausių 
darbų, bet jis turi daug metų 
administratyvio patyrimo ir y- 
ra parodęs, kur reikia, didelį 
bešališkumų ir reikiamų griež
tumų. Prezidentas tų darbų bu
vo pasiūlęs Michigano guber
natoriui Murphy, bet tas atsi
sakė.

1. Užtikrinimas pilnų civilių 
teisių visiems darbininkams, 
neatsižvelgiant į rasę, tikėjimų, 
lytį ir ekonominį stovį.

2. Griežta organizuota opo
zicija nacizmui, fašizmui ir ki
tiems demokratybės priešams.

3. įstatymus gali leisti ir 
juos interpretuoti vien rinkti 
žmonių atstovai.

4. Nacionalizavimas bankų, 
<ransportacijos ir komunika
cijos, taipgi pagrindinių indus
trijų, kurios turi tarnauti dau
gumos žmonių naudai.

5. Priešinimasis visokiam ka
rui ir dalyvavimui jame.

6. Valdžios išlaidos turi at
sižvelgti vien į šalinimų skur
do ir gerinimų būklės ir ap
saugojimui žmonių interesų.

Maitina Jurininkus
New Yorko Seamens Church 

Institute paskelbė, kad šiemet 
per pusmetį pasekė 394,085 
pietus jurininkams ir laivų 
darbininkams.

žmogžudžių bylos 
Apeliaciniuose 

rūmuose

Illinois Darbo 
Partija

Paskelbė savo platformą
Neseniai susikurusi Illinois 

Darbo partija, kuri išstatė pil
nų kandida'ų sąrašą seka
miems rinkimams, paskelbė ir 
pilnų platformų. Platformoj 
sakomo, kad darbininkų kovoj 
neužtenka industrinės organi
zacijos (unijos) ir kad be po
litinės partijos darbininkai ne
gali apseiti. Svarbiausias rei
kalavimas yra įvedimas 6 vai. 
darbo dienos ir 5 dienų savai
tės be numažinimo savaitinės 
algos.

Prąvedimas įstatymų, kurie 
draustu kompanijų unijas at
stovauti darbininkas derybose 
su kompanijomis; įvedimas 
nacionalių minimam algų, ku
rios teiktų visiems užtektinų 
pragyvenimų.

Partija taipgi reikalauja pa
naikinti vaikų darbų; įvesti 
mokinimų amatų po unijų 
priežiūra; šelpti bedarbius; į- 
vesti naudingų viešų darbų; 
žymiai pakelti WIPA algas, 
kaip mažiau, taip ir daugiau 
apmokamiems bedarbiams; į- 
vesti nedarbo, ligos ir nelaimės 
apdraudas, paremtas pragyve
nimo standartais; vesti plačių 
statybų, kuri parūpinti} darbi
ninkams gyvenimui tinkamus 
butus; jokio šalinimo iš na
mų už negalėjimų mokėti tak
sus, nuomų ar morgičius, ar 
kitas valdžiai skolas.

Partija nori taksavimo sulig 
išgalės, proporcionaliai didė
jant pajamoms ir burtui; at
šaukti visokius sales taksus ir 
uždrausti juos pravesti ateity
je.

Partijos platformoj yra se
kami reikalavimai:

Namai Perbrangiai 
Kainuoja

National Assn. of Real Estate 
Boards, išnagrinėjusi padėti 
rado, kad dabar namai per
daug brangiai kainuoja ir yra 
neprieinami mažiau uždirban
tiems darbininkams.

Depresijų Galima 
’švengti

Walter Citrine, prezidentas 
Unijų Internacionalinės Fede
racijos sako, kad depresijų di
deliame laipsnyje galima iš
vengti, jei tik griežtai nusista
tytų tautos ir valdžios ir ban
dytų tai padaryti.

“Net kapitalistinėj sistemoj,” 
sako jis, “yra užtektino lanks
tumo ir prisitaikymo nugalėti 
blogiausius reiškinius, jei bu
tų pritaikintas platus ekono
minis planavimas, nustatytas 
unijų ir socialisių judėjimo.”

Vengia Mokėti 
Nedarbo Apdraudos 
Duokles

Daugelis samdytojų vengia 
mokėti nedarbo apdraudos 
duokles, sumažindami samdi
niu skaičių žemiau aštuonių.

Bet jie tuomi nuo duoklių 
mokėjimo neišsisuka, tik dar 
susilaukia pabaudų, nes jie 
privalo mokėti duokles, jei bet 
kokiu laiku samdosi 8 darbi
ninkus.

Paskutinio mokėjimo ber- 
tainis buvo- liepos 30 d.

Liepos 9 d. Rūmai sprendė 
septynias baudž. bylas, kurių 
tarpe kelios už sunkiuosius nu 
sikaltimus—žmogaus gyvybės 
atėmimų.

Juozas Stankevičius, kaip ži
noma, praėjusiaiss metais lie
pos 3 d., prie Kauno, Kleboniš
kių miške, pirma išniekino, o 
paskui nužudė mažametę VT. 
Cveikinaitę. Už tai Apygardos 
teismas Stankevičių nubaudė 
15 metų sunk, darbų kalėjimo.

Stankevičiaus gynėjas jau 
Apygardos teisme kėlė klausi
mų, kad kaltinamasis yra ne
normalus, tų patį jis pakartojo 
ir apeliaciniame skunde. Gynė
jas tvirtina, kad Apygardos 
teisme, tiriant kaltinamojo 
Stankevičiaus protą, jis buvęs 
paklaustas ar moka sukalbėti 
“Tėve musų”. Stankevičius me
chaniškai “Tėve musų” sukal
bėjęs. Bet tai galįs padarytį ir 
kiekvienas idiotas. Gynėjas pra
šė Stankevičiaus protų per nau 
ja ištirti.

Kalėjime Stankevičius elgiasi 
kaip tikras beprotis: iš kameros 
niekur neina, neima valgio, į 
pirtį jį turi nešti nunešti, va
kar į Rumus, į posėdžio salę, 
kalėjimo prižiūrėtojai iš auto
buso laiptais turėjo nešte įneš
ti ir išnešti, su teismu jis nie
ko nekalba, nieko neprašo, mo
tinos nepažįsta ir t. t. Kalėji
mo viršininkas jau parašė ra
portų, kad Stankevičius iš kalė
jimo butų perkeltas į psichia
trinę ligoninę.

Rūmai Apygardos teismo 
sprendimų patvirtino.

žinki! bausmę! Daugiau verčiau 
tegul mane užmuš, o aš kito 
niekuomet nemušiu, pirštų ne- 
prikišiu! .. ”

Bumai Maračkinui bausmę 
sumažino ligi 5 metų sunk, dar
bų kalėjimo.

BRAKONIERIAI KĖSINĘS! 
NUŠAUTI EIGULĮ

Marijampolės ap. eigulis J. 
Grygelaitis labai persekiodavo 
brakonierius, tai brakonieriai 
labai ant jo įširdo ir vienų sy- 

! kį kėsinęsi net nušauti. Bra
konierius D. Bastį iš Varkšų 
km. ir J. Keselį iš Melnikų km. 
Marijampolės Apyg. teismas už 
tai nubaudė po ketverius metus 
kalėjimo.

Nubaustieji Apygardos teis
mo sprendimų apskundė Rū
mams ir smarkiai ginasi: sako, 
tada su nukentėjusiu buvę ir 
daugiau eigulių jo talkininkų, 
tarp eigulių ir brakonierių įvy
ko susišaudymas, o eigulis Gry
gelaitis sužeistas iš užpakalio 
(į nugarų suvaryta 25 šratai), 
tai, greičiausia, jį sužeidė jo 
talkininkai kiti eiguliai per ne
atsargumų.

Nubaustieji prašė ir naujus 
liudytojus iššaukti.

Rūmai bylų atidėjo naujai 
keliamoms aplinkybėms patik
rinti.

INSURANCE
(APDRAUDA)

“Sočiai Security” 
Kortelės

Illinois Darbo Direktorius 
Martin P. Furkin praneša, kad 
visi Illinois darbininkai turi 
iki rugpiučio 7 dienos gauti 
Sočiai Security numerį, jei jo 
dar nepuri. Jei pats darbinin
kas nesirūpina, tai numerį bė
gyje 7 dienų turi gauti pats 
samdytojas. ■—B.

Illinois Nedarbo Fonde 
Yra $65,000,000.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

Bedarbiams pašalpų pradės 
mokėti nuo ateinančio liepos 
mėnesio. Bedarbis užsiregist
ruoja artimiausiame samdos o- 
fise ir jei per tris savaites ne
gauna jokio darbo, pradeda 
gauti bedarbio pašalpų, pusę 
savaitinio uždarbio, bet nedau
giau $15 į savaitę. Pašelpų jis 
gali gauti per 16 savaičių.

Nedarbo apdrauda nieko ne
kainuoja patiems darbinin
kams, nes į apdraudos fondų 
po 2.7 nuoš. darbininko uždar
bio moka vien samdytojai.

Nedarbo apdrauda Anglijo
je veikia nuo 1911 metų ir ten 
yra pilnai sėkminga. “Nedar
bo pašalpa nėra labdarybė, bet 
apgynimas bedarbio teises,” 
sako nedarbo apdraudos direk
torius Dr. Swanish.

“DAUGIAU TE^ĮUL:. MANE 
UŽMUŠA, O NE AŠ KITĄ MU

ŠIU”, ŠAUKIA KAIMIETIS 
UŽMUŠĘS KAIMYNĄ

Šeduvos vals., Panevėžio ap., 
gyventojai Antanas Marčkinas 
labai nesugyveno su savo kai
mynu Brazausku. Maračkinas, 
be ko kita, buvo nesųžiningas, 
vagiliaudavo, tai Brazauskas 
jam keldavo bylas. Marčkinui 
buvo iškeltos kelios bylos ir jis 
nubaustas iš sudėties 9 mėn. 
paprasto kalėjimo. Dėl tų bylų 
Maračkino santykiai su Bra
zausku buvo labai blogi, vienas 
antram keršijo, rengėsi vienas 
antrų užmušti, nors už tai ir 
reiksių “kalėjime suputi”, kaip 
Maračkinas dažnai sakydavo.

Praėjusių metų rudenį, buvo 
vienos vestuvės, kuriose sve
čiais buvo ir Marčkinas su Bra
zausku. Kai įsigėrę, tai pasida
rė nesutaikomi priešai ir abu 
rengės persiimti. Brazauskas 
iš vestuvių išėjo kirviu nešinas, 
o Maračkinas turėjo revolverį. 
Iš vestuvių juodu išėjo nekar
tu, bet miške susitiko. Iš bylos 
aplinkybių išeina, kad Brazaus
kas kirviu puolė Maračkinų ir 
perkirto jo batų ir kojų. Bra
zauskas, tuo žygiu savo užpuo
limų ir baigė, nes buvęs girtas 
ir nugriuvęs. Tuo metu Marač
kinas pasipiovė alksniukų ir 
juo pradėjo Brazauskų mušti. 
Po kelių nelemtų smūgių Bra
zauskas buvo negyvas.

Apygardos teismas paneigė 
versijų, kad Brazauskas turėjęs 
kirvį ir juo puolė Maračkinų; 
Maračkinų pripažino sųmonin- 
gai, iš anksto apgalvotai Bra
zauskų nužudžius ir jį nubau
dė 15 metų sunk, darbų kalė
jimo.

Rūmai atsižvelgė į kaltinamo
jo socialinę būklę, kad jis 3 ha. 
žemės savininkas ir kelių ma
žamečių vaikų tėvas, kad Bra
zauskas pirmas kirviu kaltina
mąjį puolė, o jeigu kaltinama
sis Brazauskų butų norėjęs nu
žudyti, tai butų galėjęs iš karto 
nušauti, ir t* t. Kaltinamasis 
rankas iškėlęs, verkdamas šau
kė: “Pasigailėkit manęs* suma

PAGIRIŲ ŽYDIŠKŲ VESTU
VIŲ ATGARSIŲ BYLA VIS 

DAR NEBAIGIAMA
Praėjusiais metais rugpiučio 

7 d. Pagiriuose, Panevėžio aps., 
restoranininkas Ruvimas Mai- 
zelis iš žydiškų vestuvių, tų die
nų buvusių Pagirį miestelyje, 
parsitempė namo Viena 14 metų 
amžiaus tarnaitę ,ir su ia gaš
lavo. Kadangi žmonės mate, 
kad Maizelis par$tęmpe namo 
mergaitę, tai kelios dešimtys 
krikščionių ėjo mergaitės va
duoti: apstojo Maizelio butų, 
kėlė triukšmų, reikalavo mergai
tę paleisti. Kųi susirinkusieji 
pradėdavę triukšmauti, tai Mai
zelis mergaitę nulipindavęs į 
rūsį, o pats duris atsidaręs, ko- 
liodųvęs susirinkusius, kad ne
duoda jam miegoti.

Panevėžio Apygardos teismas 
Maizelį pripažino kaltu ir nu
baudė trejais metais sunk, dar
bų kalėjimo.

Apygardos teismo sprendimų 
Maizelis apskundė Rūmams. 
Jis savo skunde pakartotinai 
neigia jam prikišamų kaltinimų, 
tvirtina, kad mergaitė apsibrai- 
žyti galėjus ant tvoros, prašo 
šaukti kelis naujus liudytojus 
jo teigiamomis aplinkybėms pa
tvirtinti, šaukti naujus eksper
tus ir kt.

Rūmai duoda galimumo Mai- 
zeliui pasiteisinti ir dėl to bylų 
atidėjo. (k)

JUOKAI
TAI VISKĄ PAAIŠKINA

—Ona, — barasi šeimininkė, 
—musų laiptų turėklai vis dul
kini, o Plauskių blizga kaip 
auksas.

—Gali būti, miela ponia, bet 
jie be tarnaitės, turi dar pen
kis vaikus.

TRYS 
TORIELKAITĖS 

KOMPOTUI 
AR 

DEZERTUI 
PADUOTI

® Elektrikinis gėrimų šaldytuvas reikš didesnį ju
desį ir pardavimą jūsų bizniavietėj. Nes kur tiktai, 
žmonės eina pirkti, ten gėrimus buteliuose salima 
parduoti pelningai

Leiskit parodyti jums 1938 m. modelius dabar. 
Ji,e yra . ekonomiški operuoti. Jų Graži išvaizda 
kviečią jūsų kostumerius gėrėtis šaltu, gaivinančiu 
gėrimu. Pasiteiraukit apie musų lengvą išsimokėji- 
mo planą.

Apšaldamas Kiekvienam Tikslui
Musų refrigeracijos inžinieriai mielu noru 
apsvarstys su jumis apšaldymo problemas ir 
pagelbės išrinkti tokį įrengimų, koks geriau
sia tinka jūsų reikalams.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street—RANdolph 1200, Locall43

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

l
Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
tusų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
ndais stalas sužavi nors ir pa* 
rasčiausį asmenį. Todėl gera 

•• sumani šeimininkė dabar tu 
i gerą progą įsigyti gražus 
įdus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
lokit jų pakol dar nevėlu. Dar 
alite gauti indų. Tėmykit kas- 
lien kuponus Naujienose. Iš- 
ikirpkit juos ir tuojaus atsi
uskit į Naujienas. Indus ga- 
t te pirma pamatyti, o paskui 
uos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga* 
ite gauti augštos rųšies Ro- 
ers sidabrinius setus.

Chicagfos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
SIMĄ NO DAUKANTO DRAUGI-- 
TOS VALDYBA 1938 METAMS SE
KANTI: Vinc. Kriščiūnas—pirm.,

9257 Sn. Cariage Grovp Avė.: -T. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.: P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Ava.: A. J. 
7alatoris—jBdirvnkns. 827 West 
33»ri St : A. Kaulak’S — tūrio 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Macaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.: J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugi io* kvotėias 3133 
So. Halsted St.. Tel. Vjctory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Sutrinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

LIETUVIU KEISTUČIO P A SĖT z- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman, 3237 W.

Le Moynp St.. Pirm.: Juozapas 
Staliora’tis. 7244 So. Talman Avp., 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. HA- 
len Cbapas, 4403 So. Albany Avp . 
Nut. Rašt.; Waltor Sharka. 4635 
So. Washtenaw Avė.. Tel. T.afa- 
vette 0559. Finansų Rašt.; Mrs. 
Marv Warnis. 3838 So. Kadžio 
Avė., Kasierka: Petras Olišaus- 
kasv -8f45 W. 40th Place. Kent. 
Rašt.: "Leonas' Klimavičia, 2534 
XV.Ž46th St.. Kasos Globėjas: Dr 
M. T. Strikol. 4645 So. Ashland 
A v.. Tel. Boulevard 7820. Gydyto
jas; George Menkas. 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410. Pata
rėjas: Mike Kasparaitis. 6556 So. 
Bisbop St.. Knvgius: Jonas Kon- 
droška. 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė. 
3137 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. _ Su
sirinkimai atsibuna kožna mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollyv’ood svet.. 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

AMF.RICAKr LTTHUANIAN CITT- 
ZENS CLUB, POLITTCAL AND 
RENEFICIAL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J. Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.: Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances. Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma- 
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III. 
I Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.

Bosses Woift 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH ) 

People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

Wlth the best to chooee from theee deye, »m- 
ployers favor the pereon who ie most attrao- 
tive. In buslneas life aa In the aocial wori<L 
halitosis (unpleaaant breath) ia conaidered the 
urorat of faulta.

Unfortunately everybody suffera from thie 
offenaive condition at aome time or other— 
many more regularly than they thl..k. Fermen- 
tation of fooa partlclea akipped by the tooth 
bruah is the cause of moat caaea. Decaying 
teeth and poor digeatlon also cauae odom.

The quick, pleaaant way to fmprore your 
breath is to ūse Llaterine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listcrine ha!ta fermentation. a major eauae 
of odors, and overcomee the odora themeeivea 
Your breath becomee sweet and agreeable. 10 
•MU not offend othera. *

If you value your Job and your friends, ue* 
Listerine, the aafe antiseptic, regulariv. Lam« 
bert Pharmacal Compaay, St. Louia, mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with USTERINE

Garsinkites “N-nose”
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Nervą karas
- t — ***—’ X£-

Savu laiku vokiečiai paleido i apyvartą posakį, jog 
karo laimėjimas pareina nuo nervų. Vadifiasi, kurio kra
što žmonės gali ilgiau kęsti, turi tvirtesnius nervus, tai 
jie gali tikėtis ir pergalės. ‘

Tą “nervų karo” teoriją vokiečiai dabar turi progos 
išbandyti Čekoslovakijos atžvilgiu. Nuo pat gegužės mė
nesio jie su didžiausiu atsidėjimu ir atkaklumu grūmoja, 
gąsdina ir puola kaimyninę valstybę. Tuo budu jie mano 
įveikti čekoslovakų nervus ir pagaliau pasiekti savo. Bū
tent, suskaldyti Čekoslovakiją it atplėšti iš jos sudėtų 
vokiečius.

Klek galima spręsti, tai tas "nervų karas” pageidau
jamų rezultatų vokiečiams neduoda. Juo labiau jie grū
moja ir gąsdina, juo Čekoslovakai darosi labiau atspares
ni. Vadinasi, nepaliaujamos atakos ne silpnina jų nervus, 
bet kaip tik priešingai,—juos dar labiau Užgrudo.

Štai pereitos savaitės gale naciai ir Vėl su didžiausiu 
įniršimu ėmė pulti čekoslovakūs ir grūmoti jiems, šiuo 
atveju jie ypač bando išpusti tą faktą, jog čekoslovakų 
karo lakūnai perskrido sieną ir skraidė viršuje vokiečių 
teritorijos. Ateityje jie prieš tokius lakūnus rengiasi net 
ginklus pavartoti.

Skelbdami “nervų karą”, naciai vargu tikėjosi tokio 
nepaprasto Čekoslovakijos žmonių vieningumo ir ryžtin
gumo. Pasiputusiems naciams tatai yra tikras kaulas 
gerklėje.

i i h i ■ i • >i i i . ............................................■■■ , ■

Mirė Stanislavskis
Iš Maskvos pranešama, kad ten mirė Konstantinas 

Sergeivičius Stanislavskis, Maskvos Dailės Teatro įkūrė
jas. Mirė jis sulaukęs 75 mėtų amžiaus.

Stanislavskis buvo genialus žmogus. Jis sugebėjo 
Maskvos Dailės Teatrą padaryti pavyzdžiu visam pasau
liui. Kai tas teatras prieš keliolika metų važinėjosi po 
Europą ir Ameriką, tai jis visur turėjo didžiausi pasise
kimą. Daugelis ėjo Maskvos artistų pažiūrėti, nors rusų 
kalbos ir nesuprato. Jie ėjo žiūrėti tikrai meniško vaidi
nimo, kokio kitur nebuvo galima matyti.

Tąsyk su maskviečių trupe važinėjosi Ir pats Stani
slavskis. Jis ne tik ėjo režisieriaus pareigas, bet ir vai
dino. Jo kai kurie sukurti tipai pasižymėjo nepaprastu 
artistiškumu.

Sakytą teatrą Stanislavskis įsteigė drauge Su Dan- 
čenko 1898 m. Ir jis dirbo tam teatrui iki pat mirties, 
nepaisydamas įvairių audrų ir perversmų.

Stanislavskio asmenyje pasaulis neteko vieno iš la
biausiai pasižymėjusio menininko, kuris teatro srityje 
tikrai daug nusipelnė.

Japonai įklympo

Visiems yra žinomu* kad Japonijos ištekliai yra ga
na menki. Jai Ir dabar tenka gyventi gana sunkią eko
nominę krizę. Todėl ar jai kartais neteks su didele gėda 
kraustytis lauk iš Kinijos nieko nepešus?

To galimu Visai tikėtis, jei tik kiniečių atsparumaš 
nesumažės, ir jie ateityje bus pasiryžę kovon su t-Mtiu 
jau atkaklumu, kaip ir dabar.
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ŽUVO JULMIS-MISIKE-
Vičius

“Lietuvos Žinios” praneša, 
kad Ispanijoje žuvo lietuvis 
Jttlniis-MišikeViČlUs, kurio keli 
labai įdomus raštai buvo iš
spausdinti ir “Naujienoje/’

Apie Julmį sakytas Idifefaštis 
suteikia tokių informacijų:

“Baisusis Ispanijos karaš 
nusinešė šimtus ttlfešUnčių 
gyvybių. Didžiuma Žuvusiųjų 
yra patys ispanai, < atkakliai 
kovoję Sti maiŠtinirikals ir jų 
talkininkais iŠ kitų Šulių uŽ 
demokratišką Ispanijos res
publiką.

“Bet nemaža žūva ir sve
timšalių, kurie atėjo ispa
nams padėti kovoti su ispa
nišku it užsienių fašizmu.

“Vienas iŠ tokių btivo ir 
lietuvis Julrnis (Julius Misi- 

• kevičius) kelių lietuvių laik- 
ttfšėių bendradarbis.

“Bet Julmis buvo ne tik 
žurnalistas, jis buvo poetas 
ir rašytojas, ir tikrai gabus 
žmogus.

“Musų laikraštyje buvo at
spausdintas eilėraštis ‘Tėviš^ 
kei, mylimai ir motinai/ ku
ris parašytas Aragono fron
to apkasuose.

“Rašytas nepaprastai sun
kiomis aplinkybėmis, bet ra
šytas karštu širdies krauju 
ir tikrai Savo, tųrįriiu ir nuo
širdumu vcitėšhiš už dauge
lio musų poetų nudailintus 
aimanavimus.

“Jau vien tas eilėraštis ro
do, kad Julmis buvo širdies 
žmogus, kiek panašus į Julių 
Janonį. Bet gyvendamas ne- 
normalese aplinkybėse, neįs
tengė savo talento ištobulin
ti.

“Jis yra parašęs ir ne vie
ną apysakų, O prieš 4 mėne
sius musų laikraščiui buvo 
prisiuntęs net savo rašomo 
romano iš Ispanijos gyveni
mo pradžių. Deja, daugiau jo 
romano mums nebeteko gau
ti, nes jis žuvęs Aragono

fronte, kažkur kovose netoli 
Terbelio. Tebūdamas vos 4 
gimnazijos klasių, greit išmo
ko svetimų kalbų. Vokiškai 
Skaitė ir rašė. Taip pat ir is
paniškai. Bet musų skaityto
jams Julmis daugiausia pa
žįstamas iš jo rėpottažų Ara- 
gond fronte.

“Ispanijos laisvės kovos nė 
viehai (aidai atėmė nė Vienų 
gabų tautietį ir talentų. Ir 
mes lietuviai ant tu aukuro 
sudėjome savd atikų. JtilmiS 
ŽUVO koVo 29 diedų.

“Tebūnie pagarbos vertas 
jo atminimas.”
Paskutinį laiškų “Naujie

noms” Julmis parašė kovo 23 
d. Vadinasi, šešias dienas prieš 
žuvimų. Tame laiške jisai, bė 
kitko, rašo:

“Prieš pdrų savaičių gavau 
• ‘Naujienas’ su manojo rapor- 

tažo tųsa. Gavau tris nume
rius — dėkoju. Skaitėme vi
si šios dalies lietuviai. Siun- 
tiriėkitė it ateity. Neseniai aš 
jums pasiunčiau porų tepor- 
tažėlių — šiaip kitos konkre
čios (ypač statistinės) me
džiagos šiuo tarpu neturiu 
^ągaųiinimųi publicistinės 
apžvalgos“ iš kėlidiiių, bet jų 
panaudojau reportažams ‘L. 
Žinioms,’$ 6 kartoti tą patį 
jums nėįęiiOriu.”
Toliau jisūrašo, jog reporta

žų iš Aragdno fronto Siunčiąs 
aplinkiniais kėliais: žmonai į 
Paryžių.

i Jo žmona tų raštų prisiuntė, 
ir jis prieš kelias savaites buvo 
“Naujienose”,. išspausdintas. 
Pridėtame laiškelyje jo žmona 
skundžiasi, kad nuo savo Vyro 
negaunanti jokių laiškų. Pasi
rodo, kad tuo mėtų jos vyras 
jau buvo žiivęs,...

Šia proga meš norime pri
minti, jo'g pas mus dar yra vie
nas Juliriio neišspaušdintas 
straipsnis antrašte “Franko it- 
igi ne be ‘socialinės progra
mos’.” Nettukds tų straipšnį 
mes išspausdinsime.

sidaryti. Juk Lietuvą daugumo
je lanke tie, kurie visų SUvO 
gyvėniiną Amerikoje SUfikŲ dar
bų dirbo, kalte kalė pinigus ir 
jų prašimanę Skubėjo savuo
sius aplankyti. Iš daug ko ne
tenka reikalauti ir laukti. Tvir
tas ir neabejotinas prisirišimas 
prie tėvų žemės, savo tėvynės 
ilgesio pagauti jie lankė čia Lie
tuvoje savo gimines. Reikia mo
kėti jų tą ilgesį įvertinti...

—Bet juk yra dar kita Ame
rikos lietuvių karta, tai štai 
jaunimas. Mes atsivežeme juoš 
su savim parodyti jiems Lie-

lomija mus pakvietė. Bus sma
gu ir maloilU su Savaisiais te- 
nais susitikti, o paskui, paskui 
jau į Ameriką.

Aš tiesiai žiurau į A. Stepo- 
fiavįčienės akis ir norėčiau tiku 
rai atspėti, kokio jausmo jos 
lydimos. Ar tikrai jau ji Ame
rikos pasiilgusi skubės į savo 
naujų tėvynę, ar jai skaudu buS 
palikti Lietuvą^. Tur būt, Vie
nas it kitas jausmas jų lydės 
visų kelionę.

Bet viena tai tikra, kad mu
sų tautos dainų dar stipriau ji 
pUmilš ir dar labiau, dar didės-
niti pamėgimu ji mdno srityje 
darbuosis. Taip ir norisi jai pa
linkėti laimingos kelionės, bet 
juk dar dešimts dienų paliko 
Jai Lietuvoje viešėti. Dar meš 
pasimatysime, dar pasikalbėsi
me/

Lai atleis tnan A. Steponavi
čienė, kad aš Slapuku rašau ir 
rašau tuos sUVo įspūdžius įvai
riomis progomis juos įgijęs, još 
žodžius girdėjęs. Gal jie čia ne
visai tiksliai atpasakoti, bet još 
žodžių man tartų prasmę taip 
supratau.

Spėju, visai neklystu.
Jei kas nors ne taip pasaky

ta, spėju man tikrai brangi vie
šnia atleis.

“'Pirmyn Choro Vaizdai
(Miišų specialaus korė'SpOdėfitė Lietuvoje)

Tai butų tikriau ne vaizdai, spindi iš jos dvasios gelmių bu- 
o tik skubiai sučiupti pirmieji senos.

Iš Lietuvos
KAIMŲ KAfcCiAMOS 
KLAIPĖDOS KRAŠTE, , ..-X
Pirk ką nori, išskiriant užkan
dį. Salės su scenomis. Vaidi
nimą metu salėse geriama. 
Klaipėdiškiai daugiau išgeria.

Anksčiau D. Lietuvos kai
muose buvo karČiainos. Kar- 
čiaUldš daugiausia laikydavo 
žydai.

Bet Klaipėdos krašte kiek
vienam kaime dar ir dabar

Japonijos milltatistai tikrai nesitikėjo tokio nepa
prasto atsparumo iš kiniečių pusės. Jie manė kiniečius 
paklupdytl j porą mėnesių. Bet štai jau prasidėjo antri 
metai, kaip japonai kariauja Kinijoje, o galo vis dar ne
simato. ^Pasiduoti Kinija Visiškai nė nemano: ji pasiry
žusi yta kovoti, iki galo. Vadinasi, kol atėjūnai neiŠsi- 
kraUstys iš jog teritorijos.

Tiesa, laikraščiai nuolat skelbia apie japonų laimė
jimus. Tačiau tie laimėjimai jiems neina į naudą. Kon-* 
troliuoti užgriebtas teritorijas japonai pajėgia tik su ar^ 
mijos pagalba. Vos tik kariuomenė pasitraukia iš nuka
riautų sričių, kaip tuoj ten pradeda organizuotis parti
zanų būriai, kurie puola Japonus iš pasalų.

Tas iš pasalų vedamas partizanų karas japonams ne
ša labai daug nuostolių. Bet blogiausias dalykas yra tas, 
kad jie neturi progos, įsitvirtinti nukariautose teritori
jose. Visą laiką jiems tenka budėti, tenka laikvti nema
ža kariuomenės ir tokiose vietose, kur nėra priešo ka
riuomenės, O tai dėl to, kad ten veikia partizanų būriai.

Pas daugelį dabar tad kyla klausimas, kas atsitiks 
su Japonija, jei karas dar kokius metus nusitęs? Ar ii 
ištesės?

įspūdžiai. Skubiai iš tikrųjų, 
nes choras veik visų laikų čia 
Lietuvoje kelionėje. Tai ir fi£ 
įspūdžiai įvairiais pripUOlatnaiš 
dtšitikimaiš sučiupti. Jie gali 
būt labai kreivoki, taip lygiai 
kaip foto nuotraukos žrilogatis 
judėsiu metu padarytos. Lai 
būva ir taip, bet visi “Pirmyn” 
choro dalyviai yra verti, kad 
apie kiekvieną iŠ jų atskirai 
bent truputukų pakalbėti, Juk 
tai tikrai visi jie savotiškai 
malonus svečiai, štai jie pra
skaidrino savo daina Lietuvos 
padangę ir,vėl iš jos išnyks ge
rus prisiminimus palikę. Rašo
ma, kalbama apie mirusius 
žmones, dėlko negalima parašy
ti ir apie gyvus. Tegu sau tie 
įspūdžiai buvų labai paviršuti
niški. Tegu ... Štai šnekuosi su 
A. Steponavičiene, viso choro 
pažiba. Nuo jos visos dvelkia 
pavasariška nuotaika.- Lyg tai 
butų rugiagėlė jau rugiams 
pranokus, pražydus. Jos akys 
lygiai tokios, kaip linų žiedai, 
melsvai lyg jura siūbuoja. Jos 
veide spindi nedirbtinas džiaug
smas, tai neįteptos valios pada
ras, tai ne veido raumenų mank
šta ta šypsena sudaryta., Ji

x Ji tokia visur, tiek scenoje, 
tiek gyvenime.

Keista, kad didžiuliai miestai 
jos veide jokios įtakos nėra pa
likę. Tikrai ' sakytum jų kut 
nors Nemuno apylinkėse gi- 
mUS.—Mes Lietuvą visai kita 
radome, negu mums buvo pa
sakota, negu mes patys ją sau 
jsivaizdavome.-^-Lietuva tokia 

puošni, vaišinga. Nesakysiu, 
kad turtinga, bet svetinga, tvar
kinga. čia viskas taip šeimyniš
ka, draugiška.

—Lietuvoje pinigas antr^ 
vietoje, čia tavęs niekas nesi- 
teiranja, kiek kas kaštuoja.. 
Jei kas ką nori įgyti, nesirūpi
na klek tai atseis, bet stengia
si, kad įsigyti gražų daiktą.

—Tiesa, mah Aėt teko ma
tyti mažučius kaime namuš, 
net be grindų, bet jie švarus, 
tvarkingi, o žmonės višUr malo
nus. -

—Nesuprantu', dėlko mes vie
ni kitų taip nepažįstame, juk 
visi lietuviai... štai susidarė 
pas thane hUomohė, kad jus an 
mėrikiečių taip pat nepažįsta
te. Jus juos vaizduojatės tik 
vfeh dolerį pamėgusį. Gal tokia 
nuomonė ir . turėjo pas jus st$-

tuvų, na ir save pasirodyti... 
Juk negalite jais nusivilti, jie 
šaunus, smagus ir kupini kil
nesnių troškimų! Jiems jau 
vien (ik doleris rupi. Aš ne
tvirtinu, kad tasai musų jau
nimas, kuris čia atvyko, butų 
vienas geriausių, yra dar ge
resnių, bet ir tie, kurie atvyko, 
turi į jus sudaryti gerą įspu-

Taip, tikrai taip,—atsakau aš 
A. Steponavičienei.—Jūsų choro 
jaunimas tikrai yra vertas vien 
tik pagyrimo. Jis toks malonus, 
liksmaSį džiugus ir taip visur 
drovingai elgiasi, kad tikrai 
reikia stebėtis, kaip toksai jau 
nimas didžiuliame mieste ga
lėjo išaugti. Matyti, Amerikoje 
esama gerų mokyklų. Sveikos 
šeimos, geri tėvai, kad išauklė
jo tokį šaunų jaunimą! Juo tik 
didžiuotis galima.

A. Steponavičiene žiuri į ma
ne ir maloni šypsena žaidžia 
jos veide. Ji tokia kukli, kartti 
vienišė ir tyli.
„Ji taip nepastebiamai visur pd 
sirodo. Jokio pasididžiavimo, 
ar afišavimosi. Tai tikras gam
tos kūdikis, mokąs savo jaus
mus valdyti, kitus stebėti ir 
kartu tiek daug išminties pa
rodyti. ,

Scenoje ji tikra artistė, o gy
venime tokia kukli ir savotiškai 
patraukli.

Seenoję. ųęąbgjotinai jos mu- 
zikahimaš* f rykšte tryškia ir ar
tistiniai gabumaj spindi.

Tai tikrai aukštos inteligen
cijos moteris, švelniai išsipru- 
šinuš ir jautriai nusiteikusi.

—Jau baigiasi čia Lietuvoje 
fiitisų diehds. Bus šūnku skir 

1 tiš/
—Lietuva, aš taVe giliai Čia 

širdyje nešiosiu. .-
Kai taria tttos žodžius, rodos 

matai, stebi, kad ji kaip myli
mą kūdikį tą Lietuvą paglamo
nėtų, paftiylėtų ir tartų jai to
kius širdingus žodžius, kuriuos 
tariama tik kilniausiems jaus
mams krutinėję btitvinus

Jds akysC tuomet spindi tik
ras ilgėSiš, kuris lydimas ma
lonaus skausmo.

—Taip, paą muš Amerikoj ė 
nežinia dėlko ytA ir tokių žmo
nių, kurie Liėtuyą kaip įmany
dami nori Juodinti.- O juk kaip 
pagalvoji, kiek Lietuva yfa iš- 
kėrttėjUSi, kiek musų tauta ken
tėjusi, tai daug ką tttfi atleis
it

-^Kiėk hatljojc Lietuvėje vi
sur rhatai įdėtą gražaus darbo 
if Visa taip skoningai vis atlik- 

i ta/ Tėkių gražių namų, kaip 
Kaime, retai kur užtiksi.

—O gamta! Ne, niekuomet aš 
Zarasų neužmiršiu. Mes gyve
nome tokiame name, iš kurio 
bu’VO matyti gražučiai ežerai, 
miškai, kalneliai ir slėnys. O 
koksai piiikuš tasai visas Klai
pėdos kraštas! Vargti kada hors 
mus taip maloniai ir nuoširdžiai 
priims, kaip mus Lietuvos žmo
nės sutiko. / .-

^Kiek pergyventa čia tikrai 
jaudinančią valandą! Sunku žo-* 
džiais- pareikšti!

Tyliai mari pasakoja A. Ste
ponavičienė. O aplinkui žmones 
sukitiOši, iii rizika groja ir Jau
nimas šoka.

A. Steponavičienė jautria mo
tinos širdimi žiuri į tą jauni
mą Ir joS akyse spindi džiriUgs- 
mas. Ttif bttt, ji džiaugiasi, kad 
jos choro dalyviai čia visi taip j tiesia į tą ežerų specialių ge 
gražiai elgiasi ir save šauniai u 4 *
reprezentuoja.

Kaune “Pirmyn” choro du 
koncertai turėjo gero pasiseki
mo. Atsilankę žmonės j (uos 
koncertus visi labai maloniai 
ėhoto dalyvius sutiko ir širdin
gai juoš sveikino.

Visų Katino lietuvių choro 
vadovai juos pasveikino ir vi
sokių dovanų sunešė. Gėlių bu
vo daugybės!

Spauda rašė gana palankiai.
Žymesnieji Lietuvos darbuo

tojai Pirmyn choro vadovybę 
buvo pas save į vaišes pakvie-

bentl ra-

Buvęs vyriausybės galva M. 
Sleževičius Steponavičius paš 
save buvo į svečius pakvietęs. 
Vaišėse dalyvavo liUvęs respu
blikos prezidentas Dr. K. Gri
nius, “Lietuos Žinių
darbiai, K.- Bielinis ir kiti.

Jie visur malonus ir laukia
mi svečiai, deja, dėl laiko sto
kos ne visur gali nueiti.

Juk jie daugelyje provincijos 
vietų koncertuoja, o laikas bė
ga, juk tik vienam Mėnesiui į 
Lietuvą atvyko.

ČliOrišfai visai nuoširdžiai 
skundžiasi, kad negali visur su
skubti nueiti. Esą vargu spėsiu 
liet su Kaunu reikiamai susipa
žinti.

Reikia tikėtis ir laukti, kad 
“Pirmyn” choro atsilankymas 
Lietuvoje bus dar ne vienas. 
Reikia manyti, kad jų pramin
tais takais ir kiti š. Amerikos 
chorai aplankys Lietuvą.

Palinkėsime “Pirmyn” cho
rui, kad jis po metų kitų dar 
labiau sustiprėjęs, dar labiau 
dainoje užsigrūdinęs atsilankys 
pakarto'tihai LietUvų.

Jūsų Keistas
VH—20

PERREGIMAS EžE 
RAS—PASAKŲ 

KARALYSTE
Paprastai, vanduo perregi

mas ėšti nuo 2 iki 4 metrų. 
Tačiau pasitaiko vandenvie
čių, kur vanduo esti daug gi-1 
liau permatomas, vaiskesnis. 
Antai, Masjų ežere, Japonijo
je, yafiduo permatomas iki 
fantastinio 41,6 metrų gilio. 
šis ežeras tyg kokia pasakų 
karalystė. Atsisėdęs ant kran
to žmogus matai margų įvai
riaspalvių ir įvairiaformių pa
darų gyvenimą, kovų už bū
vį... ĖŽero krantuose įrėngtos 
specialios stebėjimui vietos, 
nes šimtai turistų vyksta gro
žėtis petitifttomiaUsio pasau
lyje ežero gyVUhų gyvenimu/ 
Sąryšyje SU 1940 m. Pasauline 
olimpiada Japonijoje, japonų 

i vyriausybe turistų patogumui

—Mės dar Loftdone koncer- 
friėšiinė. Tenykštė lietuvių ktt-

yra smukle— karčiama. Smu
kles daugiausia laiko patys 
tur^ingešrilCji kairrto gyvento
jai. Jis ir turi būti turtingiau
sias, nes iš visų savo kaimynų 
“surenka” paskutinius centus.

Tokiose smuklėse gausi pir
kti: geležies išdirbinių, ma
nufaktūros ir įvairių galante
rijos prekių, nes jiems leid
žiama viskas vienoje krautu
vėje laikyti. Kitose dar ir vieš
bučiai įrengti keleiviams. 
Smuklėje įvairių prekių gausi 
pirkti, be*j gerdamas užkand
žio — kaip, kad 1). Lietuvoje: 
dešros, riestainių ir p.—pirk
ti negausi. Mat, nėra paprati
mo geriant užkandžiauti, o tik 
rūkyti.

Klaipėdiškis gerdamas, vie
toje užkandžio, suruko cigarų. 
Jeigu nori valgyti, tai užsa
kyk pietus, pusryčius ir 1.1. 
Dešros gabalais ir kit. nepar
davinėja.

Smuklėse yra įrengtos salės 
su nuolatinėmis scenomis va
karams ruošti. Scenos, dau
gumoje, turi ir Šiokias tokias 
dekoracijas. O piano, tai jau 
kiekvienoje smuklėje yra, ki
tose' net po du.

Pasilinksminimai rengiami 
Šeštadieniais, o ne sekmadie
niais, dėl to, kad prieš sekma
dienį rengiamus pasilinksmi
nimus protestuoja ūkininkai; 
esą, neišmiegoję ir vakaruško
se nuvargę tarnai pirmadienį 
datbe esti nerangus.

Ir patiems “vakaruškinin
kams” geriau, nes sekmadienį 
gali pasiilsėti.

Klaipėdiškiai, karčiamosc 
gerdami, perka ne literiais ar 
pusbonkiais, bet stikliukais. Iš 
tokio įpročio turi didelį pelnų 
smuklių savininkai. Didlietu
viais klijentais smuklių savi
ninkai nelabai patenkinti dėl 
to, kad pastarieji perka ne 
stikliukais, o literinis ar “pus- 
kėmis” (klaipėdiečių tarme 
puskė — 1/4 litro) ir mažiai 
iš jų galima uždirbti.

Laike Vaidinimų Salėse kė
dės ir stalai sustatomi ir ap- 
tiesiami taip, kaip laike ba
liaus. Nes įprasta laike vaidi
nimų gerti. Aiškia geriant sa
loje kyla įvairios kalbos, dis
kusijos įr triukšmas, tad arti
stų kalbant visai nesigirdi.

Šeštadieniais visos kaimų 
smuklės būva pilnos prisikim- 
šusios žmonių. Vieni kortuoja, 
kiti kegoiius Ur bilijardą lošia, 
bet kartu ir alų ar degtinę 
gurkšnoja. Klaipėdiečiai yra 
pajėgus gerti it daugiau išge
ria už “didlietuvius.”

lėžitikėiio Šakų.
Permatomais vandenimis e-<

Žerų (iki 20 rii.). nemaža yra 
Himalajų kairiuose.

Steigiamas šiaurės 
ašigalio viešbutis
Iš Norvegijos . pranešama, 

kad su valstybės 30,000 kronų 
parama yra smeigiamas šiau
rės aišigalio viešbutis. Viešbu
tis nebus prie pat šiaurės aŠl- 
galid, bet vis dėlto tai bus to
liausias viešbutis Šiaurėje, 
špicbetgėno apylinkėse. Vieš
bučio patalpai išnaudos kau
kokių anglų kasyklos būstinę, 
šiaurės ašigalio viešbutį tvar
kys ponia Borgen ,kuri, kaip 
praneša spauda, jau su visu 
personalu ie naujojo gyveni
mo reikmenimis išvyko į vie
tų. Viešbutis Organizuos pla
čias pašliūžų ekskursijas, taip 
pam garlaivi nes iškylas, taip 
pat leis važinėtis su šiaurės 
šuhimis ir vykdys kitas šiau
rės ašigalio pramogas. Mano-
hia, kad naujų viešbutį lankys 
daug turistų. ' .

-
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Draugijos Ofisas, So. halsted Street. Telefonas Carial 0117
VALDYfiA

K. KĄ1RIŠ, prežidėfttaS J. DEGUTIS, iždininkas
K. AU(JŲ9T’AS,- Vice-prezidfentas P. GALSKIS, trustisas
V. MACKUS, Sektorius P. MILAŠEVIČIUS, ttustisas

P. MlLLEll, fihansų sekretorius
DR, MONTVILAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VAkKALA, Draugijos Auditorius

Chicagos Lietuvių D-jos 
Susirinkimas

Šiandien vakare, rugp. 9 d.> 
Masonie Temple svetainėje į-

gijos sUsirinkimaS. Prasidės 
7:30 vai. Vakaro. Svetainės ad
resas — 1547 N. Leavitt St.

Mokėkite Duokles Tik 
Valdybos įgaliotiems 

Atstovams

raštinė prašo visus narius įsi
dėmėti štai ką: narių mokes
čiai yra priimami draugijos o- 
fise kasdien paskirtomis va
landomis (nuo 9 vai. ryto iki 
6 vai. kasdien, išėmus trečia
dienius ir šeštadienius, kada

gausingai tuos susirinkimus 
lankyti.

Iš musų draugijos veikimo! 
galime pranešti tai, jog liepos 
3 d. ties Tautiškomis kapinė
mis turėjomė išvažiavimą. 
Diena pasitaikė labai gražų 
tad ir musų išvažiavimas arba 
piknikas visai neblogai pasise
kė. Visi, kas į pikniką atvyko, 
laiką labai sniftgiai praleido. 
Šakių mėgėjai turėjo progos ir 
pasišokti tyrame ore.

Šiaip ar taip, o vasaros se
zonas jau eina prie galo. Ne
trukus teks susirūpinti rude
niniais parengimais. Vadinasi, 
kraustytis į Svetaines.

Ciceriečiai, budėkime! Pasi
ryžk ime kitą sezoną daugiau 
veikti. Tai ir mums išeis į nau
dą ir organizacijai bus svei-

ofisas užsidaro 12 vai. dienos; hmu.
iketvirtadieniais ofisas yra at

daras iki 8 vai. vakaro) ir 
draugijos susirinkimuose,

šiaip užsivilkusioms mokes
čiams kolektuoti yra ofiso pa
skirtas p. Alex Ambrose (Am
brazevičius). Jam tad galite 
savo mokesčius sumokėti. Jo
kių kitų atstovų mokesčiams 
kolektuoti ofisas bent šiuo tar
pu neturi. Todėl visi draugijos 
nariai esate įspėjami mokes
čius tik nurodytu budu mokė
ti. Už kitus kolektorius, kurie 
nėra čia paminėti bei ofiso į- 
galioti, draugijos valdyba ne
atsako. Tad dar kartą prašo
me visus narius į šį dalyką at
kreipti savo dėmesį, kad tuo

KENOSHA, WIS.
Liepos 7 d. Kenosha Lietu

vių Kultūros Draugijos ir cho
ro piknikas AlfOrd parke bu
vo visai sėkmingas. Suvažiavo 
gana gražus žmonių būrys. 
Dalyvavo ne tik vietos lietu
viai, bet atvyko ir iš kitur. Iš 
Chicagos buvo nuvažiavę abu 
draugijos sekretoriai: finansų 
sekretorius 'Paul Miller ir V. 
Maukus, protokolų raštininkas. 
Žinoma, su jais drauge nuvy
ko didokas chicagiečių būrys.

Piknike matėsi ir waukega- 
niečių. Nuotaika buvo itin ge
ra ir visi smagiai laiką pralei
do.

Vaizdai Pirmosios Lietuvos Taukinės Olimpijados. Tautinės Oliiiipijados lengvosios atletikos kai kurių varžybų ndgalėtojai. Viršuje iš kairės: Ba- 
kunas (Šaulių Sąjunga) laimi 400 m. bėgimą su nauju Lietuvos rekordu prieš Amerikos lietuvį Lutkų; Brazilijos lietuvis Žičkus, laimėjęs rutulio stū
mimo trečią vietą; 800 m. bėgimas: Al. šimanas (LGSF), laimėjęs antrą Vietą, Amerikos lietuvis Jankauskas—pirmą vietą ir toliau matyti Tendys 
(JSO)—trečią vietą. Apačioje iš kairės: šuolio į tolį akimirka; Amerikos lietuvis BeinoriSj laimėjęs rutulio stūmime pirmąją vietą; vėl šuolio į tolį 
įtampos akimirka; pirmieji 100 m. bėgime* Amerikos lietuviai Ptokopetš ir Stanišius (dešinėje).
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Launikonieriū?su savo vyru A, 
Launikoniu yra nariais Chica
gos Lietuvių Draugijos, 'Graži 
šeima.

mų. Kulturds Draugijų 
SuVažiavirtias

Vasara baigiasi. Dar kelios 
savaitės ir ptadėsime pastogės

HARVEY, 1LL.
Harvey Lietuvių Kultūros _ ,

Draugijos eilinis susirinkimas! ieškoti, nes atvirame ore pasi- 
įvyks rugp. 12 d. J. Šematavi-[darys ir šalta ir neparanku, 
čiaus svetainėje, 15609 South 
Halsted St.

Susirinkimas prasidės 7 vai. 
vakaro. Visi nariai esate pra
šomi dalyvauti, nes turime ga
na, svarbių organizacijos rei
kalų aptarti.

—A. L. Skirmont, sekr.-ižd.

Iš Cicero Lietuvių Kul* 
turos Draugijos Veiklos

Pagyvės ir šiaip visoks judėji
mas, kuris dėl karščių buvo 
atslūgęs. Pradėsime ir mes 
krutėti.

Čia kalbu apie musų kultū
ros draugijas, kurios pernai 
turėjo savo pirmą suvažiavi
mą. Tenka pasakyti, jog tas 
suvažiavimas buvo labai iškil
mingas ir įspūdingas. Daug į- 
vairių paskaitų buvo perskai
tyta, daug visokių sumanymų 
patiekta. Beveik visi tie Suma
nymai buvo priimti. Reikėjo 
tik juos gyveniman vykdinti.

Kai kurie sumanymai buvo 
įvykdyti, o kiti tebelaukia sa
vo eilės. Dėl vienokių Ur ’kito-

vių Draugijos skyriai, taip ir 
mūsiškis dirba kiek galėda
mas ir stengiasi savo otgartiza- 
cijos naudai daryti visa, kas 
galima.

Narių skaičiumi Cicero Lie- kių priežsčių jų nebuvo gali- 
tuvių Kultūros Draugija pra- ma pravesti į gyvenimą, 
neša visas kitas giminingas' Per metus laiko mes šį tą 
draugijas. Pavyzdžiui, dabartį- patyrėme, šio to išmokome, 
niu laiku mes jau priskaitoine Maždaug mes dabar galime 
iki 450 narių. Į spręsti apie tai, koks veikimas

Kiekviena organizacija, tu- mums geriau tinka. J tai ir 
rinti tiek daug narių, gali pa- kreipkime daugiau dėmesio, 
sidžiaugti ir pasididžiuoti, j Vadinasi, bandykime apžioti 
Tatai ir mums teikiu smagu- tiek, kiek pajėgsime atkąsti. 
mo. Tačiau nemalonu tai, kad Spalio mėnesį turėsime su
trūksta mums veikėjų. Jei jų važiavimą. Taip buvo nutarta 
skaičius padidėtų, tai tuo at- yernai. Be to, tokie suvažiavi- 
veju mes galėtumėme dar mai yra būtinai reikalingi, 
smarkiau bruzdėti. ■ Nors kartą per metus mums

Šia proga noriu pastebėti, pravartu sueiti į dulktą, kad 
jog musų kolonijoje gyveha galėtumėme geriau Stisrpažiniti 
nemažas skaičius žmonių, ku- bei glaudesnius santykius pa- 
rie jau seniai priklauso Chi- laikyti, 
cagos Lietuvių Draugijai. Jie 
ir i susirinkimus važiuoja į žinosime, 
Chicago. Butų gerai, kad pa- pasikeisime bei šiaip bendrus 
galiau jie pasidarytų Savo ko- organizacijos reikalas aptarsi- 
ionijos patriotai. Vadinasi, (me. Iš «o visiems fnuniš bitš 
stotų į musų kultūros dtaugi- nauda, 
ją. Savo patyrimu jie daug ga ’ °----
lėtų prisidėti prie veikimo.

Kultūros draugijos susirin- tvarkė turės būti iš anksto pa
kiniai įvyksta kiekvieno mene- gaminta ir paskelbta. Jei ku
šio ttėčią penktadienį L. L.1 rie skyriai turi kokių pftšhtly- 
svetairiėjė. Prasideda 7 ;30 vai. |mų arba sumanymų, tai jie 
vakaro. Visi nariai raginami prašomi tuoj atsiliepti ir savo

Tad netrukus ir vėl suVa- 
savo mtomonėnfis

Suvažiavimas, žinOiiiU^ tufeš 
eiti tam tikra tvarka. Dieno-
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Springfield, III.
Visokios Žinios

Rugpiučio 4 dieną, liko savo 
automobilio užmuštas lietuvis 
Pranas Baranauskas, 57 metų 
amžiaus. Atsitiko taip: Jis nu
važiavo prie miesto ežero, 
Springfield Lake, pažuvauji. 
Savo automobilį jis pasistatė 
ant žero kranto, nuo kurio au
tomobilis į pakalnę galėjo len
gvai riedėti. Jis, matyti, savo 
automobilį tinkamai neužš- 
spregiavo. Ir taip jam beinant 
prie ežero automobilis pasivi
jo savo savininką ir pribloškė 
į aštrius akmenis. Mirė vietoje. 
Velionis buvo nevedęs. Iš gi
minių paliko sešerį Oną Pup- 
kienę, SpriDgficlde. Palaidotas 
airių Calvary kapinėse.

Rugpitičio 5 dieną Antanas 
Poderis apskundė Chicago & 
Alton geležinkelio kompaniją 
ant $10,000 už užmušimą žmo
nos gegužės 22 dieną anksti 
rytą jei beinant į bažnyčią ir 
pereinant skersai geležinkelį 
tiCš 8th St. ir Converse Avė. 
Toje vietoje jokios apsaugos 
nesiranda. Dar pastebėtina, 
kad įuomet, kai užmušė Marę 
Podericnę, tai prie užmuštos 
pančiakoje buvo rasta $1,000. 
Atrastus pinigus perduota jos 
vyrui Antanui Poderiui. A. Po
deris tuos pinigus atidavė savo 
jauniausiai dukterei Nellei F. 
Poderiutei. O ši $500 davė sa
vo broliukui, kuris jau yra ve
dęs ir gyvena Chicagojc. Esą, 
tti esi vedęs ir fau pinigai rei
kalingesni nei man.

Antahas Poderis ir jo dvi 
ditkfetys — Nellic ir Urštilė

surtitfhyfiius priduati. Ir juo 
anksčiai!, jtio geriau. Tatai pa
lengvins dienotvrirkėš komisi- 
jds dafbą.

bankas savo depozitoriams iš
mokėjo 5-tą nuošimtį, šiame 
banke daugelis ir lietuvių lai
kė savo sutaupąs. Tufrėjo čia 
pasidėjusi savo iždo dalį ir 
Lietuvos Sūnų Draugystė, kli- 
rie buvo pervesti Chicagos 
Lietuvių Draugijai, šis bankas 
filio savo užsidarymo savo de
pozitoriams jau išmokėjo 75%.-

Šriėkama, kad bus išmokėtą 
ir likusieji 25%.

Rugpiučio 13 dieną atšidatyS 
State Fair Week if tęsis per 
visą Savaip iki fugpiučio 20 d. 
Per visą savaitę kasdien suva
žiuoja tūkstančiai žmoriiiį. 
Daugiausia suvažiuoja fariiiė- 
riai. Jie suvežą parodyti savo 
geriausius gyvulius ir paukš
čius. Fabrikantai demonstruo
ja savo visokias naujai išras
tas arba patobulintas mašine
rijas. Visokie politikieriai iš 
demokratų ir feptiblikonų paš
lijų irgi rėžia prakalbas, paru
duoja ir demonstruoja saVa- 
sias jėgas ir 1.1. Kam leidžia 
laikas ir kišenės, yra neproša- 
Ij forus pamatyti. IPanaikiiiuš 
blaivybę, ant Fair Ground bu
vo pardavinėjama ir alus. Bęt 
šiemet ir tai jau dabar, kada 
turi nusisamdę biznieriai sau 
vietas ir įsirengę palapines, tai 
svaiginančių gėrimų stalo kon
trolės komisija uždraudžia ant 
fair grounds alų pardavinėti. 
Pasidaro didžiausias nepasi
tenkinimas. Nepatenkinti 40

jos Idjalistits ir feiktdaviiną S. nikų lietuviai šią vasarą kitoiie 
V. Amerikos valdžiai, kad už- kiekvieną sekmadienį turėjo, 
draudimas butų nuimtas loja- 
lištams įsivežti ginklus iš Ame
rikos.

SLA kuųpdsė, 158 it 275, sei- j . - ’ 4 -J ' J< . - - . - _ ...

duodami, šib tugpiučio mėne
sio siisirinkimtiišė. . Susirinki-, 
mas 158 kp. įvyks rugpiučio 7. 
Susirinkimas 275 kp. įvyks rug
piučio 14, toje pačioje vietoje,1 
kaip’ ir visada. Abiejų kuopų1 
susirinkimai įvyksta toje pa-! 
čioje svetainėje<zOdd Fellows, 
Temple, 213 S. 4th Street.

Nors it blogi laikai, bė’i pik-

Šauniausias piknikas

Draugijos, Chičagds
Di-dūgijo’s Skyriaus.

t

buvo tai 
Kultūros

delegatu'Mportai bus iš- daugybė. Matėsi rtemažaf'sižAkyti;

ir kitataučių, šį pikniką vietos 
dienraštis State Journal per il
gą laiką nemokamai garsino. 
Ir piknikui nemokamai suteikė 
mikrafoną. Už tai patartina 
State Jouindlų lietuviams už- 

—V. Černauskas.

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Lohg Avenue 

TeL PortsMotith 9022
POCARONTAS Mine Run $7*25
(Scfeened) Tonas .............. ............ .-.....

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Pėrkant 5 Tonus ar baugiau 

ši kaInA Tik trumpam laiku!
xi i iiiitii.ini < m ■■

Darbo Vaišius--Naujienų SPULKA

t

m
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KoKį Grūdą Pasėsi, Tokį Derlių Turėsi

NAUJA NAKfe
Kotryna Giėdfaš, jauna links

ma moteris, gimusi Westvlile, 
II?., įsirašė į Chicagos Draugi
jų. Kotfyna šiuo laiku dirba 
p&s pp. Draugelius 
4049 So. Halsted St.

’sisamdė ir įsitaisė sau arit fair 
gčoundš vietas. Padavė į teis
mą skundą per advokatą Ed- 
\vatd Pree. Matysime, kaip tei
smas nuspręs.

Darbai nei kiek negerėja.
Net ii* prie WPA darbų nelen 

gvd gauti. Kurie dirbo keinpė- 
šej tuos irgi visus atleido. Reiš
kia, jlio tolyri, tai eina vis blo
gyn. Slogiausia tiems, kurie 
dar šį tą turi. Tokie hegaiiba 
nei pašalpos, nei darbo-,

Vietos Fedėtatidn of Labof 
unijų susirinkime priėmė re-

Alex zoliuęiją užjaučiančią Ispani-

fStVIEČIŲ AUKSO varpos saulės jau prino
kintos, raudonuoja ir linksta nuo vaisiaus sodnai ir 
daržai. Kaime kruta moters if vyrai, eina darbyme
tis didysis. Džiaugiasi Gamtos suteikta gausa ūki

ninkas ir šeima, nes tai jų sunkaus darbo alga. Gi 
Naujienų Špulka lllinojuj tikriausia jų turto vieta, 
ji apdraudžia kiekvieno indėlį iki $5,000 Federalės 
Valdžios istaigojė.

tavetne,

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

u
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P. Grigaitis
Išėjo Atostogoms

“Naujienų” Vyriausias re
daktorius Dr. Pius Grigaitis 
vakar išėjo 2 savaičių atosto
goms. Dabartiniu laiku taipgi 
atostogauja “NH spaustuvė* 
linotipistas p. Juozas Lapaitis.

Vakar iš atostogų grįžo “N” 
knygvedis ir laivakorčių skyr. 
vedėjas T. Rypkevičius ir ko
rektorius Jonas Kairys. R.

Golfininkų 
Puota

Pirmadienį rugpiučio 8 d. 
Lithuanian American Business 
Men’s Organization ’of Gook 
County surengė didžiulę puo
tą. ši organizacija savo tarpe 
turi ir Golfo Klubą ir visi gol- 
fininkai suėjo iškilmėms West 
Ga^e Golf ir Country Club.

šios organizacijos susirinki
mas įvyks ketverge, rugpiučio 
11 d., 8 vai. vakare, antrašu 
6816 S. Western Avė.

Valdyba šios organizacijos 
yra: A, K. Valakas, prez., An
tanas Zalogėnas-Zellon, iždin. 
(bankierius), P. P. Barsheack, 
rašt., 34 E. 100 place.

—Drg,

SUSIRINKIMAI
L. D. D. 4 KUOPOS mėnesinis susirinkimas įvyks ketvirtadie

nį, rugpiučio 11 d., West Side Svetainėje, 2244 W. 23rd 
Place. Pradžia 8:00 vai. vakaro. Malonėkite atsilankyti.

A. Dainis, S e kr. 
GARFIELD PARK 4-tos L. L. ETINĖS KULTŪROS DR-JOS 

susirinkimas jvyks rugpiučio-August 10 d., 7:30 v. vakaro. 
4039 W. Madison St. Visi nariai malonėkite atsilankyti 
laiku. Turime daug svarbių reikalų apsvarstyti.

J. M. Bruchas, Rašt. 
BRIDGEPORT DR-STĖS PALAIMINTOS LIETUVOS susirin

kimas įvyks rugpiučio 10 d., 8 vai. vakaro, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje. — Valdyba.

Pagerbė p-nią 
Zalogienę

Liepos 30 ir 31, gimtadienio 
proga daug svečių susilaukė p. 
Zalogienienė, žmona p. Antano 
Zalogėno. Svečių atsilankė la
bai daug. P-ios Zalogienės gim
tadienis (o kiek metų? — ne
žinoma, moters ne bile kam 
pasakoja savo amžių) — abie
jų Zalogienų sukaktis 18 metų 
vedybinio gyvenimo. Visi sve
čiai linksminosi iki gilios vė
lumos.

Linkiu pp. Zalogėnams daug 
laimės jų 18 metų vedybų su
kakties proga.

Beje, sekmadienį, liepos 31 
dieną, p. Antano Zalogėno 
“Baseball tymas” supliekė sa
vo priešus bolės žaidime.

—Draugas.

Įspūdžiai iš.
Lietuvos

Prieš dvi savaites sugrįžo iš 
Lietuvos brightonparkiečiai O- 
na, Adolfas ir jų duktė Onyte 
Vaškeliai. Jie buvo išvykę 
kartu su legionierių postu, nes 
p. Vaškelis yra nariu lietuvių 
posto.

Jiems Lietuva patiko ir 
džiaugiasi aplankę po ilgų me
tų savo gimtinį kraštą. Vaške
lis — kraiietis, Vaškelienė — 
Eržvilkietė. Daug vie'jų aplan
kė, kaip tai Palangą, Klaipėdą, 
Kretingą ir kitus miestus. Kau

ne aplankė daug įdomių vietų, 
A*aro muziejų, Dariaus-Girėno 
kunus ir jų lėktuvo liekanas.

Abudu Vaškeliai savo tėviš
kių miesteliuose ant savo tėvų 
kapų pastalė puikius pamink
lus ir po Žemaitiją gražiais 
arkliais ir lineika buvo visur 
pavėžinti. Didžiųjų švenčių 
proga iškėlė didelius balius ir 
netik savo giminaičius bet ir 
kitus kaimynus bei pažįstamus 
nuoširdžiai pavaišino.

Lietuvos žmoneliai, matyda
mi amerikiečių tokį duosnumą 
ir jų meilę, norėjo ant rankų 
nešioti ir nebežinojo kaip at
sidėkoti.

Sako, didesnieji miestai at
rodo gražiai, bet kaimuose tai 
nešvarumo ir skurdo iki ausų. 
Paviešėti pas savuosius, su 
jais pasidalinti gyvenimo'var
gais yra malonu, bet kad reik
tų gyventi Lietuvoj, atrodo vi
sai kitalip. Jų dukra daug pa
žinčių įsigijo tarp Lietuvos 
jaunimo ir jai patiko tyla, ra
mumas ir pati gamta ir sma
giai pajodinėjo ant žirgelių.

Bendrai, pp. Vaškeliai lin
ksmi ir didžiuojasi aplankę 
Lietuvą.

—R. S.

Garnys Aplankė 
pp. G. J. Stungius

Garnys vakar 3:30 po pietų 
sudėjo vizitą pp. George J. 
Stungiams ir paliko jiems 
George Jr., 9 svarų, 5 uncijų 
sūnų, kuris dabar randasi su 
motina, p. Barbora Stungiene, 
šv. Kryžiaus ligoninėj. Kaip 
naujagimis, taip motina gerai 
jaučiausi, o už 'vis geriausia 
jaučiasi turbut p. Stungis. Jo 
bendradarbiams Drovers Banke, 
kur p. Stungis tarnauja, nerei
kėjo ilgai galvoti ir spėlioti, 
kodėl p. Stungis cigarus dali
na ir kodėl jo krūtinė didesnė 
negu paprastai.

Pp. Stungiai gyvena ties 
6917 South Washtenaw avenue. 
Dabar jų šeimyna susidės iš 
keturių. Turi dukrelę Barborą, 
26 mėnesių amžiaus. R.
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Žavinčios dainos, graži 

muzika, linksmins 
klausytojus

Šiandie, 7tą valandą vakare, 
iš stoties W.G.E.S. girdėsis re- 
guliaris antradienio lietuvių 
radio programas, leidžiamas 
lėšom Peoples Bendrovės Krau
tuvių.

Teko patirti, kad šios dienos 
programo išpildyme dalyvauji 
radio Grenadieriai, kurie savo 
harmoningaiš balsais išpildys 
daug naujų ir gražių dainelių. 
Prie to bus ir kitokių nume • 
rių, ypač gražios muzikos, ži
nių bei svarbių pranešimų. 
Ypatingai girdėsite gerų žinių 
iš Peoples Krautuvių didelio iš
pardavimo, kame yra progos 
nusipirkti visokių namų reik
menų sumažintom kainom. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Rep. xxx

Chicago Ruošias Iš
kilmingai Sutikti 
D. Corriganą
Lakūnas Atvyksiąs Savaitės 

Pabaigoj
Apie šios savaitės pabaigą 

ar ateinančios pradžią Chica- 
gon atvyks garsusis airių la
kūnas Douglas Corrigan, kuris 
su $900 vertės “skraidančiu 
laužu” nuskrido iš New Yorko 
Airijon, be valdžios leidimo. 
Corrigan aiškino, kad “ištiesų” 
norėjęs nuskristi Californijon, 
bet “negerai” nustatė kompa
są.

Miesto valdyba ir visos ai
rių organizacijos ruošiasi lakū
ną iškilmingai sutikti. Miesto 
centre įvyks parkdas, po to vi
sa eilė bankietų'ir kitokių pa
rengimų.

Skaudžiai Sumušė 
Neturtingą 
“Turtuolį”

Atėmė Jo $9.00 Pensijos
Pinigus

Ties 13311 Avenue L. gyve
na senelis William Thews. Ko
kiu tai budu paplito gandai, kad 
jis yra didelis šykštuolis ir tu
ri paslėpęs savo bakūžėj dide
lius lobius.

Trys jauni piktadariai užva
kar naktį užpuolė senelį ir jį 
labai skaudžiai sumušė ir kan 
kino, norėdami priversti pasa
kyti jiems kur turtai yra pa
slėpti.

Bet senelis negalėjo pasaky
ti, nes turtų neturi. Gyvena iš 
$15 pensijos. Turęjo prie savęs 
$9.00 pensijos pinigų ir tuob 
jaunuoliams atidavė.

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU W
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 yrą „ į aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pridėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Po Ginčo Su Žmona 
Norėjo Atvėsti

Matyt, kad ginčas tarp WiL 
liam Brennan ir jo žmonos, 
6722 S. Halsted Street, buvo 
gana karštas* Išbėgęs iš buto' 
*Brennan pirmiausiai nuskubėk 
jo į alinę, kur visus vargus pa
skandino keliuose stikleliuose 
degtinės, ir tada nuėjo Frank- 
lin gatvės patiltėn. Nusirėdė ir j 
minios akyvaizdoj šoko į Chi
cagos upę atvesti.

Dabar Brennan gavo progą 
atvėsti belangėj.

Pamatykit kaip Sovietų Rusija 
•T s. u č i

“JEIGU KARAS KILS RYTOJ”
Kaip Raudonoji Armija pasitiks 

fašistų ataką?
Pamatykit busimojo karo pasaką 

SONOTONE 66 E. Van Buren. 
Oras atvėsintas.

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

Garsinkites “N-nose”

Pabaiki! Savo Kojų Vargus 
DYKAI EKZAMINACIJA

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

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

ELEKTRINES
LEDAUNES

General Electric, Norge 
Westinghouse, Crosley, 

Hotpoint, padarytos 
parduoti $150.00 
Už $99.50

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

JOS.F.BUDRIK
INC.

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

Budrike 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.

Victor Bagdonas
' LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

KAPA Iš SKUDURŲ.

CALICO CAT PATTERN 1583

No. 1583—įdomi kapa mažąm kūdikiui.
|*" "MM ■■■• MM» «MM MHM AM EMM «MM WM» MM «M» MM MM

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1583.
1 1739 So. Halsted SU Chicago, HE

| Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. ________

| Vardas ir pavard* -------------------------------------------------------------------

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

J. Mašinauskas ir St 
Vaitkus Chicagoje.

(Pirmadienį, rugpiučio 8 die
ną atvyko du jaunuoliai iš 
Dayton, O., būtent, Jonas Ma-\ 
šinauskas ir jo draugas St.1 
Vaitkus. Beje, Dayton, O. yra 
V. B. Ambrose, naujieniečio,! 
pradinės mokyklos miestas, 
ir jaunuolis Jonas Mašinaus
kas yra jo pusbrolis. Abu jau
nuoliai atvyko kaip delegatai 
j Vyčių seimą, kuris prasidėjo 
šią savaitę Westsidėje.

—VBA.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

James Edvvards, 34, su Ca-
therine Passavage, 31

James Alesia, 32, su Helen
Budrick, 23

Mirė Nuo Sugedusio 
Danties

Nuo sugedusio danties mirė 
26 metų Clarence Stout, 6939 
East End Avenue. Nedavęs pro
gos susirinkusiems pūliams nu 
eiti, vienas dentistas pereitą | 
penktadienį dantį ištraukė.

DU

V

O><s ’&S

Atsilankykit Pamatyti Ši GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ
64Rožių ir Lapukų”

Sidabrinį Setą

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

t

Gaus ši puikų sidabrinį setą
TIKTAI UŽ $4.00

Naujienų Piknikas
SEKMADIENĮ

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

• FOTOGRAFAS

CHICAGOJ NAUJIENOS METAMS
26 Šmotų Setas .................................
“Naujienos” Metams ir Setas ...........

$8.00
$4.00

$12.00

Kitur, Suv. Vaist ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams .............................  $5 QQ
26 Šmotų Setas su persiuntimu .. $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas ........... $9.50

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

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

Adresas

Miestas

PETER PEN

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

UŽ ............ B.®

GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE .................... vV
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje . $15-00
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......m
VISAS LIGAS GYDOMA $4
Ekzaminaciją įskait. vaistus I

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

Tel. Lawndale 5727.

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

75% Coarse ___  $7.00
Pocahontas Mine Run, West Virginla

75% Coarse _____________ $7.75
Illinois Nut ....... ......________  $5.60
Rex Egg ...............  $7.50
Black Band Lump _________  $8.75
Millers Creek Lump _______  $0.00
Chestnut Hard Coal _____ $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Laiayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
H0S SO. FAIRFIELD AVĖ.
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CLASSIFIED APS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEšKAU BARBOROS PA- 

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

FELIX SONGAILA, 
719—10 St., No. Chicago, III,

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia „

REIKALINGA viduramžiaus MO
TERS pagelbėti taverne. Turi mo
kėti lenkiškai. 2301 W. 21st St. 
Tel. Seeley 4860. Klauskite Anna 
Beach.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRO lendriniams kres- 
čiams dirbti.
FORT DEARBORN BASKET CO., 

1324 West Randolph St.

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus dirbti ant 5 akrų vištų farmos 
—netoli nuo Chicagos. Atsišaukite 
nuo 5 iki 8:00. 30 North Hoyne. 
Pirmos lubos.

FURNIŠHED ROOMS—TO RENT 
______ GyvenimuiKamtariai______

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

2100 West 59th St.

AUTOS—TRUCKS FOR SAUK 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

ATEIK j didžlaUsį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas— 
COOK COUNTY F1NANCE 

COMPANY 
ties 1340 \Vesl 63td St.

Virš 300 naujų ir vartotų karų 
bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
uk ^>2s5. i\e 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 sutaupysmie jums šimtus 
dolerių.

Visi karai turi inusų 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. 
i<- visą uieiią sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 Wcsl 63rd Street 
tiek Loomis.

Liepos 19 d. (trečiosios) Tautines Olimpijados lengvosios atletikos varžybų akimirkos ir nugalėtojai: Viršuje iš kairės: Viėtrinas (LGSP) atbėga 
pirmas 10,000 m., ovale—Vietrino galva; Amerikos lie’uvė Bložytė laimi 80 m. su kliūtimis bėgimą; toliau . matyti Širvydaitė (Šaulių Sąjunga) —trečia 
vieta; Amerikos lietuvis Bernotus, laimėjęs disko metimą; trišuolio akimirka. Apačioje iš kairės: 400 m. kliūtinio vienas iš užbėgimų—Amerikos lietu
vis Prokopas (kairėj) laimi prieš Barkauską (Šaulių Sąjungą); iškilnioji medalių įteikimo akimirka: pirmieji nugalėtojai 110 m. kliūtiniame bėgime — 
(iš kairės) Balčius (šaulių Sąjunga) —trečia vieta; šačkus (JSO)—pirma vieta, Sidabras (Amerikos Lietuvis)—antra vieta; D. Vilartailė (.ISO) — 
rutulio stūmimo nugalėtoja su nauju rekordu.

BUSINESS CHANCES 
PardavimuiBizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
vėliausios mados įrengimais ir šo
kiams svetainė. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą. Turi būt parduo
tas į 3 dienas. Randasi prie trijų 
gatvių kampo. 2065 W. Coulter St. 
prie 24 ir Hoyne. Tel. Canal 4993.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1«96

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Du Pabėgo Iš 
Dunningo

Iš valstijos ligoninės Dunnin- 
ge pabėgo du kaliniai Amelia 
Tudlow, 43, 1546 Augusta blvd., 
ir James Washington, 48, nuo 
2104 Maypoel Avenue.

Automobilių
Nelaimės

Cook Apskričio

Banku Stovis

Rytoj Laidojamas 
Brightonparkietis 
A. Martikonis

Suvirs Dvigubai 
Padidėjo Ateivių 
Natūralizacija

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restaurantas; įsteigtas 4 metai; pe
reinamas kampas; pardavimo prie
žastis—bloga sveikata. Labai ne
brangiai. 3201 V-i W. 63rd St.

MADOS

O Trys žmones—James S ve j- 
da Sr., nuo 4959 South Win- 
chester Avenuc, jo žmona ir sū
nūs George, 11 m., buvo sun
kiai sužeisti, kai jų automobilis 
apsivertė prie 52 ir Maplewood, 
susidūręs su kita mašina. Ha- 
rold Melling, nuo 5811 S. Rock- 
well, kuris fiuvo prie antrojo 
automobilio vairo, išliko ‘ svei 
kas.

Augesnei moterei 
raži su trum- 
.irptos mieros

ANTANAS MARTIKONIS
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 nuliudime 

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.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbrolis, Brolio Duk

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

LAFAYETTE 3572.

(Žiūrėk liepos 27, 29, 30;
piučio 2, 3, 4, 5, 6, 8 “N”.)

Vakar valstijos
Edward
žemiau paduotų
VarfRįį' anf¥tf‘ •* beffiainiS’ ’ ‘rapor-
tUS; ' -n-. "Z

Mirė sekmadienį, rugp. 7
■ ii.________

d. Lietuviai Devintoj Vietoj

rug-

auditorius
J. Barrett paskelbė 

užsidariusių

No. 4725. 
suknelė. Madni ir graži su trum
pom rankovėm. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

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 ženk lėliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, HL

Pasiremdamas raportų skait 
linėmis, tų bankų receivėris 
Chas. H. Albcrs daro seka
mus spėjimus apie dividendus 
ateityj:

• Reliance Bank and Trust
Company — Šis bankas išviso 
grąžins depozitoriams apie 60- 
65% uždarytų pinigų. Jau iš-1 
mokėjo 35ir prieš metų pa
baigą išmokės dar vieną mažą 
dividendą. ;

• Ridge State Bank — Grei 
tu laiku grąžins depozitoriams 
5%. Praeityj atmokėjo 15%. ;

Beceiveris Chas. H. Albers 
priduria, kad nėra daug vilties 
depozitoriams gauti dividendų 
greitu laiku iš sekamų bankų:

North Town State Bank
Northwestern Trust and Sa

vings Bank
Norwood Trust and Savings 

Bank
Papanek-Kovac State Bank
Parkway Statė- Bank
Peoples State Bank of Arling- 

ton Heights
Peoples State Bank of May- 

wood
Phillip State Bank
Pinkert State Bank 
Progressive State Bank 
Proviso State Bank 
Prudential State Savings 

Bank
Ridgeway State Bank
Roosevelt-Bankers State Bank

t

ir Roseiand State Savings
BAnkb

Federalis imigracijos biuras 
Chicago j e praneša, kad perei
tais metais ir šįmet žymiai pa
didėjo ateivių natūralizacija, u >

Pereitais „fiskalinis metais, 
kurie pasibaigė birželio 30 d., 
pilietybę išsiėmę arba pirmus 
popierius gavo 19,832 ateiviai. 
1934 fiskaliais metais natūrali
zacijų ir aplikacijų natūralizaci
jai buvo 9,488 arba daugiau ne-, 
gu perpus mažiau.

Pirmoj vietoj stovi lenkai. 
Pernai pilietybę išsiėmė 3,505 
ateiviai, pirmiau turėję Lenki
jos pilietybę. Lietuviai stovi de
vintoj vietoj.

Prie natūralizacijos padidūji-

BRIGHTON PARK. — Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse ry
toj bus palaidotas žymus Bri- 
ghton Parko (1 lietuvis Antanas 
Martikonis, Įjūris gyveno ad
resu 4062 jŠputh Fraricisco 
avenue.

Velionis pasimirė sekmadie
nio, rugp. 7 rytą, sulaukęs 
apie pusės amžiaus.

Kūnas yri“ įh'šhrvotas Juliaus 
Liulevičiaus ^koplyčioj, 4348 
South Califorhia avenue, iš kur 

• rytoj prasidės laidotuvės. Apie 
1:3() vai. popiet.

Velionis A. Martikonis buvo 
pažangus, laisvų pažiūrų lietu
vis. Organizacijose neturėjo 
daug progos dalyvauti, bet vi imo daugiausiai prisidėjo nauji 
suomet buvo duosnus įvairiems j vaidžios įstatymai, kurie drau -
lietuviškiems kultūringiems siv 
manymams. Tarnavo per daug 
metų už furmoną Chicagos gat- 
Vekarių bendrovės Lawndale 
stoty j, prie Cermak, netoli 
Crawford gatvių.

Velionis paliko brolį, gimi
naitę Bronę Martikonis Lucyga, 
pusbrolį ir daug kitų giminių.

džia nepiliečiams turėti valdiš
kas tarnybas, dirbti WPA, nau
jas pensijų įstatymas ir kai 
kurių dirbtuvių nusistatymas 
neimti nepiliečių. R.

40 Uncijų Kūdikis 
Sveria 6 Svarus

R,

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

Čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No. , .

Mieros ------ . , ... per krutinę

IflVFIKR “-a“LUvLIIVIO Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Banldetama ‘ 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Karo Manevrai 
Rugsėjo 18

(Vardas ir pavardė)
1 »— ... —»n».^

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

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

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
PkMe LAFAYETTE WW

USA Karo vadovybė skelbia, 
kad rugsėjo 18 d^ Chicagos 
apylinkėj prasidės antros USA; 
armijos manevrai, Arini ja gins' 
valstiją ir Chicago > nuo “prie-! 
šų”. Manevrai tęsis iki rugsėjį: 
23d. r i

Antrą USA armiją sudaro 
500 karininkų, 2,000 pastininkų; 
iš reguliarės armijos, visa III. 
valstijos milicija ir rezervai.

Atydai Lietuvių 
Ir Lietuvaičių 
Moksleivių
Studentų Kiiubas žada Duoti 

$300 Paskolą

Mrs. Andrew Sluisienei, 7101 
S. Halsted Street, vasario mė
nesį gimė duktė. Ji svėrė 'Vos 
40 uncijų ir daktarai nemanė, 
kad kūdikis galės gyventi. Bet 
šešiems • mėnesiams praėjus, 
mergaitė jau sveria 6 svarus 
ir jaučiasi kuo geriausiai.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui
DABARTINIU LAIKU.

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

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 Milwaukee 

10 North Clark Street.

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

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.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

Pašauk mus dėl dykai apskalttiavl- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengė jas. 
Leonas Roofing Co. 

3750 WALLACE STREET 
-- Tel. BOULEVARD 0250.

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 sodas. 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 Maywood 5615.

EGG
NUT 
BIG

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

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

CALumet 5269.

KRAUTUVĖS FIKČERIAI, ge
ram stovyje — sleiceris, svarstyk
lės, registeris ir tt. 6060 So. Michi- 
gan Avė., antras flatas.

COAL—WOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

............ ..............  $6.00
..................  $6.00

LUMP ...................  $6.00
MINE RUN ___  $5.75
SCREENINGS ................... $5.00

PIRKIT DABAR!— ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Pasktrios

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

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

Savings Association 
1739 So. Halsted Street

Lietuvių Universiteto Studen
tų Kiiubas šįmet išduoda antrą 
paskolą, $300,. moksleiviui, 'lie
tuviui ar lietuvaitei, gyvenan
čiam Cook County apskrityje, 
kuris pabaigęs pirmus metus 
universitete ar kolegija, toles
niam mokslui yra reikalingas 
paramos.

Lietuviai ir lietuvaitės moks-: 
leiviai iš minėtos apylinkės esa
te kviečiami laišku ar ypatiš
kai kreiptis prie i

, Mt. Algird Rulis, Chairman
Schelarship Loan Committee 
5409 S. Sacramentc- Avienue 
Chicago, Ulinois.

Jis mielai suteiks jums vL.
informacijos. Aplikacijų

Baigiasi Laikas 
Personai Property 
Taksų Raportams

6627 So. Ilermitage; Arthur 
\Volff, 18, 6513 So. Wood, ir 
John Katosh, 17 m. nuo 6519 
So. Wood St.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicągoje ir 

apielinkėse nuo 5 Iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Cook apskričio asesorius John 
S. Clark praneša, kad šią sa
vaitę baigiasi laikas grąžinimui 
personai property taksų rapor
tų. Gyventojai vakarinės, pie
tines ir centralinės miesto 
lių privalo raportus priduoti 
vėliau trečiadienio.

Dabar Lagūna Pilna 
Visokių Nuodėmių

Pavojinga” Maudytis!

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

I

du* 
ne-

Suėmė Tris 
Berniukus
C Gilicįgo Lawn m 
ėmė tris berniukus, 
vogė $318 ir $1,300 vertės dai
ktų iš Chicago Bpys’ kliudo,

ndar su- 
Jrie.pa’-*

sos
prieisimas už&iblaigs su rugsė-Į 6405 So. Hermitage. Berniu-

Wenetta.
kai priklausė prie kliubo.

Jie yra 19 m. Peter Bohem, ceremonijos.

Washington Parko lagūnoj 
dabar gana “pavojinga” mau
dytis. Anksti sekmadienio rytą, 
kada beveik visa Chicago tebe 
miegojo, prie lagūnos susirin ! 
ko didelė minia žmonių, dau
giausiai negrų. 40 žmonių gru
pė iš minios atsiskyrė ir subri
do lagunon, plovėsi, darė- viso 
kius keistus judesius o j dva
siškį panašus žmogus juos žeg
nojo ir laistė vandenį ant galvų.

Tai buvo vienos baptistų sek- • 
tos krikšto ir nuodėmių valymo -

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Maeų vpgunrfnfmi kainos 
prMnamoa. Ui pakartoji
mus duodame rerą nuo
laida

SESBS5



8

VISA 18-TA APYLINKĖ RUOŠIASI Į 
NAUJIENŲ PIKNIKĄ

Organizuojami Vykti Grupėmis. — Kitos Žinios 
Iš Kolonijos Gyvenimo.

18 APYLINKE — Kaip jau 
žinoma, ateinantį sekmadienį 
įvykst musų kolonijos laikraš
čio Naujienų didžiulis piknikas 
Sunset darže—“Vilniaus Kalne
liais’* vadinamam.

Musų 18 kiečiai rengiasi ten 
važiuoti pavieniai ir grupėmis. 
Jau yra žinoma, kad “Rožių ir 
Lelijų Kliubas” yra nutaręs da
lyvauti. O važiuoti tai jau šiut 
bus ko.
Pamatysite “Diktatorių Maršą”

Jūsų Bynsas pereitą penkta
dienį buvo nuvykęs į pratimus 
ir matė visą sąstatą. Ir aš tu
riu tiesą pasakyti, kad Bynsas 
viską žino; tiktai jam reikia 
pasakyti ir parodyti... Ir, štai, 
šiame Diktatorių Marše daly
vauja virš 30 vyrų ir dvi mo
ters, atstovaujančios Lietuvą 
su Vilnium ... Visko negalima 
sakyti, nes žingeidumas laiko 
perstatymo kiek galės nusilpnė
ti. Čia pamatysite italų Musso- 
linį, vokiečių Hitlerį, rusų Sta
liną, lenkų želigowski ir net pa
tį Abisinijos-Etiopijos eks-ka 
ralių Sallasį.

Visi tipai, žmones parinkti 
savo rolėms kuopuikiausiai. 
Reikia pasakyti ir dar tai, kad 
Bynsui neatrodo, kad reikės 
daug lošėjus grimuoti, nes yra 
natūralus savo rolėms. Man 
niekad ir į galvą neatėjo, kad 
mes turime savo tarpe nelygi
nant “tautų lygą”—“visokio 
plauko” žmonių.
Statoma Erdvi-Didžiulė Scena—
su didele, gražia pastoge, Itfir 
galėtų tilpti daugybė lošėjų. 
Specialiai žmones važiuoja į 
“Vilniaus Kalnelius” pastaty
mui tos SCENOS. Tai pirmas 
toks įvykis pas lietuvius. Žino
ma, *Naujienos nesigaili nei pi
nigo, nei triūso, kad tik užga
nėdinus savo “kostumerius”. 
Visi yra raginami važiuoti pasi
linksminti ir pamatyti tą DI
DŽIULĮ “DIKTATORIŲ MAR
ŠĄ”.

Sužeista Kunigo Gaspadinė
Pereitą šeštadienį musų vie

tos kunigo gaspadinė Elena 
Ringailaitė ėjo skersai gatvę 
(vidury bloko) ir ant jos už
lėkė automobilis, kuris ją gana 
skaudžiai sužeidė. Nors vairuo
tojas ir mėgino sustabdyti, bet 
važiavo gana smarkiai. Užli
pus ant “brekių”—autas pasisu
ko ir užpakaliu trenkė į einan
čią gaspadinę. Sužeistoji tapo 
nugabenta į Mercy ligoninę. 
Manoma, kad pasveiks.

Vyriška “Shower Party”
Jūsų Bynsui pirmą kartą gy

venime teko dalyvauti taip va 
dinamoj “shower party’* su 
rengtoj Jonui Turauskui, kuris 
šio mėnesio 13, žengia į mote 
rystės stoną su p-le Teofilis 
Zitkiute, nuo 1928 Canalport 
Avė.

Susirinko dailus būrelis jau
nimo, (nei vienos moteriškos. 
Sakoma, butų neliukinga) kaip 
lietuvių, taip ir svetimtaučių, 
būtent pp. Juozapas Vaitkus, 
O. Nauss, J. Barosko, M Pri- 
bula, S. Andrews, J. Zalnerai- 
tis, S. Klasovity, John Huss, 
Ed. Turauskas, J. Stonis, J. 
Famanskis, P. Kornan, F. Hartz, 
K. Cheputis, B. Drivaitis.

Aš maniau, kad tai koks pa 
slaptingas psailinksminimas ar 
kas tokio nepaprasto, nes kaip 
vyrai taip ir moters tokiose 
“Shower Party’se” kartu nesi- 
maišo. Kodėl taip yra, tai aš 
nežinau.

Jeigu tokia parė rengiama 
“jaunamartei” tai dalyvauja 
vien tik moters ir merginos. O( 
vyrams:—“jaunajam”—vien tik 
vyrai. Gal todėl, kad jie “ofici
aliai” nėra sutuokti? šioj parėj 
nuotaika buvo kuogeriausia.i 
Reiškia, jau tikrai žinoma, kad 
p. Jonas Turauskas veda p-lę! 
Teofilių Zitkiutę. Vestuvės įvyk-* 
sta 13-tą dieną rugpiučio (jau
nieji sakosi, kad jie nebijo 13- 
tos skaitlinės), šliubas Apveiz-I 
dos Dievo bažnyčioje, o vestu-1 
vių puota įvyksta “jaunuosios”, 
tėvų namuose, 1928 Canalport 
Avė. Good Luck jaunuoliams!

Išvyko Pittsburghan
Sekmadienį, 7tą rugpiučio iš

važiavo p-nia Agota Utakis su 
savo dukrele Matilda į Pittsbur- 
ghą ir ten apsistos pas savo gi
minaičius pp. Steele, 1316 Li- 
verpool Str. Mano išbūti visą 
savaitę ir grįšti atgal į savo 
namus 552 W. 18 gatve, nes 
sakosi, kad nori paspėti ir daly
vauti Naujienų piknike.

Musų kolionistai jau grybau
ja ir parsiveža grybų, tikrai 
grybų. Neseniai p. Walter Nor- 
ak, 809-11 W. 19th gatvė, “pru- 
vino” su grybais.
Dingo Ivanas—Su Kelinėmis
P-s Franas Tveri jonas, 615 

W. 18 gatvė, neseniai priėmė 
pas save gyventi tūlą rusą var
du Ivan. Po kiek laiko “gospo- 
din Ivan” žuvo—dingo—prapuo
lė—nežinia kur. Tas nesudary
tų jokios bėdos, nes beveik nie
kam jis nereikalingas, tiktai p. 
Tverijonas jo jieško, nes mat 
... kartu su Ivanu dingo ir 
Tverijono kelinės, o su kelinė
mis ir čiela dešimtis ameriko
niškų dolerių.

Kas žinote tokį Ivaną, raudo
no veido, plaukai trumpai nu
kirpti, nešioja milinius-rudtfe 
(kareivinius) rubus. Visuomet 
maišosi tarpe lietuvių, praneš
kite p. Tverijonui, 615 W. 18th 
Str.

Dovanos Naujienose
Naujienos dar turi dovanų, 

būtent, visokių indų, net auk
su apdabintų, lempučių-flash- 
lightš gražiomis spalvomis. Tas

.A '

NAUJIENOS, Chicago, IH.

na kitą “pavyduoliu”, jisai pats 
yra toks “pavyduolis”. Ir čia 
jokio “pavyduolio” nėra, tik, 
tikrumoje, biznis.

Biznis bizniui nėra lygus, 
štai, neseniai mirė lietuvis ir 
jo laidojimui paimta svetimtau- 

i tis, kuomet mes turime savų 
net devynis graborius. Sakosi, 
nežinoję, kur rasti lietuvį (aš 
tam netikiu).

Neseniai moteris pirko ta
verną, ir jai popieras (Bill of 
Sale) padarė—žinote kas ?—nu
gi “nigeris”—juodukas advoka
tas, kuomet mes jau daug tu
rime lietuvių advokatų. Kada 
reikia patarimo, tai tokie žmo
nes eina prie lietuvio, o prie at
likimo darbo kreipiasi ten kur 
kartais ir žmogus negalėtumei 
nei įsivaizduoti.

dovanas galite gauti pigia-kai
na ; pigiau negu krautuvės# 
Nuvykite į Naujienų ofisą, kad 
persitikrinti ir įsigyti tų dova
nų.

Kodėl Kas Lietuviška Yra 
Negera?

Visi vienas ant kito kalba, 
kad lietuviai lietuvių neremia, 
neperka pas lietuvius ir nedaro 
biznio. Sako: “vienas kitam pa
vydi”. Gal tame ir yra kiek 
nors tiesos, nes lietuvių yra 
maža grupė pramonėje biznyje 
ir jie varinėja tarpe savęs kon
kurencija—“pavydi” — “apkal
ba”. O jeigu to nebūtų, tai ar 
lietuviai tiek butų prasisiekę, 
kiek dabar?—Tai didelis klau
symas. Bet tas mano manymu 
daro lietuviams gera. Kas vadi

1

Daug dar galima butų priro
dyti tokių įvykių, bet užteks, 
o tas parodo, kad tokie žmones 
tik kenkia lietuviškam bizniui, 
o ne pavydi. Su tokiais žmonė
mis lietuviams nereikėtų nei 
draugauti.
NEPAMIRŠKITE NAUJIENŲ 
PIKNIKO — DIKTATORIŲ

MARŠO SEKMADIENĮ
BYNSAS

Apiplėšė
Vaistinę

Du jauni piktadariai, važinė- 
ję sekmadienį vakare po Gage 
Parką sukrypusią sena mašina, 
apiplėšė vaistinę adresu 2825 
55th St. Atėmė $115 nuo savi
ninko Stanley Bartecki.

Prigėrė 8 Metu
v *

Lietuvaitė, Keturi
Kiti Žmones
Mergaitė žuvo Paleidusi iš 

Rankų Oro Prileistą “Inner 
tube”

8 metų lietuvaitė ir keturi 
kiti žmones žuvo sekmadienį, 
besimaudydami Michigan eže
re ir kituose Chicagos apylinkės 
ir tolimesnių vietų ežeruose.

Žuvusioji lietuvaitė buvo Alice 
May Matulis iš Maywoodo. Ji 
prigėrė Island ežere, kuris ran
dasi netoli Duluth, Minnesotoj. • ■ • « //IT 
Ji plūduriavo ežero paviršiuj į- Garsmkitės N-nose

• • \

Antradienis, Rugp. 9, 1988

sikabinusi į oro prileistą auto
mobilio padangų “inner tube”. 
Staiga, tas “laivas” sprūdo mer
gaitei iš rankų ir ji nuėjo dug
nan. Vanduo ties ta vieta bu’čb 
labai gilus. .

Michigan ežere prigėrė Her- 
bert Petersen, 22 metų nuo 
4641 N. Racine avenue*

Joseph Haboy, nuo 1012 N. 
Honore, žuvo mėšlungio suim
tas besimaudant Slocum ežere. 
Jo draugas Harry Kumm, 1145 
N. Oakley, kuris bandė Haboy’ų 
išgelbėti, irgi prigėrė.

Rounde Lake, prie Liberty- 
ville žuvo 5 metų James Gast, 
nuo 2832 76th Ct., Elmvvood 
Park.

ĮŽANGOS KUPONAS Į

Naujienų Pikniką
RUGPIUČIO 14, 1938

SUNSET PARK DARŽE 
135th ir Archer Avė.

ISTORINE PANORAMA — ŠOKIAI 
Pasisvečiavimas — Užkandžiai 
U8IKIRPKIT — BU JUO {EISIT DARŽAN.




