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Vok. Kariuomenės Maiiievrai Gąsdiną Europa
KARO BAIMĖ TĘSIS PER VISA 

MANEVRŲ LAIKĄ CHICAGO
ŽINIOS IŠ LIETUVOS CIO TAI KOMUNISTAMS PRIEGLAU 

DA, SAKO ADF VADAS

Francuzija suvaržė turizmą Į Italiją. An
glija uždraudė savo karininkams lankytis 

Vokietijos militarėse zonose.
LONDONAS, Anglija, frugp.

14. — Pereitos savaitės gale 
Europa buvo apimta karo bai
mės. Baimę gimdė Vokietijos 
armijos manievrai, kuriems bus 
sumobilizuota nuo 1,000,000 iki 
1,500,000 kareivių. Manievrai 
prasideda pirmadienį, rugpiučio
15.

Europos gyventojų nervų 
įtempimą padidino Italijos ki
virčai su Francuzija. Iš karto 
Italija uždraudė savo turistams 
lankyti Francuzija, o porai die
nų praslinkus ir Francuzijos 
valdžia suvaržė francuzų turis
tų keliones į Italiją.

Didžioji Britanija taipgi už 
dėjo varžtus turistam j Vokie
tiją. Britanijos valdžia paskel
bė detales patvarkymo, kurs

draudžia Britanijos karinin
kams keliauti Vokietijos mni- 
tarėse zonose.

Civiliai Europos gyventojai i 
stengėsi įsigyti dujų kaukių,; 
manydami jogei karas nebeto
li. Per keletą paskutiniųjų sa
vaičių gandai plito, kad rug
piučio 13 diena bus — DIENA; 
kad šį šeštadienį vokiečiai įsi- 
briaus į Čekoslovakiją, kaip kad 
praeity tūlą šeštadienį jie už
griebė Austriją.

Keletas pareiškimų, išleistų 
Berlyne, kad Vokietija nepla
nuoja agresingų žygių, šiek 
tiek suramino Europą. Tačiar 
numatoma, kad karo baimė ne- 
nuslugs pilnai bent šešias sa- Į 
vaites; nenuslugs iki Vokietijos 
karo manievrai nepasibaigs.

CHORI kMYfi
Pagerbtas Klaipėdos Krašto Pa- 
trijarchas Martynas Jankus.
KLAIPĖDA, rugpiučio 7 dien. 

aštuonių dešimtų metų sulau
kęs jubiliatas Martynas Jankus 
gavo labai daug pasveikinimų 
iŠ įvairių organizacijų ir asme
nų. Ta proga valstybės prezi
dentas jubilatą apdovanojo Vy
tauto Didžiojo antro laipsnio 
ordinu.

Iškilmingai Išlydėti Vilnijos 
Sportininkai.

KAUNAS, rugp. 8 dien. iš
kilmingai išlydėti Vilniaus lie
tuvių sportininkai.

Sako, Chamberlain 
apgavęs parlamen

to narius *
LONDONAS, Anglija, ‘ rugp. 

14. — Neseniai Britanijos prem
jeras Chamberlain nuramino 
parlamento narius paaiškinimu, 
jogei Ispanijos- sukilėlių 'vadas, 
gen. Franco, prižadėjęs užmo
kėti britams, kurių laivus su
kilėliai be jokio pateisinimo pa
skandino. Vėliau paaiškėjo, kad 
Franco nenori mokėti. Dėl to 
prigaulingo aiškinimo opozicija 
vėl smarkiai kritikuoja Cham 
berlainą. Laivų savininkai irgi 
pareiškė protestą Chamberlai- 
nui.

Lenkai kripsta vo 
kiečių pusėn

užprotestavo.
pereitą gegužės mėnesį 
Vokietijos-Čekoslovakijos 
tai Francuzijos vyriau-

PARYŽIUS, Francuzija, rug
piučio 14. — Neseniai Čekoslo
vakijos valdžia nusipirko Ru
sijoj 30 lėktuvų. Rumunijos val
džia sutiko leisti lėktuvus per
gabenti per jos žemę. Lenkija 
dėl to

Kai 
įvyko 
krizis,
sybė paprašė Lenkiją paaiškin
ti savo nusistatymą krizio klau
simu. Lenkija atsakė, kad ji 
gelbės Francuziją, jeigu vokie
čiai puls ją. Tačiau, jei Fran
cuzija eis pagalbon Čekoslova
kijai, reiškia, puls vokiečius, 
tai Lenkija palieka savo ran
kas liuosas elgtis taip, kaip ap- 
likuma diktuos.

Paskutiniuoju laiku Lenki
jos žygiai rodo dar aiškiau jos 
kripimą vokiečių pusėn.

šešiems paskirta 
mirties bausmė 

Sibire

90,000 darbininkų 
dirba vokiečių lėktu

vų dirbtuvėse
PARYŽIUS, Francuzija 

piučio 14. — Francuzų 
rolas žurnale “‘Figaro” nurodo, 
kad dabartiniu laiku Vokietija 
turi 3,000 bombonešių. Tie 
bombonešiai lekia 240 mylių 
valandoj greitumu. Vokiečių 
įmonėse lėktuvams statyti dir
ba 9,000 darbininkų. 60 įmo
nių stato lėktuvus ir gamina 
jiems reikmėmis.

rug- 
gene-

Kinų partizanai už
griebė aerodromą
SHANGHAI, Kinija, rugp. 

14. — Kinų partizanai naktį 
į sekmadienį užgriebė Hungjao 
aerodromą, kurs randasi art’ 
Shanghajaus. Tai šiame aero
drome prieš metus laiko, bū
tent rugpiučio 9 dieną, buvo 
užmušti du japonai jurininkai. 
Tas įvykis užkure dabartinį 
kinų-japonų karą.

Naktį į sekmadienį kinų par
tizanai išvaikė japonus aero
dromo sargybinius ir išlaikė 
aerodromą savo rankose iki ry
to. Pasitraukė iš aerodromo, 
kai į jį atvyko stiprus japonų 
kariuomenės būrys.

Sukilėliai užmušė 50 
civilių gyventojų

ALICANTE,. Ispanija, rugp. 
14. — Dešimt sukilėlių lėktu
vų mėtė bombas j šį miestą 
šeštadienį. 50 civilių gyvento
jų užmušta, o daugiau nei 200 
sužeista. Sunaikinta daug na
mų. Viso numesta 150 bombų 
per pusę valandos.

JAU SUGRĮŽO — Pirmyn Choras, ku 
Amerikon, po šešių savaičių vizito Lietuvoj 
cagoj rytoj rytą. (Smulkmenos žinioje). '

s vakar sugrįžo 
Choras bus Chi-

Numušė keturis su 
kilėlių lėktuvus

MADRIDAS, Ispanija, rugp 
14. :— Cabeza dėl Buey fron
te šeštadienį įvyko kautynės 
tarp 12 sukilėlių bombonešių ir 
25 lengvųjų lėktuvų vienoj pu
sėj ir 12 lojalistų lėktuvų ki
toj. Penki lojalistų lėktuvai už- 
atakavo sukilėlių bombonešius, 
o septyni kiti pradėjo kautis 
su lengvaisiais sukilėlių lėktu
vais. Keturi sukilėlių lengvieji 
lėktuvai buvo nušauti.

Suvaržė Francuzijos

PARYŽIUS, 1 Francuzija, rug
piučio 14. — Prieš keletą die
nų Italijos vyriausybė atsisakė 
įduoti vizas italams turistams 
norintiems Franuziją atlankyti, 
šeštadienį Francuzijos valdžia 
išleido drausmę francuzams tu
ristams vykti į Italiją. Keliau
ti į Italiją galės tik tie fran-- 
cuzai, kurie turės specialius 
leidimus.

Hines rakieto teis 
mas prasidės pir 

madieni

Francuzija susijaudinusi dėl 
milžiniškų manievrų 
joj, kurie prasidės 
pirmadienį. Ji nerami 
kad italai ir vokiečiai 
sto iš Ispanijos.

Vokieti- 
ateinan\į 
ir dėl to, 
nesikrau-

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 14. — šešiems asmenims 
paskirta mirties bausmė Čelia« 
binske, Sibire. Jie buvo kalt!*-, 
narni terorizavimu piliečių, prie
šingumu sovietams ir pastari, 
gomis ardyti normalų miestd 
gyvenimą.

Prez. Rooseveltas 
kalbės per radiją
WASHINGTON, D. C., rugp. 

14. — Pirmadienio vakare pa
sakys trumpą, kalbą per radi
ją prez. Rooseveltas. Jis kal
bės Socialio Saugumo Akto tre
čių metinių sukaktuvių proga.

Klaipėdos Krašto Gubernato
rius Vetavo Du Įstatymus.
KLAIPĖDA, rugp. 9 dien. — 

Šiomis dienomis Klaipėdos Kra
što gubernatorius Kubilius ve
tavo du įstatymus, kuriais bu
vo norima suvaržyti darbo ga
vimą Klaipėdos krašte, kaip 
priešingas Lietuvos konstituci
jai ir Klaipėdos Krašto statu
tui.

Pasaulinė Paroda ir Lietuva.
NEW YORK, N. Y., rugp. 4 

dien. — Lietuva per Generali
nį Konsulą įteikė prieš liepos 
1 dien. savo skyriaus planus. 
Šį planą-projektą paruošė Kau
ne . inžinierius-architektas A. 
Šalkauskas. Projektas Pasauli
nė Parodos Statybos Skyriui 
labai patiko ir rugp. 4 dien. 
grąžintas Gen. Konsulatui, pa
tvirtintas be pataisų.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Aukų Pakvitavimas 

Nr. 10.

NEW YORK, N. Y., rugp. 
14. — Pirmadienį čia prasidės 
nagrinėjimas bylos iškeltos 
Jamesui J. Hines, praeity bu
vusiam kalviui, o vėliai! pasi
dariusiam vienu galingiausių 
New Yorko demokratų organi
zacijos Tammany Hali bosų. 
Hines yra kaltinamas tuo, kad 
jis globojo New Yorko rakie- 
tierius, kurie varė .$100,000,000 
metuose rakietą.

Kaltina Martiną są 
mokslu sunaikinti

CIO

automobilių 
vice-prezi- 

kad Homer 
/

TOLEDO. Ohio, rugp. 14. —- 
Pereitą šeštadienį kalbėdamas 
šiame mieste R. T. Franken- 
steen, išmestas 
darbininkų unijos 
dentas, pareiškė,
Martin, unijos prezidentas, pla
nuoja organizaciją sunaikinti 
arba atiduoti ją Amerikos Daf-* 
bo Federacijai. Ypatingai dar*- 
bininkams esąs;pavojingas Mar-. 
tino bičiuliavimas su kunigu 
Coughlin, kurs pasižymi aiškio
mis fašistams simpatijomis.

Australija neįsileid
zia žemos rųsies

žurnalų
SIDNEY, Australija, rugp. 

14. — Australijos valdžia pra
de j o atidžiai .peržiūrinėti žur
nalus atgabenamus iš svetimų 
šalių. Norima apsaugoti jau
nuomenę nuo vadinamų detek
tyvų pasakų, nuo pasakų apie 
kriminalius žygius ir 
švarios literatūros. 48 
daugumoj iš Jungt. 
platinimas Australijoj 
tas.

nuo ne- 
žurnalų, 
Valstijų, 
sulaiky-

Gen. Franco greitai 
duos atsakymą

WASHINGTON, D. C., rugp. 
14. — Amerikos Darbo Fede
racijos metalo amatų departa
mento prezidentas, John P. 
Frey, šeštadienį liudijo atstovų 
buto komitetui tyrinėjančiam 
anti-amerikonišką veiklą Jungt. 
Valstijose. Pasak Frey’o, CIO 
yra tikra komunistams prie
glauda. Frey užrekordavo ko
miteto protokoluose vardus 280 
komunistų, kurie, pasak jo, bu
vo praeity arba ir dabar tebė
ra apmokami CIO organizato
riai.

Frey kaltino, kad:
Trečias internacionalas ofi

cialiai užgyrė John Lewisą ir 
jo organizaciją, būtent CIO;

Daugiau nei 60 aukščiausių 
CIO vadų esą komunistai;

280 CIO buvusių arba dabar 
esančių organizatorių yra ko
munistai; 230 savanoriai, nemo
kami CIO organizatoriai yra 
komunistai; komunistų augimas 
Vokietijoj išaugino ir Hitlerį; 
sėdėjimo streikai ir pikietavi- 
mas yra mokykla komunistams 
vartoti revoliucinę taktiką; ne
seniai likviduotam Maytag plau- 
jamų mašinų streikui Newtone 
vadodavo komunistai; senato 
civilių teisių komitetui, kurio 
pirmininkas yra senatorius Ro- 
bert La Follette, gelbėjo Cleve- 
lando komunistas Coleman Tay- 
lor.

Frey liudijo komitetui visą 
dieną šeštadienį ir dar liudys 
pirmadienį.

Vokiečių lėktuvas 
išlėkė atgal į 

Berlyną

Meksikoj pražuvo : 
lėktuvas ir 11 jo 

pasažierių
NEW YORK, N. Y., rugp. 

14. — šeštadienio rytą vokie
čių transatlantinis lėktuvas 
Brandenburg išlėkė atgal į Vo
kietiją. Oras kelionėj' pradžioj 
buvo palankus,. lėktuvas kelia
vo 200 mylių valandoj grei
tumu.

Rusai-japonai vengs 
konfliktų

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, rugp. 14. — šeštadienį 
ieškota lėktuvo lėkusio iš Vilią 
Hermosa į Vera Cruz. Lėktu
vu' vyko 11 žmonių. Lėktuvas 
pražuvo trumpoj 225 mylių ke
lionėj. . «

Aukos Dariaus-Girėno Aero 
Klubui lėktuvui pirkti šaulių 
Sąjungai:

1. Advokatas F. J. Bagočius 
iš So. Boston, Mass. $25.00

2. Katrė Katkevičienė
ir Julė Andriulienė iš 
Čikagos aukojo Vaka
rėlio pelną per Arėją 
Vitkauską .................. 7.00

3. Jonas Tareila iš Wa-
terbury, Conn. surin
ko ir atsiuntė ....... 21.76

4. F. Silbelus-Cibulis au
kavo .-.................. 2.00

TOKIO, Japonija, rugp. 14. 
— Japonijos karo ministerijos 
atstovas šeštadienį pranešė, kad 
rusų ir japonų kariuomenės re
prezentuoto jai pasirašė memo
randumą, prižadėdami ateity 
vengti parubežio konfliktų. Ir 
japonai ir rusai pasitraukė at
gal apie 90 jardų kiekvienoj 
pusėj nuo Changkufeng kalvos, 
dėl kurios prasidėjo kruvini 
rusų-japonų susirėmimai.

Padalino Rumuniją 
Į 10 apskričių

Nukrito lėktuvas Če 
koslovakijoj, 16 

užmuštų
STUTTGART, Vokietija, rug

piučio 14.» — Didžiulis Čeko
slovakijos pasažierinis lėktuvas 
šeštadienį atsimušė į kalną ar
ti Vokietijos rubežiaus. šešio
lika pasažierių, jų tarpe du 
amerikiečiai, žuvo. Lėktuvas 
vyko iš Prahos į Paryžių.

100,000 filipinų daly 
vavo parade

5. J. Januškevičius iš
West Hartford, Conn. 
aukavo ...................... 2.00

6. Pranas Greičaitis iš 
Grand Rapids, Mich. 1.00

7. N.N. nepanorėjęs sa
vo pavardės skelbti 15.00 
A. Walpert iš Law- 
rence, Mass................. 1.00
Jonas Uždavinys iš 
Los Angeles, Cal. .... 10.00

BUCHAREST, Rumunija, 
rugp. 14. — Karalius Karolis 
pereitos savaitės gale pasirašė 
įstatymą, kurs padalina Rumu
niją į 10 apskričių arba pro
vincijų. šis aktas pakeičia 
nesnj šalies padalinimą į 
administratyvius vienetus.

Sukilėliai paėmė 
svarbų miestelį

8.

9.

VISO $84.76
New York City
1938/VIII/10 d. G. K.

• Lietuvos Banko aukso fon
das dabar turi aukso už 80 mi
lijonų litų ir 1 milijoną 200 
tūkstančių litų užsienio valiu
tomis. Popierinių pinigų apy-

LONDONAS, Ispanija, rugp.
14. — Ispanijos sukilėlių vadas 
gen. Franco pranešė Nesikiši
mo į Ispanijos Reikalus Komi
tetui, kad jis artimoj ateity
duos atsakymą dėl komiteto vartoje yra 120 milijonų litų, 
plano svetimšaliams kariams iš Popierinių pinigų padengimas 
Ispanijos^ištraukti. Respublikos auksu ir svetima valiuta siekia 
vyriausybė planą priėmė jau 67 procentų.
prieš kurį laiką. Tsb.

se-

HENDAYE, Francuzija, rug
piučio 14. — šeštadienį suki
lėlių kariuomenė paėmė mieste 
lį Cabeza dėl Buey, skaitomą 
raktu į Ąlmaden gyvsidabrio 
kasyklas. Bet lojalistai kontro
liuoja priėjimus prie kasyklų.

• Kauno burmistras A. Mer
kys, išvyko kelioms dienoms į 
Maskvą susipažinti su šio did
miesčio statyba ir tvarka, Į 
Maskvą A. Merkys išvyko Sov. 
Rusijos įstaigų kviečiamas.

• Vilnietį Praną žižmarą Lie
tuvos Kariuomenės Savanorių 
Sąjunga pakėlė savo garbės na
riu ir įteikė jam auksinį sąjun
gos ženklą. Tsb.

MANILA, Filipinų Salos, rug
piučio 14. — 100,000 filipinų 
dalyvavo šeštadienį parade, 
kurs atžymėjo 40 metų sukak
tį nuo to laiko, kai Filipinų 
salas globoja Jungt. Valstijos. 
Parade dalyvavo ir pats šalies 
prezidentas Quezon.

Britai perka auksą
LONDONAS, Anglija, rugp. 

14. — šeštadienį Čia išpirkta 
aukso už $6,748,000. Tai yrA 
suma dvigubai didesnė nei iš
pirkta prieš savaitę laiko. Pėr 
visą pereitą savaitę aukso Lon
done buvo parduota už $48,- 
725,000. Aiškinama, kad auksą 
britai perka atsižvelgdami j ne
ramią Europos padėtį.

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

šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, Rugp. 15, 1938

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO CENT 
R0 KOMITETO IR SKYRIŲ ATSTOVŲ 

KONFERENCIJOS PROTOKOLAS
KONFERENCIJA ĮVYKO BIRŽELIO 25 IR 26 D„ 1338, 

JERMYN HOTEL, SCRANTONE

Konferencijų atidarė Centro 
Komiteto narys Dr. A. Montvi- 
das kaip 2 vai. po pietų, birže
lio 25 dienų. Paaiškinęs konfe
rencijos tikslų ir tvarkų, pirmi
ninkas pasiūlė sekamus delega
tus į komisijas:
Mandatų Komisija:

V. J. Valaitis, X. Saikus, A. 
Litvinas ir M. Brovniutė.
ženklelių Komisija:

A. Uogienė ir M. J. Kemešie- 
nė.
Rezoliucijų Komisija:

V. Andriulis, Dr. A. Montvi- 
das, P. Grigaitis, R. Mizara, A. 
Bimba ir S. Michelsonas.
Skundų Komisija:

K. Liutkus, V, J. Valaitis, į. 
Mažeika ir S. Vinciunas; šiem 
keturiem pavesta patiems pasi
rinkti penktų narį, kuris eitų 
komisijos pirmininko pareigas.

Visi pasiūlyti į komisijas na
riai, delegatų tapo užgirti vien
balsiai.

Po to, sekė Centro Komiteto 
raportas iš dviejų metų veiklos, 
kurį skaitė, sekretorius L. Joni
kas. (Raportas jau tilpo pažan
giojoj spaudoj).

Finansų raportų išdavė Cen
tro finansų sekretorė-iždininkė 
E. Mikužiu te.

{nešta raportus priimti ir se
kė diskusijos. Diskusijose daug 
delegatų ėmė balsų ir iškėlė ne
mažai konstruktyvės kritikos.

Haverhill’io skyriaus delega
tas kritikavo skyrius dėl apsi
leidimo; nepasimokėjimo duok
lių Centrui į laikų, neinforma- 
vimų Centro apie veikimų ko
lonijose ir taip toliau.

Del. S. Michelsonas: Paten-

kintas Centro veikimu ir kaipo 
pavyzdį kitiems skyriams pri
minė Bostono apskričio veiklų. 
Tenai viskas atliekama sutarti
nai. Apskritis turi nemažų iždų 
ir Centrui yru davęs bent šešis 
kartus daugiau, negu bile vie
nas kitas skyrius.

Del. Bimba: Per dviejus me
tus veikėme bendrai visi pažan
gieji Amerikos lietuviai ir esa
me labai daug nuveikę. Tačiau 
yra ir trukumų. Negana veikta 
Kongreso vardu laike Lietuvos 
krizio kovo mėnesį. Kultūrinis 
darbas dar veik nepradėtas; 
nieko nedaryta organizavimui 
čiagimio Jaunimo.

Del. KemešienČ: Centro Ko
mitetas gerai veikė per dviejus 
metus. Ypatingai geras darbas 
atlikta išleidžiant peticijas rin
kimui parašų reikalaujant am
nestijos politiniams kaliniams 
Lietuvoje. Bet negerai, kad 
Centras nesistengė išrišti kilu
sius nesusipratimus kai kuriuo
se skyriuose ir likviduoti bar
nius.

Del. Jamison: Negana Cent
ras veikė supažindinimui Ame-

Blaurus kunigų skundas Brazilijos 
valdžiai

—-———
(Nuorašas—Vertimas)

Politinio 
uždėjus 

Lietuvos

nas

L. A. EŽERSKIS 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 
2025 W. 51st St

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLČYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

voj. Išleisti lapeliai “Sportas ar 
Politika“ sųryšyj su atsiųstais 
iš Lietuvos sportininkais ir sei
mo atstovais butų daug daugiau 
naudos atnešę, jei Centras bu
tų pasistengęs jų išplatinimui į- 
traukti kitas sroves. Amnestijos 
peticijos išplatintos pervėlai ir 
neduota skyriams laiko surink
ti tiek parašų, kiek butų buvę 
galima.

Del, Grigaitis: Daugely j atve
jų Gentį!) Komiteto darbų ap
sunkina skyrių neveiklumas. 
Skyrių sekretoriai neinformuo
ja Centrų kas veikiama koloni
jose, net sekretorių antrašų ne
priduoda, kad butų galima rei
kalui esant susisiekti. Prie A- 
merikos Lietuvių Kongreso, per 
įvairias organizacijas priklauso 
daug bepartyvių, katalikų, san- 
dariečių ir pažangių tautininkų. 
Sanda rievių ir katalikų centrai 
aršiai nusistatę prieš Kongresų 
ir tas taipgi apsunkina Centro

(Bus daugiau)

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49lh Court Cicero Phone Cicero 2109

J. L1 ULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. 3. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street . ' YARDS 1419

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

• ■ * .......... . ■■■■■■■ !■■■■ I.. ■■■■—■ 1.-^

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

Lanulfo Barbosa Lima, Sao 
Paulo valstijos politiniams ir 
socialiniams reikalams Vyriau
siosios Valdybos politinio sky
riaus raštvedys,

Liudija, kad Ponui 
Skyriaus Viršininkui 
rezoliucijų ant buv.
Konsulo Sao Paulo Gaučio pra
šymo, peržiūrėjęs Kos tauto Uc- 
kaus ir kitų patiektų skundų, 
radau, nuo 3 ligi 8 lapuose, se
kančio turinio dokumentų

“Jo Ekscelencijai, Ponui Vie
šojo Saugumo Ministeriui.

Žemiau pasirašę lietuvių ko
lonijos Sao Paulo nariai nuže
mintai prašo Jūsų Ekscelencijų 
griežtu žygiu vienų sykį ant vi
sados sustabdyt piktnaudoji- 
mus ir šmeižtus, kuriuos įžūliai 
platina laikraštis “Lietuvis”, 
leidžiamas lietuvių kalba šitoje 
sostinėje, ir kurie sudaro rim
tų pavojų viešajai tvarkai, kaip 
tai matyti iš sekančio: šitas 
laikraštis “Lietuvis“ priklauso 
vienai draugijai, besivadinan
čiai “Lietuvių Sųjunga Brazili
joje“, ir išimtinai laikosi griau
namos orientacijos visiškai ko
munistinės, kurių jam suteikia 
josios vadai. Piktam panauda- 
dami libcrališkumų įstatymų ši
tos svetingos ir draugiškos ša
lies, šita sųjunga veda neteisin
gų, šmeižiama akcijų prieš la
biausiai pasižymėjusius lietuvių 
kolonijos asmenis, plėsdami ne
susi tarimų, nedraugingumų ir 
neapykantų.

Šita kova, Pone Ministeri, y- 
ra paremta tuo, kad žemiau pa
sirašiusieji priklauso įvairiom 
lietuviškom draugijom, kurios 
susijungė ir užsidėjo sau naštų 
globoti ir pagelbėti- palengvi
nant čia gyvenančių; lietuvių in
teresų išvystymų ir apsaugoti 
juos nuo minėtos sų jungos 
piktnaudojimų ir nusikaltimų, 
kurios aukomis jie ligi šiol 
buvo. Lietuvių Sųjunga Brazi
lijoje yra rinkinys morališkai 
pakrikusių jų gimtojoj šalyje 
žmonių, kurie po šituo vardu 
susiorganizavo su vieninteliu 
tikslu kriminališkai eksploatuo
ti savo tautiečius čia gyvenan
čius ir ji visa yra sudaryta iš 
diskvalifikuotų invalidų, kurie 
čia slaptai susispietė, užsimas
kavę lietuviais mokytojais ir 
konsulato bendradarbiais. Jo
sios pirmininkas, vyriausias 
aukščiau minėtos sųjungos va
das, individas vardu Antanas 
Majus, atvyko į Braziliją, pa
bėgęs nuo savo šalies teismo, 
kuris jį kaltino vadovavimu re
voliuciniam komunistinio po
būdžio judėjimui ir, kaipo toks, 
savo šalyje nuteistas. Čia slap
ta atvykęs, susitarė su savo 
tautiečiu ir idėjų bendru Sta
siu Vancevičium ir dabartinio 
konsulo Povilo Gaučio globo
jami sudarė organizacijų, va
dinamų “Lietuvių Sųjunga Bra
zilijoje“, kurios nariu yra mi
nėtas konsulas, ir tuč tuojau 
pradėjo begėdiškai eksploatuo
ti lietuvius, iščiulpdami jų uba
giškas santaupas, tam tikslui 
vesdami griežtų agitacijų prieš 
Brazilijos bankines įstaigas, vi
siems tautiečiams patardami 
susilaikyti nuo operacijų su jo
mis, nes, girdi, sakė jie savo 
laikraščio
didelėmis raidėmis, kad sųjun
ga, kurių jie sudarė, apsiima 
keisti brazilų, valiutų į litus ir 
siųsti į šalį bet kokių sumų 
daug greičiau, pigiau ir sųžinin- 
giau negu kad daro brazilų 
bankai. Ir taip, tokiu budu nie
kšingai sųjungai pavyko išgau
ti iš lietuvių milžiniškas sumas 
ir jas pasisavinti, nepasiunčiant 
kam reikia. Už šituos neteisėtus 
pasisavinimus yra atsakingas | 
Stasys Vancevičius, kuris nebu
vo šitos sostinės policijos su-

Banke randasi 114 falsifikuotų 
kvitų, iŠ kurių aiškėja niekados 
neįvykdyti išmokėjimai. Šitie 
pakvitavimai gali’būti ištirti a- 
nam banke, nes randasi banki
nės kontoros komisijoje. Visų 
šitų kriminališkų tranzakcijų 
dalyvis yra individą#, vadina
ma^ Simu Bakšiu, kuris gįritfsi 
esąs lietuvių mokytojų Sao 
Paulo inspektorius Ir kuris yra 
vienintelis korespondentas kito 
laikraščio Lietuvoje leidžiamo 
— “Lietuvos Ūkininkas“, kuris 
užsienyje varo rimtų ir stiprių 
šmeižtų propagand^prieš Bra
zdi j &femotajizuo j a" ir neteisin
ga propaganda, kaip tai matyti 
iš laiki-aščio 1936 m. Nr. 46, 
kurį žemiau pasiūliusieji daro 
žygių pristatyti į EkscelencL 
jos rankas. Vargdamas savo 
griaunamų propagandų, besilai
kąs “Lietuvių Sųjungos Brazi
lijoje” orientacijos laikraštis 
nesigaili pasišventimo nei aukų 
savo įžūliais užpuldinėjimais 
musų katalikiškų organizacijų, 
nuo kurių nori atitraukti visus 
narius ir tikinčiuosius,, kaip tai 
mųtyti iš egzemplipriaus, kurio 
straipsnį, tinkamai išvertę į 
portugalų kalbų, čia pridedame. 
Tai dar ne viskas, Pone Minis
teri. Sao Paulo gyvuoja, žemės 
Ūkio Kooperatyvas “Grūdas“, į- 
steigtas pagal, veikiančius įsta
tymus ir kurio įstatai tinkamai 
sudaryti, ir Sao Paulo valdžios 
įstaigų patvirtinti. Taigi, Lietu
vių Sųjunga Brazilijoje pradė
jo dabar prieš šitų organizaci
jų stiprių šmeižtų propagandų, 
sakydama, kad jUsios įstatai ne
buvo patvirtinti, khip to reika
lauja Brazilijos įstatymai, kad 
ji esanti suvedžiotoja lengvati
kių lietuvių, kad iluo jos reikia 
šalintis, kad bražilų’ valdžios 
pagalba įkurtasis^;kooperatyvas 
tebuvo sudarytas1 ne kam ki
tam, kaip šantažui ir eksplota- 
cijai. šita propaganda sųjunga 
nori pasėti jo narių tarpe ne
santaikų ir nepasitikėjimų, nes 
savo užsienio orgųųe “Lietuvos 
Ūkininkas“ rašo, kad Brazili
ja netinkanti žemės tikini ir 
kad į jų ūkininkai neprivalo 
vežti . kapitalų nei šeimų, nęs 
žemė netinka, gėlės neturi 
kvapsnio, nei vaisiai jokio sko
nio, kaip tai skaitome aukščiau 
minėto laikraščio Nr. 46. Dar 
reikia pasakyti Jūsų Ekscelen
cijai, Pone Ministeri, kad vi
sas šilas judėjimas yra remia
mas dabartinio Lietuvos konsu
lo, kuris visados pasirodė ne
santaikos ir nesutarimo ele
mentu, platindamas nepasitikė
jimų kolonijoje, persekiodamas 
tuos, kurie neprisilaiko jo prin
cipų ir orientacijos. Konsulas 
vieninteliai proteguoja blogų e- 
lementų, kuris čia slaptai atvy
ko ir kurie aklai klauso jo nu
rodymų ir. taip: jis palengvina 
šitų elementų įsikūrimų Sao 
Paulo, proteguodamas juos lau
žo šitos šalies įstatymus, palen
gvina jiems įsikurti Sao Pauly-

ris sakosi esąs mokytojas Sta
sys Jurevičius* čia slaptai atvy
kęs, be atatinkamų dokumentu, 
apsimetęs ūkininku, vykstančiu 
į Rio Graųde do Šuo. Čia atvy
kęs prisidėjo prie žalingos kon
sulo politikos, jo globojamas 
apgavo brazilų valdžios įstai
gas, kad čia įsikurti buvo pa
verstas Parąue das Nacoes lie
tuvių mokyklos mokytoju. 
Kiekvienų sykį, kai brazilų val
džia ištremia iš Brazilijos bet 
kokį blogų elementų įsitikrinu- 
sį, kad jis varo komunistinę 
propagandų, laikraštis “Lietu
vis“ 
rus, 
mas 
mas

deda milžiniškus komenta- 
nemandagiai atsiliepda- 

apie valdžių, protestuoda- 
prieš ištrėmimų nekalto. 

Šitas laikraštis “Lietuvis“, lei
džiamas Sao Paulo, Rua Ban- 
deiranties 474 buvo įkurtas su 
vieninteliu tikslu blogai rašyti 
apie šių šalį ir josios įstaigas ir 
plėsti nesantaikų tarp čia gy
venančių lietuvių. Nors tas laik
raštis be kriterijaus, savotiškas 
paskvilis, tačiau jo išplatinimas 
yra palengvinamas konsulo po
litikos, kuri visiškai negerbia 
šitos šalies įstatymų. Einant 
.Brazilijos 1937 m. lapkričio m. 
10 d. konstitucijos str. 122, sk. 
15 raidės G., kur kalbama dpie 
laikraščių leidimų, “Lietuvis“ 
negali būti laisvai platinamas, 
nes jo savininkai ir redaktoriai 
visi yra svetimšaliai išskyrus 
Dr. Egas Muniz, kuris jam duo
da savo vardų. Kadangi šita 
kalba sunkiai brazilams su
prantama, tik vien dėl to jos 
griebiasi nusikaltėliai, kad mes
ti prieš Brazilijų ir 
vardų purvo durklus, 
sudaro jo straipsniai.
tikri, kad jeigu Dr. Muniz, ku
ris suliko būti atsakomuoju 
“Lietuvio“ redaktorium, supra
stų liet, ir bent galėtų sau 
išsiversti,, nesutiktų, kad jo. var
das figūruotų panašiam demo
ralizavimo ir šmeižtų organe. 
Geros valios žmogus, kuris yra 
Dr. Muniz, jeigu; žinotų visus 
tuos faktus, be abejo, pasibiau- 
rėtų tokia draugija, kuri taip 
biaurina jo paties šalį. Dėl vi
so šilo, Pone Ministeri, žemiau 
pasirašę apeliuoja į J. Eksce
lencijos teisingumo ir nešališ
kumo kriterijų, būdami tikri, 
kad J. Ekscelencija nesutiksite, 
kad panaši padėtis besi tęstų to
liau. Jūsų Ekscelencija esate 
geros valios žmogus, energiškas 
ir labiausiai už visus teisingas. 
Taip esant J. E. be abejo im
sitės reikalingų žygių, kad ge
ros valios žmones galėtų gyven
ti apsagoti nuo niekšybės ir 
šmeižtų ir kad Brazilija nebe
būtų toliau neteisingai puolama 
asmenyje josios įstaigų, josios 
valdžios organų, josios teisin
gumo ir josios vardo.

Pasirašė:
Kunigas Pijus Ragažinskas, 

šv. Juozapo lietuvių katalikų 
bendruomenės pirmininkas.

A. Dudkus, Žemės Ūkio ko
operatyvo “Grūdas“ sekreto
rius.

F. Monsevičius, Lietuviškų 
Organizacijų Centro vice-pir- 
mininkas.

Kunigas Aleksandras Armi-

Kolonijos Brazi
lijoje kapelionas.

Varsa, Meno ir kultūros ra
telio “Rytas” atstovas. *

Kostantas Uckus, žurnalistas.
J. Sabaliauskas, “Aušros” 

klubo pirmininkas.
Buvo užklijuota valstijos 7 

milreisų ženklai atatinkamai 
pagesinti. Tai toks minėto do
kumento turinys, kurį gerai ir 
tiksliai perrašiau. Ankščiau su
rašytas tekstas yra tikras 
liudiju kad tikras.

Sau Paulo, 1938 m.
Balandžio 30 d.

((Parašas)
LandulfoBarbosa

Ofiso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

TeL Kenwood 5107

ir

Lima, 
Raštvedys.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

“Lietuvis“ lapuose

jos gera
kuriuos
Esame

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUSi 42-44 E«t 168th Street Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue * Phone YarcĮs 4908

nes

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedelioj 
Kreipkitės Seka

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

TeL Michigan Ci
ty 2709-3X

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI

st

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St 
Telephone: Republic 9723

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborn, St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredoj ir 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. 
Nedelioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

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 Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

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

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. Western 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. Nedelioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1030

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone YARDS 7299

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 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
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

1 __ , * koplyčios visose
J—* <3- X Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.

DR. G.SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

LIETUVIAI Telefonas Yards 0994

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugij<»i Nariai 
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Res. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republio 7868

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

. ... ■ \ ■ . ; ; \
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PITTSBURGH’O X.M J[[<\OS
ŠIS TAS APIE ŠIŲ DIENU LIETUVIU 

BIZNĮ IR BIZNIERIUS
SĄLYGOS SENIAU IR DABAR; “SENOVĖS” 

“GRINORIAI” IR “NAUJI” “GRINORIAI”

PITTSBURGH, PA. — Kai 
kas iš musų lietuvių biznierių 
Pittsburghe ir apylinkėje turi 
šiokio tokio pasisekimo bizny
je, bet randasi pakankamai ir 
tokių mus tautiečių biznierių, 
kurių padėtis nėra pavydėtina, 
ypač šiais depresijos laikais.

Jei katrie yra atsiekę šiokio 
tokio pasisekimo prekyboje, tai 
dažnai tai padarę per ilgą me
tų sunkų darbą, pasiryžimą ir 
yra matę, taip sakant, “šilto” 
ir “šalto” bei pragyvenę viso
kių dienų ir visokių laikų.

Trumpai sakant, biznio pa
saulis pilnas įvairių — įvairiau
sių prietykių.;.

Biznyje vieni prasisiekia la
bai greitai, kiti pakyla iš leng
vo. Treti greitai prasisiekia, bet 
greitai ir puola, kaip į kokią 
bedugnę ir žūna jų visos gra
žiosios ateities svojonės.

Kalbant apie senesniuosius 
mus lietuvius biznierius, reikia 
atsiminti, kad musų senesnioji 
karta, atvykus į šią šalį, buvo 
bemokslė ir jai netaip lengva 
buvo prisitaikyti prie šios šalies 
nepaprastų aplinkybių. Tai gal 
būt dėl tos priežasties mes ir 
esame atsilikę nuo kitų tautų 
prekyboje ir pramonėje.

Prie to, paties gyvenimo pro
gresas ir pirmynžanga tur būt, 
lošia svarbiausią rolę ne tik

turinčius daugelio metų gyveni
mo patyrimą ir praktikos.

Bet dabartiniais laikais lietu
viai atvykę iš Lietuvos, šioje 
šalyje randa daug mažiau pro
gų darbams ir bizniui, negu, 
kad mes radom atvykę. Todėl,! 
kalbėdami apie šių dienų lie
tuvių biznierių istoriją, reika- 
Ing būtinai atsižvelgti į tai, ką 
aš esu viršuje pasakęs, jei mes 
norime padaryti atitinkamas iš
vadas ir iš to šio-to pasimokin
ti. » » » s

Prieš 7 metus, Povilas Jutse- 
vičius, sulaukęs 18 metų, turė
jo laimės. atvykti į šią šalį, 
Homestead, Pa. Ačiū jo tetos, 
Stankūnienės pasidarbivimui. 
Povilas ir jo brolis Jutsevičiai 
buvo laimingi, kad jie buvo šio
je šalyje gimę. Jie maži buvo 
parvežti į Lietuvą, jie gyveno 
su savo tėvukais Karklinalių 
kaime, Kražių valsčiuje, Rasei
nių apskrityje.

Povilui atvykus į Homestead, 
Pa., jam darbas buvo parūpin
tas lietuviškoje valgomųjų 
daiktų, Aleksandro Paulausko 
krautuvėje. Padirbęs ten virš 
4 metų, netik kad susipažino 
su krautuvės vedimo reikalais, 
bet ir susitaupė kiek pinigų, iš 
nedidelio savo uždarbio, kad 
galėtų atsitraukti iš Lietuvos

, Acrne-Naujienu lelepnoto
DIPLOMAS PREZIDENTUI — įPrezi lentas Rooseveltas priima teisių daktaro 

garbės diplomą iš GeOrgia valstijos unizersiteto kanclerio Dr. S. V. Sanford, At- 
hens mieste, Georgijoj.

PITTSBURGHIETIŠKOS PASTABOS
Girdėjo, Kad Skambino, Tik Nežino Kurioj 

Bažnyčioj.

biznio pasaulyje, bet ir abelna- jaunesnįjį savo brolį Aleksan-
me žmonijos gyvenime. Jei kas 
iš musų spėjam prisitaikyti prie 
pasikeitusių aplinkybių — išsi
laikome. Jei ne, — žūvame.

Todėl, ir piusų , lietuviškiem^ 
biznieriams neužtenka tik žino
ti savo biznio reikalų, bet bū
tinai reikalinga bendra apšvieta 
kad pažinti patį gyvenimą, kad 
neatsilikti nuo gyvenimo pro
greso.

Musų lietuviškų biznierių is
torija butų labai įdomi, jei jie 
pradėtų pasakoti apie savo biz
nių pergyventus laikus. Ir iš to, 
žinoma, patys biznieriai galėtų 
daug ko pasimokyti ateičiai.

Šiuomi kalbėdamas apie biz
nį ir biznierius, noriu supažin
dinti Naujienų skaitytojus su 
šių dienų lietuvių bizniu ir biz
nieriais.

Apie tai kalbėdamas turiu 
mintyje tuos lietuvius kurie at
vyksta iš nepriklausomos Lie
tuvos ir siekiasi biznio.

Tai yra visai skirtinga isto
rija, negu musų senesniosios 
kartos lietuvių biznierių. Iš ne
priklausomos Lietuvos labai 
mažai lietuvių atvyksta, ir tie, 
kurie turi laimės atvykti į šią 
šalį, jau pačioje Lietuvoje yra 
augę skirtingose aplinkybėse, 
negu musų senesnioji karta. 
Dauguma šiomis dienomis at
vykstančių į šią Šalį lietuvių 
jau yra lankę Lietuvoje mokyk
las. Bet mes neturėtume užmir
šti, kad šių dienų lietuviai at
vykusieji į šią šalį ir čionai ran
da visai skirtiningas sąlygas ne
gu, kad mes radom. Šių dienų 
naujininkai (“grinoriai”) randa 
visokeriopos pagalbos pas čio
nai jau gyvenančius lietuvius ir

Gavome Kultūrą 
No.6-7

drą Jutsevičių, 18 metų. Alek
sandras irgi randa užsiėmimą 
toje pačioje Paulausko krautu
vėje ir abudu tenai darbuojasi 
per kokį laiką. Bet darbuoda- 
mies pradeda galvoti apie nuo
savo biznio steigimą, ir, kad 
juodu galėtų patys sau dirbti. 
Šiuodu jaunuoliai jaučiasi, kad 
juodu ir patys galėtų krautu
vę vesti. Bet didžiausia kliūtis, 
tai finansinis klausimas.

Klausia patarimų. Gauna į- 
vairiausių. Jei reiktų vaduotis 
vien tik patarimais, tai sunku 
butų ir susigaudyti, nes patari
mai vieni antriem prieštarauja.

Pagalios, nusitarė steigti nuo
savą biznį. Susiranda vietą 
Homestead, Pa. priemiestyje, 
taip vadinamam Munhall, Pa., 
805 Ravine St., kur nėra nė 
vienos lietuvių šeimynos. Reiš 
kia, broliai Jutsevičiai pradeda 
biznį svetimtaučių, daugiausiai 
slavų kilmės žmonių apgyven
tam distrikte.

Jų geri draugai juos baugina 
ir pranašauja, kad šioje apy
linkėje neturės jokio pasiseki
mo.

žinoma, pradžia visokio gy
venimo yra sunki, o biznio, tai, 
turbut, sunkiausia. Bet jei yra 
drūtas pasiryžimą^ ir ištver
mė, dažnai atsiekiama tikslo. 
Tas pats buvo ir su broliais 
Jutsevičiais.

Pradėdami nuosavą biznį, lai
kėsi šių pamatinių taisyklių: 
“Mandagus patarnavimas, šva
rus krautuvės užlaikymas”, pri
silaikant ir kitų visų gerų ypa
tybių, kurios yra žinomos biz
nio pasaulyje. Broliai Jutsevi
čiai nugalėjo visas kliūtis ir už 
apie porą metų laiko, jų valgo
mųjų daiktų krautuvė, netik kad 
išlaikė konkurenciją su kai-

[domus Pittsburgho 
Lietuvių Tipai — 
“Dėdė” P.

Likimas Iš Jo Gardžiai 
Pasijuokė

PITTSBURGH, PA.—Jei kas 
yra buvęs Lietuvių Mokslo 
Draugystės Name, tai turėjo 
pažinti ir Deda P., nes Dėdė 
tenais daugiausiai laiko praleis
davo. Niekados nepraleisdavo 
jokio parengimo. Ypatingai da
lyvaudavo tuose parengimuose, 
kur nereikėdavo mokėti įžan
gos, kaip tai: prakalbose, dis
kusijose ir kituose visuose pa
rengimuose, nežiūrint kas juos

žmona nenori grįžti j Lietuvą, 
dukterys nenori apie tai nė gir
dėti. O ką-gi jos tenai veiktų?

Dėdė turėjo susitaupęs juo
dai dienai šiek tiek pinigų, bet 
tai nebuvo vien Dėdės šutau- 
pos, bet visos šeimos. Tik vie
no Dėdės vardu buvo padėta 
į Banką. '

Išvažiuoja Lietuvon —
Dėdė^/1planuodamas grįžti į 

Lietų” ą ir atsižadėti visos sa
vo šeimos, vieną gražią dieną 
nueina į Banką, niekam nieko 
nesakęs, ištraukia visus pini
gus ir pasiunčia į?iLietuvą, kar 
tu nusiperka sau , ir laivokortę. 
Dėdės žmona, išgirdus, kad jau 
Dėdė rengiasi važiuoti į Lietu 
vą, nueina į Banįcą užareštuo-

Pasimirė Žymus
Lietuvis Petras
Volungevičius
Išgyveno ir Veikė Pittsburghe

Per 38 Metus Laiko

PITTSBURGH, Pa. — Teko 
pastebėti kunigų ‘Drauge” ra
šinį, po kuriuo pasirašo tūlas 
Pittsburghietis. Tasai rašyto
jas, matomai, gavęs inspiraci
jų iš klerikališkų ir tautiškų 
laikraščių apie tautininkų pra
laimėjimą SLA Seime, bando 
rašyti apie Pittsburgho lietu • 
višką judėjimą praeityj ir dabar.

Bet, pažįstant Pittsburgho 
lietuvių veikimą ir skaitant to 
Pittsburghiečio raštą, gauni į- 
spudžio, kad tas katalikiškas 
yra girdėjęs skambinant, bet 
nežino kurioj bažnyčioje.

Tam rašytojui prisisapnuoja, 
kad kadaise yra buvusios “Dil
gelės”, ir kad Pittsburgho tau
tininkai su “Dilgėlėms” dilgi
nę katalikų bažnyčią. Tačiau, 
reikia pasakyti, kad tais laikais 
Pittsburghe tautininkų, kaipo 
tokių, visai nū nebuvo, tad jie 
negalėjo nė katalikų bažnyčios

mus re:kalus. Na, tai tiek to 
dėl to kišimosi į ne savo reika
lus. Bet, jei katalikiški laikraš
čiai yra taip drūčiai susirupl 
nę SLA reikalais, tai norėtųsi 
jų paklausti: kiek jų Susivieni
jimo Rymo Katalikų seimas iš 
savo Tautiškų centų kur ir ko
kiems reikalams yra skyręs? Ir 
ar daug turėjo tų tautiškų cen
tų?

Atsakymas bus toks, kad 
Rymo Katalikų Susivienijimo 
Seimas neturėjo ne tautiškų cen
tų, nė ką skirstyti.

Ar nebūtų geriau, kad kata* 
likiškų laikraščių rašytojai vie
ton rūpinęsi SLA reikalais pa 
sižiurėtų į savo organizaciją?

» » »
Kas Aukauja, O Kas 
šeimininkauja

Pittsburgho universiteto Lie
tuvių Kambario komitete turi

PITTSBURGH, Pa. — Rug
pjūčio 5 d. savo namuose, 1623 
Oakhurst St., Carrick, Pa., pa
simirė plačiai žinomas tarpe 
Pittsburgho lietuvių Petras Vo
lungevičius, sulaukęs 59 m. am
žiaus ir Pittsburghe išgyvenęs 
apie 38 metus. Buvo palaidotas 
rugpiučio 9 d., Lietuvių Tautiš- 

i koše kapinėse, be bažnytinių 
apeigų.

“dilginti”.
Jei kas ką su “Dilgelėms” 

dilgino, tai ne tautininkai, nė 
sandariečiai, bet socialistai ir 

taip sau laisvesni žmones.
Tais laikais sandariečiai dar 

buvo negimę, o dabartinių tau-

j gana d delę atstovybę katalikai. 
|Ir kambario komiteto tarimuo- 
i se katalikai lošia žymią rolę.
Išrodo, kad Pittsburgho katali
kų veikėjai jaučiasi, kad didelį 
gerą daro kambario fondui, kad 

į komitete priklauso.

nerengtų: socialistai, komunis • 
tai, sandariečiai ar kas kitas. 
Prakalbose dažnai Dėdė staty
davo kalbėtojui klausimus, dis
kusijose imdavo balsą. Lietuvių 
Mokslo Draugystės susirinki
muose dažnai prašydavo balso 
ir daug kalbėdavo.

žodžiu sakant, Dėdė dalyvau
davo viešame musų lietuviška
me veikime. O už vis daugiau
siai, Dėdė mėgdavo skaityti vi
sokių pažiūrų laikraščius, ypa
tingai korespondencijas.

Visuose viešuose klausimuo
se dažnai Dėdė turėdavo savo
tiškai originalę nuomonę. Kai 
kada Dėdė, būdavo, pritaria so
cialistams, kai kada sandarie- 
čiams, kai kada tautininkams 
ir kai kada tai dievai žino kam. 
Bet komunistams Dėdė tai nie
kada nepritardavo ir visada jis 
juos kritikuodavo.

Dėdė P. buvo vienas iš se
nųjų Pittsburgho lietuvių gy
ventojų. Jisai netik Soho daly
je per daugelį metų buvo iš
gyvenęs, bet ir tuose pačiuo
se namukuose arti 40 metų. 
Dėdė buvo vedęs ir yra išauk- 
Įėjęs 2 gražias dukreles, kurios 
savo laiku irgi dalyvaudavo lie
tuviškam veikime, bet dabar 
jau yra vedusios ir auklėja sa
vas šeimynas.

Savotiškas žmogus
Dėdė buvo ne tik politikoje 

savotiškas žmogus, bet ir šei
myniškam gyvenime.

Nors ilgus metus Dėdė gy

ti pinigus ir reikąlauti, kad pi
nigai butų padalinti per pusę. 
Bet jau buvo - pervėlu, jau pi-; 
nigai buvo pasiųsti^į Lietuvą.1 
Ji pasijuto, kad šioje šalyje 
lieka be cento.

Žinoma, iš to' kyla šeimini-! 
niai barniai ir nesutikimai, bet 
Dėdės nusistatymas lieka nepa-, 
laužtas ir jisai tik laukia tos 
dienos kada jis pats tik galės 
išvykti į Lietuvą. Dėdė Mokslo 
Draugystės susirinkime atsi-‘ 
sveikina su visais savo drau-1 i 
gaiš ir priešais. Mokslo Drau
gystė savo senam nariui, vyk
stančiam į Lietuvą paaukauja 
$50.

Ir vieną gražią dieną Dėde 
sėda į busą, net nė tinkamai 
neatsisveikinęs su namiškiais, 
jausdamas, kad jisai tikrai yra 
laimingas, kad grįžta į savo 
gimtąjį kraštą, visai nė sap
nuoti nesapnuodamas, kad gal 
jam teks grįžti atgal, ir, kad 
reikia pasirūpinti sugrįžimo do
kumentus.

Ir šaukiasi "Pagalbos
Dėdė laimingai pasiekia Lie

tuvą, gimtąjį savo Dzūkijos 
kraštą. Bet, kaip Dėdei klojos 
Lietuvoje, tai šių žodžių rašy
tojas dar kol ką^.tikrai nežino. 
Bet, turbut, ne pergeriausiai ir 
gražieji Dėdės sapnai apie Lie
tuvą neišsipildė, nes Dėdė ra
šo savo žmonai laiškus ir mal
dauja su ašaroms, kad jam at
leistų už visus jo prasikaltimus, 
maldauja, kad pasirūpintų gaii-

Petras Volungevičius gimė ir 
augo Barzdžiunų kaime, Leške- 
vos parapijoj, Seinų apskrityje. 
Sulaukęs 21 metų amžiaus, kaip 
ir daugumas tais laikais, prieš 
38 metus vyko į šią šalį laimės 
ieškoti. Atvyko tiesiai į Pitts- 
burghą ir čionai išgyveno iki 
savo mirties.

Jaunas Volungevičius, atvy
kęs į Pittsburghą, pirmiausiai 
dirbo plieno liejykloje, taip va
dinamoje “Pittsburgho lietuvių 
tėvynėje paipmelyje”. Padirbęs 
kiek laiko plieninėje, pramokęs 
šiek-tiek anglų kalbos, gavo vie
noje biznio įstaigoje (pas Swee- 
ny) lengvesnį darbą ir susitau
pęs kiek pinigų, įsigijo nuosavą 

i bizni. Per daugelį metų bizniu 
I vertėsi, iki užėjo garsioji pro- 
hibicija (sausieji laika), kuri su 
depresija skaudžiai palietė ir 
Volungevičių.

Velionis, vos tik atvykęs iš 
Lietuvos, tuojau įstojo į Lietu
vių Mokslo Draugiją, kurioj 
priklausi iki savo mirties. Taip-- 
pat Petras Volungevičius 19Q3 
metais prisirašė ir prie SLA. 
Šioj organizacijoj netik pri
klausė ki savo mirties, bet jau
nesnis būdamas aktyviai daly
vavo organizacijos veikime. Se
nesniais laikais dalyvavo ke
liuose SLA Seimuose, kaipo de
legatas, atstovaujantis SLA 40 
kp. Yra veikęs ir SLA 3-čiam 

•apskrityje.
1916 metais buvo SLA Seimo 

Rengimo Komisijos iždininku.

tininkų primtakunai vadinosi 
tik “tautiečiais”.

Dabartiniam Pittsburgdo lie
tuvių judėjime kunigų “Drau
go” rašytojas mato, kad tauti
ninkai ir sandariečiai buk esą 
suvaryti j užpečkį; kad komu
nizmas visur esąs užviešpata
vęs. Taippat graudena katali
kus, kad saugotųsis komunistų.

Tikrenybėje, 'visai nieko pa
našaus Pittsburgho Ijetu viskam 
judėjime nėra atsitikę. Jei tau-' 
tininkai yra kiek įtekmės pra
radę draugijose, tai ne dėl to, 
kad komunizmas butų užviešpa
tavęs lietuviškam judėjime, bet 
todėl, kad tautininkai pradėjo 
perdaug laižytis prie Smetonos 
ir atsisakė kovoti už atsteigirną 
demokratijos Lietuvoje.

» » »
Lai Pasižiūri į Save

Jau keletą kartų teko paste
bėti, taip vadinamuose katali
kiškuose laikraščiuose, neva kri
tikos SLA Seimo už paskirsty
mą tautiškų centų.

Skaitant tuos “katalikiškus 
komentarus” tikrai juokas ima 
dėl jų susirūpinimo visai sveti-
mais jiems reikalais. Jei SLA 
gyvuoja ir turi tautiškų centų 
ir tur ką skirstyti, tai 'visai ne 
iš katalikiškų laikraščių malo
nės.

Rodos, paprasčiausias manda
gumas sakyte sako, kad nepri
tinka kaišioti nosį į visai sveti-

myninėm krautuvėm, bet gero
kai paaugo ir jau dviese negali 

'apsidirbti, reikia samdyti dar-
mokslinė reikšmė—prof. V. J. vize. ~ **“*•s —— --
Aš tada mąsčiau—Danas Pumputis, ros krautuvės užsdarė.

BuUnaS.raSytOjO 1UcimaS j Tačiaus, reikia neužmiršti, 
Bakūžės—Danas Pumputis. i kad depresija kaip kitur, visur,

ShTtXnųaiMrt3^ko>-BgUTYaven. taip ir šioje apylinkėje lošė tam 
Šventųjų Paveikslų garbinimas — tikrą rolę ir skaudžiausiai, tur- 

Ed: Levinskas. . . _ . ] but paliečja biznierius.
Brolių Jutsevičių krautuvė 

yra žinoma vardu “PauFs Mar
kei”. S. Bakanas

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

moje teisėje—Tad. Zaleskis.
Eilėraštis—Juozas Kėkštas. ______ _ __  _ __

bininkų, o kaimyninės kai ku-

Populiaris Mokslas ir Apžvalga. 
KAINA 45 CENTAI 

Galima gauti
NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

veno šioje šalyje, bet niekados 
nemanė čionai apsigyventi pa
stoviai, visados svajodavo grįž
ti į Lietuvą ir užbaigti savo 
gyvenimo dienas.

Jei kas Dėdei patardavo, kad 
jisai turėtų pasirūpinti įsigyti 
pilietiškas šios šalies popieras, 
tai dažnai gaudavo barti. Dė
dės žmona, permatydama rei
kalą likti šios šalies piliete, tu
rėjo vogtinai apsirūpinti pilie
tiškom popierom.

šiais metais Dėdė nusitarė 
grįžti j Lietuvą, kad laimingai 
užbaigus savo gyvenimo dienas
gimtąjam krašte. Bet - Dėdes giau.

ti jam dokumentus sugrįžimui. Taippat, velionis Volungevičius 
O jei jo žmona negelbėtų ir jis aktyviai dalyvavo ir kitų Drau 
negalėtų sugrįžti, tai jisai mir • gijų veikime.
siąs savo ranka.

Reiškia, likimas gardžiai pa
sijuokė iš Dėdės.

Na, o žmona, tai vis žmona, 
nors ir buvo supykus, kad Dė
dė taip savamyliškai ir negra
žiai buvo su ja pasielgęs. Vis
ką užmiršo ir deda pastangas,1 
kad Dėdė

O kaip 
papasakos 
Lietuvoje, 
tyrė, tai

Velionio Volungevičiaus žmo- 
, na Karolina Paukščiutė mirė 
'kiek metų atgal. Namus prižiū
rėjo velionio duktė Cecilijai 

i Taippat velionis Volungevičius 
i paliko didžiausiam nubudime 3 
i sūnūs: Petrą, Richardą ir Alber

galėtų sugrįžti.
Dėdė sugrįš ir pats Laidotuvėse dalyvavo dauge- 
kas jam nepatiko j lis velionio Petro pažįstamų ir 
ir ką jisai tenai pa-1 draugų.
tada parašysiu dau-| Lai jam bus lengva šios ša-

Reporteris, lėlės žemė. S. Bakanas

Bet, gerbiamieji, paimkit Liet. 
Kambario Fondo atskaitas ir pa
matysit kas ir kiek yra auka
vę į tą Fondą.

Aukautum saraše pirma vio 
tą užima SLA kuopos, apskr- 
čiai ir Seimai. O katalikiškos 
organizacijos užima pačią pas 
kutinę vietą, ir labai mažai £ra 
teprisidėjusios prie kambario 
įrengimo. Galima sakyti, kaip 
ir >«iieto heprisidūjusios. Tą pa
tį galima pasakyti ir apie ka
talikų pavienius veikėjus, išski
riant keletą katalikiškų biznie
rių, kurie yra prisidėję su au • 

' koms. Bet katalikiški biznieriai 
| aukauja ne kaipo katalikai, bet 
j kaipo biznieriai.

Kaip jau esu minėjęs, SLA 
yra daugiausiai aukavęs į kam-
bario fondą, bet Liet. Kambario 
Komitete SLA neturi nė vieno 
savo oficialio atstovo. Ir SLA, 
kaipo daugiausiai aukavęs, ma
žiausiai tur ką pasakyti Liet, 
kambario įrengimo reikalais.

Reiškia, kas aukauja, o kas 
šeimininkauja!

—Irgi Pittsburghietis

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

Grafas Felix von Luckner 
dažnai yra vadinamas “juros 
velniu”. Pagarsėjo jis pasauli
nio karo metu, kai su savo pu
sėtinai senu laivu plaukiojo ju
romis ir terorizavo anglų, pran
cūzų ir jų talkininkų prekybi
nius laivus,. ...

Kai karas pasibaigė, tai nar
susis von Luckner staiga pasi- 
darė pacifistas. Jis važinėjosi 
po Ameriką ir kitas valstybes 
ir kalbėjo prieš karą. Įrodinė
jo, kad karas niekam nėra nau
dingas. Ypač jis 
kariaujančioms 
Faktiškai pralaimi 
lybės, kurios karą

“Juros velnias”Prieš kiek laiko Europos laikraščiai atspausdino tik
rai šiurpų aprašymą to, kaip 400 pabėgėlių negalėjo su
sirasti sau prieglaudos. Pasakojimas vaizdavo baržą, ku
ri dieną ir naktį plaukė Dunojaus upe, Baržoje huvo> pa
sislėpę 400 žmonių. Jie pabėgo iš Austrijos, kai Hitleris 
užėmė Vieną, Pabėgę iš Austrijos, jie atsidūrę padėtyje 
žmonių, kurie neturi savo šalies. Grįžti į Austriją jie ne
galėjo, nes ten jų laukė kalėjimas ir koncentracijos sto
vyklos. Tuo tarpu valstybės, pro kurias teka Dunojus, 
nenorėjo pabėgėlių priglausti.

Tas šiurpus pasakojimas yra savo rųšies simbolis to, 
kas dabar dedasi Europoje. Faktiškai ne 400 žmonių su
silaukė tokio tragiško likimo, kad negali susirasti sau 
prieglaudos* bet keli milijonai. Tatai ypač paaiškėjo tarp
tautiniame susirinkime, kuris buvo ' “
mieste (Prancūzijoje) 
Susirinkime dalyvavo 
vai.”

Susirinkime buvo
žmonių, iš kurių yra atimamos ne tik pilietinės teisės, 
bet ir galimumas gyventi, atseit, pasidaryti sau pragy
venimą. štai juk visai neseniai naciai išleido naują pa
tvarkymą, kad nuo spalio mėnesio -žydai daktarai Vokie
tijoje negalės medicina verstis. Tokiu budu apie šeši ar 
septyni tūkstančiai daktarų bus išmesti “iš gyvenimo”.

Per paskutinius kelis metus politinių pabėgėlių skai
čius labai padidėjo. Jis ypač padidėjo nuo to laiko, kai 
Vokietijoje įsigalėjo naciai. Blogiausias dalykas yra tas, 
kad tie pabėgėliai neturi kur pasidėti, nes jie niekur nė
ra laukiami svečiai.

Beveik kiekvienas kraštas šiuo laiku nelabai palan
kiai žiuri į ateivius. Vis dar tebesiaučianti depresija ver
čia valstybes neįsileisti žmonių iš kitų kraštų nuolati
niam apsigyvenimui. O kurios valstybės ir nėra tirštai 
gyvenamos, tai ir jos nelabai tenori politinius pabėgėlius 
įsileisti. To dėka tiesiog milijonai žmonių atsiduria to
kioje pat padėtyje, kaip tie 400 austrų Dunojaus upėje.

Apskaičiuojama, kad dabartiniu laiku yra apie 30,- 
000 italų politinių pabėgėlių. Rusų pabėgėlių yra kur kas 
daugiau. Vokietija, žinoma, užima pirmą vietą. Visai ga
limas daiktas, Jog politinių pabėgėlių skaičius siekia vie
ną milijoną.

Milijonas žmonių, kurie neturi savo tėvynės, neturi sa
vo krašto, neturi tinkamos prieglaudos! Tai tikrai baisi 
tragedija.

Evian konferencija pabėgėlių klausimo neišsprendė, 
Tačiau vis dėlto ji padarė pradžią. Kai kurios Pietų A- 
merikos valstybės pasižadėjo suteikti prieglaudą tam tik
ros rųšies pabėgėliams (daugiausia tokiems, kurie nori 
žemės ukiu verstis). Sutiko ir Amerika priglausti per 
metus apie dvidešimt penkis tūkstančius Vokietijos pa
bėgėlių. Anglija ir Prancūzija stengsis nemažą skaičių 
pabėgėlių apgyvendinti savo kolonijose.

Visa tai rodo, kad pradžia padaryta labai gera, šio
mis dienomis Eviane pradėta konferencija buvo tęsiama 
Londone, kur liko išrinktas pastovus komitetas pabėgė
lių reikalams tvarkyti, Vadinasi, tartis su įvairiomis val
stybėmis dėl suteikimo tiems pabėgėliams prieglaudos.

Atrodo, kad kalbamos konferencijos sušaukimas bu
vo itin gražus darbas. Gražus ir humaniškas. Taip sa
kant, žmoniškumu pagrįstas.

Rodosi, už tai reikėtų prezidentui Rooseveltui ati
duoti didelį kreditą. Taip, kreditą už tai, kad jis pasi
ryžo palengvinti milijonų žmonių liūdną ir traaingą Ji* 
kimą.

Bet visai kitokiomis akimis j tą reikalą pažiurėjo 
Amerikos advokatai, kurie neseniai Clevelande turėjo sa
vo konvenciją.

Jie nutarė pareikšti prezidentui Rooseveltui protes
tą už jo iniciatyvą sušaukti Eviane tarptautinę konfe
renciją pabėgėlių klausimui spręsti.

Tenka pasakyti, jog tai labai keistas protestas. To
kiam protestui galėjo pritarti tik didžiausi savimylos, 
kurie nieko nepaiso apie kitų žmonių vargus ir kančias.

įšauktas • Evian 
prezidento Roosevelto iniciatyva, 
trisdešimt dviejų valstybių atsto-

atpasąkotąs tragiškas likimas

nenaudingas 
valstybėms, 
ir tos vąls- 
laimi,
tomis savo

kalbomis padarė visai neblogą 
įspūdį. Iš tiesų visi jautė, kad 
ir karą laimėjusios valstybės 
negali labai džiaugtis, Laimėji
mas palyginti buvo menkas, o 
nuostoliai milžiniški.

Bet štai papūtė kitas vėjas. 
Vokietijoje įsigalėjo Hitlerio ir 
jo smogikų armija. Visi pažan
gesnieji, visi padoresnieji, visi 
sąžiningesnieji vokiečių pilie
čiai kurie bent kiek figūravo 
visuomeniniame gyvenime, liko 
nušluoti: sugrusti į kalėjimus 
arba išvaryti į koncentracijos 
stovyklas.

Grafas von Luckner iš to są
jūdžio išėjo sveikutis: kaip sa
koma, ne vienas jo plaukas ne
nukentėjo. Atrodė lyg ir keista: 
žinomas pacifistas, o su naciais 
labai gražiai sugyvena.

Ilgai nereikėjo laukti. Netru
kus visa misterija paaiškėjo. 
Paaiškėjo, jog grafas Felix von 
Luckner palaiko labai glau
džius santykius su naciais. Ki
taip sakant, jis yra ištikimas 
Hitlerio bičiulis.

Kai, rodosi; ’ pernai jis atvyko 
į Ameriką, tai liko sutiktas la
bai šaltai. Kai kurie laikraščiai 
tiesiog jį pavadino nacių agen
tu. Sumanė tad jis savo laimikį 
išbandyti Australijoje. Ir prięš 
kiek laiko savo “seeteufel“ 
jachta nuplaukė. Susilaukė jis 
ten tokių sutiktuvių, kurių, tur 
būt, ir mirdamas nepamirš. Per 
pirmąsias dvi savaites jo nieks 
nekvietė. O jei kur pasirodyda
vo, tai tuoj pasigirsdavo “fašis
tų agentas”, “šalin Hitlerį“ ir t.

veidas staiga paniuro ir išbalo. 
Nuo susinervinimo jo rankos 
pradėjo drebėti. Jis vis kažką 
murmėjo ir reiškė didžiausį ne
pasitenkinimą. O tuo tarpu 
Collingwood visai ramiai skai- 

savo sveikinimą toliau:
"Vardan vokeičių literatū

ros, meno ir mokslo žiedų, 
kurie liko negarbingai iš* 
tremti iš savo tėvynės.

“Vardan dešimčių tūkstan
čių pacifistų, socialistų, libe
ralų ir žydų, kurie liko pa
smerkti lėtam ekonominiam 
pasmaugimui Vokietijoje.

“Vardan Vokietijos sunie
kintos sielos, kuri guli bejė
gė ir kraujuose paplūdusį.

“Vardan tikrosios Vokieti* 
jos, kuri pagaliau nušluos tą 
gaują, kuri dabar valdo tre
čiąjį reichą’’.

Kai Collingwood baigė savo 
sveikinimą, tai grafas Felix von 
Luękner buvęs tiek susijaudi
nęs, jog tiesiog negalėjęs kalbė
ti. Jis drebėjęs iš pykčio. Tik 
vėliau, kai šiek tiek atsipeikė
jęs, tai pareiškęs, jog jei tai ne
būtų atsitikę Sydney uoste, tai 
jis tuos svečius butų į vandenį 
sumetęs.

Butų buvę kur kas tiksliau 
tam nacių agentui pasakyti, 
jog su tokiais svečiais jis butų 
visai kitaip pasielgęs Hitlerio 
valdomoje Vokietijoje.

te

SAVOTIŠKAS APKURTIMAS.—KAIP LENKAI KUL- 
KULTURINA TAUTINES MAŽUMAS. — JAUČIA
SI NUSIVYLĘ LIETUVIAIS, KURIE NEPUOLĖ 
JIEMS l GLĖBĮ. — BERGŽDŽIAS VERKŠLENI
MAS. — LIETUVA PAJUTO AZIJOS DVASIĄ.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

duoda

Pagaliau po dviejų savaičių 
jis susilaukė laiško iš Australi

jos* rašytojų, kurie yra susispie
tę į Australijos moderniškų ra
šytojų mokyklą. Rašytojai pasi
siūlė aplankyti jachtą ir pasvei
kinti išgarsėjusį pasaulinio ka
ro herojų.

Žinoma, von Luckner labai 
apsidžiaugė. Jis manė, krd čia 
bus puikiausia proga pralaužti 
ledus, ir jis galės pasišvaistyti 
įtakingų australiečių kampani
joje. Nieko nelaukdamas pa
siuntė rašytojams oficialų pa
kvietimą.

Paskirtą dieną atvyko rašyto
jų delegacija, kuri susidėjo iš 
dviejų vyrų ir dviejų moterų. 
Delegacijai vadovavo iH. Goll- 
ingvvood, kuris be didelių ce
remonijų pradėjo skaityti ir 
sveikinimo raštą. O tas raštas 
skambėjo taip:

“Moderniškų rašytojų mo
kyklai yra malonu pasveikin
ti Tamstą, atvykusį j demo
kratinę 
daugelio 
kalinių, 
laikomi
ei jos stovyklose.

“Vardan dešimčių tūkstan
čių abiejų lyčių aukų, kurie 
buvo su neapsakomu barba
rizmu kankinami vokiečių 
“Ruduosiuose Namuose*.

“Vardan tūkstančių vokie
čių, kuriuos paskerdė nacių 
sadistai, kai tie ‘bandė pabėg
ti’.”

Nuolat besišypsąs Luęknerjo

Australiją, vardan 
tūkstančių politinių 

kurie vis. dar tebe- 
vokiečių koncentra-
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Gydymas Krauju
Sovietų akademikas A. Bogo

molecas nustatė, kad kraujo 
perliejimas }ne tiktai
žmogui tam i'tikrą trukstąnčio 
kraujo kiekį, bet pagyvina ir 
stiprina kraujo gamininčių or
ganų ir visų gyvojo organizmo 
narvelių bei audinių veikimą.

Kraujo perleidimas, kaip gy
dymo metodas, duoda puikius 
rezultatus gydant įvairias ligas.

Kijevo prof. Ziukovui pavy
ko kraujo perliejimo pagalba iš
gydyti sergančius škarlatina 
vaikus.

Kraujo perliejimas duoda gerų 
rezultatų gydant sergančius aš
triu reumatizmu ir vidujų šil
tine. Kraujo perliejimo būdas 
vartotinas ir daugely kitų at
vejų. (Kraujo užkrėtimas, są
narių ligos, žaizdos ir apdegi 
mai).

Vienas iš didžiąusių Sovietų 
medicinos laimėjimų yra krau
jo konservavimo metodų nu
statymais, šito siekiama maiš
ant paimtą kraują su tam tik
ru skystimu (receptą institu
tas yra pagaminęs). Konserva
vimas leidžia laikyti kraują 2-3 
savaites.

1932 m. institutas turėjo 21 
f iii ją ir 32 punktus. Dabar yra 
60 stambių fijijų ir 10,000 pųnk-

Per paskutinius penkerius 
metus institutas ir jo filijos su
pažindino su kraujo perliejimo 
metodu 20,000 gydytojų,

1932 m. perlieto kraujo kie
kis siekė 730 literių, o 1937 m. 
10,000 literių.

Antrame tarptautiniame krau
jo perliejimo kongrese Paryžiu
je akademikas Bogomolecas pa
darė platų pranešimą apie So
vietų gematologų darbus ir lai
mėjimus. Gydymas kraujo 
liejimu jau užėmė Sovietų 
dicinoje garbingą vietą.

Pasitaiko tokių žmonių, ku
rie visuomeniniam gyvenimui 
pasidaro pernelyg visai nejaut
rus, tartum jis visai apkursta. 
Tarp tokių žmonių ir visuome
nės susidaro ištisa prarija ir jos 
staiga nepaikinti negalima. Mat, 
tokie žmonės apkurtėbai tary
tum suserga sunkiai pagydoma 
liga, Jokia nelaimė kaip šiokie, 
sakysime visuomeniškai apkur- 
tėjiai, neina atsakingų visuome
nėje, ar politikoje pareigų. Ne- 
aikenčia jie tik tuomet vieni sa
vęs. Bet jau žymiai blogiau, 
kai jiems tenka tapti vienais ar 
kitais pareigūnais.

Be visų kitų blogų ypatybių 
šiokie apkurtėliai turi dar vie
ną, būtent begalinis įsitikini
mas, kad tai ką jie daro, tai 
daro visuomet gerai, tai ką jie 
sako, tai sako išmintingai ir 
niekas jų kitas negali pakeisti, 
ar pavaduoti.

Šiokia, sakysime neva liga 
kartais užsikrečia net ištisi vi
suomenės klodai: vieni kitiems 
pataikaudami varo tautai ir 
valstybei tikrai pragaištingą 
darbą. Bene šiokia liga jau ku
ris laikas serga Lenkijos bajo
rija, iš kurios tarpo daugiau
sia duota politikų.

štai tasai jų sluogsnis, šven
tai įsitikinęs, kad ką tik jie da
ro, tai gerai ne tik savo tautai, 
bet net ir kitoms tautoms. Su
praskite, jie pašaukti, kai ku
rias tautas globoti ir kultūrin
ti. Globoja jie ukrainiečius kiš
dami J kalėjimus, kultūrina jie 
baltarusius juos utėlėmis apleis
dami, rūpinasi jie Vilniaus kra
što lietuviais jiems visas mo
kyklas uždarydami ir net tikrai 
jau gėda sakyti, lai'iš jų visų 
atimdami radio priimtuvus. 
Taip, lietuviai Vilniaus krašte 
neturi teisės laikyti radio pri
imtuvų ir jais klausyti.

Bet ar tik Vilniaus krašto 
lietuvius lenkai maną globoja 
ir juos kulturina? Ne. Lenkijos 
valdantis sluogsnis neabejotinai 
šventai įsitikinęs, kad jie ir Lie
tuvai vien tik gero žada. O ta
sai geras, tai Lenkijos — Lie
tuvos unija ... Ii’ štai ką tik 
jie daro dėl Lietuvos, jie šven
tai tiki, kad daro tik gerą!... 
Brutalia jėga privertė Lietuvą 
priimti jų padiktuotą ultimatu
mą ir dabar jie niekaip negali 
sau įsivaizduoti, dėlko visa Lie
tuva dėl šito nedžiugauja, Dėl
ko lietuvių tauta nesibučiuoja 
su lenkais, dėlko visi tokie šal
ti pasidarė.

To lenkų valdančio sluogsnio 
įsitikinimu visa lietuvių tauta 
trokšte troško tureli su Lenki
ja diplomatinius santykius, visi 
tik laukė tos dienos, kada Len
kijos pasiuntinys atsikraustys į 
Lietuvą ir jo kelias bus tik vien 
rožėmis nuklotas.

agitacijos keliu Lietuvoje len
tai yra nekenčiami, kad tik 
Vilniui vaduoti sąjungos agita
cijos padariniai visame atsilie
pia. Bet štai lenkai atvykę į Lie
tuvą patys savo akimis įsitiki
no, kad lenkai Lietuvoje visų, 
be išimties, skaitomi lietuvių 
tautos priešais. Kalbama, kad 
Lenkijos pasiuntinys 
kad Lietuvos spauda 
palankiai rašo apie 
politiką net kreipėsi 
aukštą ir atsakingą 
pareigūną, ar tasai 
kaip nors sudrausti
spaudą, kad ji liautųsi įtūžusiai 
puolus Lenkiją.

Tasai valstybės pareigūnas 
Lenkijos pasiuntiniui buk atsa-

patyręs, 
labai ne- 
Lenkijos 

į vieną 
valstybės 
negalėtą 
Lietuvos

kęs, kad jis net savo šeimoje 
pergyvenąs savotišką dramą, 
nes štai jo vaikai lanką mokyk
lą ir tik viena tesvajoją, kada 
ateisianti ta valanda, kuomet 
jie galėsią pulti lenkus ir atsi
imsiu Vilnių. Jisai savo vaikų, 
savo šeimoje niekaip negalįs 
suvaldyti, lai ką jau čia bekal
bėti apie visą lietuvių tautą...

Kartu šia proga tenka pasa
kyti, kad Lietuvos cenzūra la
bai stropi ir lietuvių spaudą žy
miai sudraudžia ir neleidžia 
daug apie lenkų politiką rašyti; 
mat, nenorima “gerų santykių“ 
darkyti.

“Vilniui vaduoti sąjungos or
ganas “Musų Vilnius“ dabar 
daugiausia nukenčia nuo cen
zūros...

Lenkijos pasiuntinys, lur būt, 
šito, nežinojo , . . Lenkijos pa-

Lietuva stropiai sau 
gos senovės pa

minklus

per
me-

Liepos S dieną buvo padėtaą 
kertinis akmuo fabrikui, kuris 
gamins cukrų iš medžio atma^ 
tų. Tam bus naudojamas profdV 
soriaus Bergiaus procesas, km 
ris buvo išdirbtas po 22 metų 
darbo. Fabrikas per metus su
naudos 30Q milijonų metrinių 
metrų medžio. Fabrike dirbą 
300 darbininkų- Jis pradės veik* 
t j 1939 metų liepos pradžioje.

jau Lietuvoje, ir tiek pasiunti
nys, tiek visas jo personalas 
jaučiasi visai vienišiais, jaučia
si net kaip bloga lietuvių tautai 
padarę.

Jie manę, jie tikėjo, kad lie
tuvių tarpe surasią tokią sro
vę, kuri jų visiems žygiams pri
tars. Jie daug tikėjosi iš krikš
čionių demokratų, kurie buvo 
linkę su lenkais visuomet tar
tis, ir štai dabar Lietuvos krikš
čionių spauda, visais atvejais 
lenkus puola.

Lenkijos pasiuntinybė Lietu
voje šito negali suprasti!

Jos personalas lyg šlapia viš
ta visur slankioja, verkšlena, 
dėlko visa lietuvių tauta šitaip 
Šaltai nuo jų nusigręžė, dėlko 
niekas SU jais nenori turėti 
bent kiek artimesnių santykių?

nl

dar to nežinojo, kad Lietuvoje 
dėl Vilniaus mokslo draugijos 
uždarymo ir pasikėsinimo tos 
draugijos turtus konfiskuoti

pykau ta ir ši neapykanta tik 
dėka tam tikrų varžtų viešai 
Lietuvoje negali pasirodyti...

(Bus daugiau)

šytiniais kalbos ženklais, au
tografai ir pan.

Visi senovės paminklai ar

Lietuva, turėdama taip gar
sią ir didingą savo istoriją, 
turį labai daug įvairių istori
nių paminklų. Iki šiol nebuvo 
visai tinkamai sutvarkyta tų 
paminklų apsauga. Dabar yra 
paruoštas senovės paminklų 
apsaugoti įstatymas.

Įstatyme aiškiai nurodyta, 
kas yra laikoma senovės pa
minklais ir kaip jie turi būti 
apsaugoji ir globojami nuo iš
nykimo.

Senovės paminklais laiko
ma — senovės buities objektai 
ir vietovės: piliakalniai, “‘šve- 
dakalniai“, pylimai, perkasai 
ir kiti panašios paskirties ob
jektai; senovės kulto vietovės 
—alkos, aukurai, slabakuliai, 
medžiai ir kt; senovės laido
jimo vietovės, pilkapiai apdėti 
akmenimis, milžinkapiai, de- 
gintiniai kapai, “švedkapiai“, 
prancuzkapiai“ ir kitos for
mos kapai; akmenys, su įra
šais.

Muro ir medžio pastatai: 
bažnyčios, cerkvės ir kitų re
ligijų šventovės, varpinės ir 
kitos panašios rųšies koply
čios, su visomis architektūros 
ir senų dekoracijų detalėmis, 
sienaženkliais, jų liekanomis 
ir pastatų aplinka.

Senovės paminklais pasau
lietiniais pastatais laikoma: 
pilys, rūmai, rotušės, bokštai, 
miestų ir žemių ribų stulpai, 
požeminiai urvai, rūsys ir visi 
stilingi parkai.

Senovinio bažnytinio ir pa- 
sauliętinio meno kuriniai: į- 
vairios technikos sieninė tapy
ba ir atskiri paveikslai, įvai
rus raižyniai medyje, metale, 
akmenyje ir kt.: altoriai, sa
kyklos, klausyklos, krikštyk- 
los, monstrancijos, kryžiai, 
smilkintuvai, įvairus apeigi
niai indai; vargonai, laikrod
žiai, ir pan.

Objektai: senoviniai pini
gai, antspaudai, plombos, ma
tai, 
vės 
vos 
dai,
nines kulkos, strėles, ietys, ra-, 
gotinės, kirveliai ir kt. Taip 
pat visi senovės medžioklės 
bei žūklės įrankiai, muzikos 
instrumentai, pergamentiniai 
ar popieriniai dokumentai, ak
tai, raštai ir rankraščiai; se
novinės arba 
spausdiniai, 
knygų apdarai, daiktai su se- juros ir pajūrių sritis.

O juk buvo manyta, kad tik'novSs rašmenimis ir kitais ra- Tsb,

čiose, maldų namuose, valsty
bės, savivaldybių namuose, 
muziejuose, archyvuose, bib
liotekose ir privatinėje nuosa
vybėje šiuo įstatymu 
gomi ir globojami.

Vyriausias senovės 
lų apsaugos organas
novės Paminklų Apsaugos Ta-

bus sau-

pamink-
bus Sc-

Senovės Paminklų Apsau
gos įstaigoje, įsigaliojus įsta
tymui, bus vedamas senovės 
paminklų registras. Įstatymo 
projekte nurodyta, kas turės 
teikti apie senovės paminklus 
žinias, kaip bus elgiamasi su 
tais objektais dėl kurių kil
mes kiltų neaiškumų, senovės 
paminklų savininkų ir valdy
tojų pareigos ir prievolės sau
gant senovės paminklus nuo 
išnykimo, tų paminklų prie
žiūra ir užlaikymas, ir tV. Iki 
šiol pasitaikydavo nemaža ne
išmanančių kasinėtojų, kurie 
savo kasinėjimais smarkiai 
sužalodavo istorines vietas, 
įstatymo projekte numatyta, 
kas turės teisę daryli kasinė
jimus ir kada tie kasinėjimai 
galės būti nutraukti. Bus su
drausti ir senovės paminklų 
pardavinėtojai. Projekte nu
matyta, kas turės teisę seno
vės paminklus parduoti bei 
perleisti kitiems. Už senovės 
paminklų slėpimą, už jų nai
kinimą, išvaizdos keitimą, už 
savališką kasinėjimą, už jų 
be leidimo išvežimą į užsienį, 
bus baudžiama kalėjimu ligi 
vienerių melų arba bauda ligi 
10,000 litų. ‘ Tsb.

TRŪKSTA PAKRATŲ.

saikai, svarstyklės, seno* 
ginklai, šarvai ir kiti ko- 
reikmens— kalavijai, kar
dužiai, sviediniai, ąkme-

ROZALIMAS. — Šiemet pa
vasarį visiems stigo pašarų, 
bet ir kitąmet bus negeriau, 
nes dobilų ir šieno tepaaugo 
tik trečdalis to, kas užaugdavo 
kitais metais. Žmonės dabar vi
liasi atolu, nes dabar jau tan
kiai palyja lietus. Dabar jau 
daugumas pristigo ir pakratų, 
nes teko jų žiemą sušerti gy
vuliams; rugiapiute dar toli, 
pirkti nėra kur gauti. Jeigu 
kas ir turi, tai be 20 litų ve
žimo neduoda. Dėl to ūkininkai 
pradėjo plėšti Šiaudinius sto
gus, tvartam kreikti, kad sru
tose gyvuliai nepaskęstų...

* Dailininkus J. Bagdonas va
žinėja Lietuvos jurų prekybos 
laivais ir piešia jurų vaizdus, 

retos knygosJJw vasarą nupieštus 30 pa- 
žemėlapiai ir veikslų, vaizduojančių įvairias

■
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SOL LEVITAN: HE KNOWS HIS 
POLITICAL TECHNIQUE

M— į. si—   -«W- ■■ ■■■ — i—— i ■■■ >

• Dr. Salter, the author ąf this Jn* 
teresting story of a Lithuanian Jew, 
has been associate professor oi pa* 
litical Science at the University oi 
Wisconąta since 1930. As this article 
makes clear, he is particularly in* 
terested in human nature in poli* 
ties and in admlnistration. Each 
term a variety of poiiticians and 
administratore is invited to come 
and address his students at the uni* 
versity. In 1930 and again in 1931 
he received Sočiai Science Research 
Council fellowships in order to 
make a first-hand investigation of 
political leaders, methods, and va* 
terš in Philadelphia. His book 
“Boss Rule: Portraits in City Poli* 
ties” and magazine article in scien- 
tific and literary journals represent 
part of his findings. He is editing 
a volume, “The American Politi* 
cian,” that will be published in the 
fall. The article which follows is 
from the Public Opinion Quarterly, 
published by the School of Public 
Affairs of Princeton University.

Solomon Levitan, an immigrani 
from Lithuania, has been State 
Treasurcr of VVisconsin for six 
terms and was given a start in pa* 
lities by the great libęral of that 
State, the late Bob La Follette.

Born in Taurage, Lithuania, Sol 
Levitan received his primary ėdu* 
cation in Hansas, where, ashe h i iri
se! f says, ”he knew every Street 
and nook.” His family and he al- 
ways špoke Lithuanian and he uses 
the language to this day, despite 
the fact that at present he has 
few apportunities to meet Lithua
nian people.

We believe you wlH enjdy read- 
ing the story of his life.

By DR. J. T. SALTER

Public opinion and other mani- 
festations of the public mind (and 
liver) have long been subjects of 
paramount interest to those invi- 
duals in our democracy who are 
engaged in the strenuous trade of 
polities.

Before the Federal Constitution 
was drafted, some of these political 
practitioners knew that the busi- 
ness of winning the public’s favor- 
able attention was an art. And they 
knew that the art of wooing the 
public is not entirely different 
from the even more ąncient art of 
wooing a woman. For just as logic 
is not the greatest of the handmai- 
dens of love, neither is it neces- 
sarily the greatest of the handmai- 
dens of polities.

Incontestably, the unwritten laws 
of polities are more signifieant than 
those that have been put on paper. 
And this is so because until today, 
and probably even today, the indi- 
viduals who moat clearly under- 
Stand these matters are not writers 
or bookish mėn, būt “low ignorant 
fellows” called poiiticians.

They study public opinion and 
the springs of public action from 
their youth to the time that they 
are stricken with paralysis. They 
brush elbows with the people and 
learn to know them in the šame 
fashion that Mark Twain and his 
fellovv pilots learned to know the

contour and shallows or the Mis- 
sissippi River.

The Honorable Sol Levitan, who 
is now serving his sixth term as 
State Treasurer of Wisconsin, un- 
derstands the value of publicity as 
a careful scholar knows the docu- 
ments in his field. He said not long 
ago, “Publicity is likę a big dia- 
mond. If you būry it in the ground, 
it helps nobody. Būt if you hold it 
up for everyone to see — then you 
can sėli it. Publicity is the šame 
way.”

The follovving sketeh will de- 
monstrate the kind of knovvledge 
that a “practical politician” has of 
public opinion and the people.

I first saw Mr. Levitan in 1930. 
I had asked an old-time resident of 
Madison to give me the name of 
the most colorful politician in Wis- 
consin. Immediately the answer 
came, “Sol Levitan, the statė treas
urer, is the man you want.”

I called on Mr. Levitan and ex- 
plajned that I wanted him to tell 
my class in political parties about 
his experiences in polities.

He threw up his hands and ex- 
claimed, “Professor, I can’t do that. 
I talked three times lašt week and 
I talk tonight, būt I can’t talk in a 
classroom.”

I said that if he could talk to 
the farmers and the other people 
of the statė, he could talk to the 
students.

“Oh, no, professor, talking to the 
university students is different.”

I insisted that the šame talk 
would do for both groups and ad- 
ded, ‘'there will be a newspaper 
man there to get yoųr speech.” He 
said that he would come.

Before we entered the classroom 
on the day of his talk, I introduced 
him to Severai students standing 
neąr the doorvvay. As I pronounced 
the name of one of them — a Miss 
Goldberg — he held out his hąnd, 
smiled, and said, '‘That sounds likę 
home cooking to me.”

In the classroom, he lifted his, 
glasses high on his hęad, smiled 
at the 70 students, many of whom 
were Jewish, and remąrked, "I am 
glad to see so many of my cousins 
here.” The class laughed their ap- 
preciation, and Mr. Levitan’s cayeęr 
as a university leeturęr began. 
(Since that day he has failed in 
only one term to talk to each new 
class studying polities).

He began with a smile, an in- 
quiring eye, and a handful of notes. 
The notes (in large print) were on 
strips of cardboard six or eight 
inches long and two inches wide.

They were either briefest clues 
to paragraphs in his life story or 
passages on such important subjects 
as ‘You American people, the great
est educated people in this world... 
You hold in the palm of your hands 
the greatest treasure on earth—the 
ballot. If you have a man in office 
who votes and works against the 
people’s interest, ‘Rous mit ’em. 
You American people are broad- 
minded. You don’t care where a 
man comes from, what congregation 
he belongs to if he is a real Ame
rican.

(To be continued)

SOLOMON LEVITAN

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

r4
PIRMYN
SHARPS AND FLATS

TREASURE UNDERGROUND- 
IN ILLINOIS!

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

Expanding Oil 
Fields

As more and more oil wells are 
put down successfully in the new 
fields of Southern Illinois the 
que$tion arises as to the actual size 

.of each local produeing area. The 
boundaries of the separate oil pools 
will not be known until they are 
surrounded by rings of “dry holes,” 
outlining the edge of each produe
ing area. As the fields are expan- 
ded by future drilling there is a 
possibility that the gaps between 
some of the fields may be oomplet-

ely elosed, thus proving that what 
appear to be small oil fields are, 
in reality, only parts of much lar- 
ger ones. Leaving such possibili- 
ties for the future, the fact ręmains 
that our new oil fields continue ta 
grow in area, their edges only par- 
tially determined. The ęęptralią 
and Noble fields are ąlready about 
three sąuare miles in area each. 
Largest of all is the Beecher City 
field in Fayette County, wįth 2Q 
produeing wells located on a struc- 
ture known to be at least twenty 
sąuare miles in area, with room 
for many hundreds of scientifically 
spaced wells.

America’s Miserly Rich

America’s rich, contrary to com- 
mon belief, are master misers so 
far as true philanthropy is con- 
cerned.

No country in the world has ever 
had such wealthy individuals and 
families as the so-called democra
cy of America has today. Through 
birth, John D. Rockefeller is the 
richest man in the world, while his 
family is the world’s wealthiest fa
mily, with the Henry Fords and 
the Matsuis of Japan runners-up. 
The Rockefeller family, for ins- 
tance, is worth about $2,500,000,000* 
whereas the Fords, Henry and Ed- 
sel, have a fortune approximating 
$1,000,000,000. ,

Ford has nevėr claimed to be a 
“philanthropits.” In journalistic phi
lanthropy, he is best known for 
the reconstructibn of a village as 
it stood ąbout a century ago. That 
piece of work, of course, is valu- 
able chiefly as publicity for the 
auto magnate. Recent testimony 
showed that Edsel Ford gavę to 
the Detroit Community Chest $130,- 
000, a sum just 15% of what the 
City of Detroit paid out on unem- 
ployment rel’ief to jobless Ford 
employees, The finai irony is that 
Ford pays no taxes to Detroit.

America’s rich are, of course, 
the chief filers of large income tax 
retumą. Yet the totai gifts of all 
who filed income tax returns has 
never amounted to 2% of their įn- 
comes, even in prosperous years, 
according to Ryllis A. and Omar 
P. Goslin in “Rich Man, Poor Man.” 
Including all gifts to churches, col- 
leges, endowments, or relief, Ame
rica’s 248 richest families with in* 
comes of over a million dollars per 
family contributed on an average 
of $30,100 each in 1938. Since the 
Civil War our federal government 
has given to sočiai uses more than 
four times as much as private per- 
sons have contributed.

Because newspapers drench us 
with stories about the philanthro- 
pic gifts of Rockefeller and Car- 
negie and a few others, it will bal- 
ance things somewhat to call the 
roll of rich familie who don’t 
have even newspaper-made re- 
putations for philanthropy. Here 
are some of the better known fa
milies of immense wealth who are 
master misers in public giving: 
Astors, Bakers, Berwinds, Bradys, 
Du Ponts, Fields, Fishers, Fords, 
Fricks, Greens, Goulds, Guggen- 
heims, Goelets, McCormicks, Mel
ioną, Metcalfs, Morgans, Ryans, 
Stillmans, Tafts, and Vandęrbįlts. 
The list might easily be extended.

Since America’s fabulęusly rich 
families, are such master misers in 
public giving, the sensible wajJ to 
get money for much-needed sočiai 
welfare projects is to tąke much 
more by taxation from our selfish 
rich.

• Probably it is not now news 
to anyone that the Chorus is re- 
turning from Lithuania this week, 
after a tour that was very success- 
ful and surpassed all expectations 
of even the optimigtic Pirmynįtes.

• The Chorus gavę in Lithuania 
21 concerts in the short time of six 
weeks and i^ecė'ived such a shower 
of gifts, praise, complimentary cri- 
ticįsm that the heads of the mem- 
bers are štili swooning. Ample de- 
tails of the tour have been given 
in the Lithuanian part of this pa
per, therefor there is no need for 
repetįtion. t

• The Chorus left Lithuania Au- 
gust Ist, sang in London, for the 
Lithuanian Cplony, on the 3rd and 
sailed to USA from Liverpool on 
the 5th o,n the Cunard Line Ship 
“Scythia” The steamer will be in 
New York today, the 15th. It is 
not definitely known when the 
group will reach Chicago, būt it 
may be tomorrow, the 16th.

• Būt a part of the Chorus will 
be home this week. Some 10 mem- 
bers remained for a longer stay in 
Lithuania. Mr. & Mrs. Stęphens will 
stop off at Brockton, Mass. for a 
week with their parents, others 
will enjoy for several days the 
“iniąuities” of New York.

• The “Stray Sheep” will be 
back by the end of next week and 
it is for that reason that the Fund 
Committee, which decided ,to run 
a Reception Banąuet, has čhosen 
Wednesday, August 3Ist as the date. 
The Plaee — Syrena Ballroom in 
Brighton Park, the tickets—$1.25. 
More detailš will follow during the 
week and nexf'Monday. It will be 
a very showy, and elaborate affair, 
to live up to the pace sėt in Lithua
nia.

• On the 'Labor Day Sunday, 
Sept. 4th a Pirmyn Home-Coming 
pienie will tal<įę, place at the Sun- 
set Grove whpre Naujienos enter- 
tained thousands yesterday. The pie
nie will mark the first major pub
lic appearance of the Chorus after 
the return. That again will be a 
gala event.

• And no\^>ręad news for Pirm- 
ynites that sa'V'home, while their 
brethren enjoyed European hospi- 
tality and the sea. Tomorrovv 
night, Aug. 16th a very important 
meeting will have place at Neffas’ 
Hali (The “Old Place,” you know) 
hnd it is very urgeut that all Cho
rus members and Fund Committee 
members be present. The time — 
8 P. M.

Kindly be there. Until then,
I remain, Your,

— Raskey Huey.

At Marąuette 
Park

ART CRĄFT NEWS

The “Marąuette Craftsmen” are 
busy addjng the finishing touches 
to their puppets for “Aladdin and 
His Wonderful Lamp.” which they 
hope to present this fall. They are 
also making hand puppets of Moon 
Muilins and “Hans and Fritz” com- 
ic Characters.; , They are also quite 
proud of thejr Junior Garden, 
which is blooming with color and 
attracts much favorable notice from 
passers by. In addition to these act- 
ivities they have an outdoor sketeh 
class, and have also made some 
good looking spatter and ink leaf 
prints as part of their nature lore.

MIKADO AND ALADDIN.
On Sept. 2nd and 6th respect- 

ively Marquette Park will present 
the dramatized version of the Mi
kado and Aladdin and His Lamp. 
The show will be held on an out 
door stage which will be built ad- 
jacent to the fieldhouse.

Eaeh evening prior to the above 
presentatlcms a short Americaniza- 
tion program will be given in con- 
junetiop with the “Chicago’s New 
Century Committee.” This partięu- 
lar part of the program is sponsor- 
ed by the Marquętt,e Park Lions 
Club, with Dr. Vincent Milas as 
Chairman.

The bįggest loop-holes for rich 
tax-dodgers and tax-slackers are 
family corporations, tax-exempt se- 
eurities, and so-called educational 
and philanthropic foundations orį 
gifts, Through improvement and, 
more careful administration of our; 
tax Iaws we can plug up those' 
loop-holes and can secure much of 
the revenue necęssary for sočiai 
advanęaueirti '

Summer School Demonstrafion
On Thrusdąy, Ąugust 18th the 

Marquette Park Summer School 
Demonstration will mark the end 
of his year’s school, The program 
wjll consist of drills, dances and 
games by the gymnasium ,class. A 
pageant of Father Marąuette and 
a pųppet show will also be pre&ent- 
ed. In addition to the above acti- 
vitiea an Qt Art eratt*

ROBEBT M. LA FOLLETTĘ, Sr. 
(See “Sol Levitan: “He Knows His

Political Techniąue”)

• Heilo once again Birute’s 
friends and members, how are you 
people enjoying your Summer 
months? I hope you all are having 
a swell time.

• Yes, folks, Birutė has again 
s.wung into action early this year, 
būt it’s a good start to make Peri- 
kola a success for the second time 
at Sokol Hali,' November 27, 1938. 
Don’t forget the date!

• Lašt Friday we went over the 
few songs of Perikola and had a 
nice gathering for these hot even- 
ings. also noticed a lot of new faces. 
That is very good to see, Let’s see 
more of them because there will 
be a deadline for new members 
before long.

Lašt Friday we all had a “get - 
together” or, shall I say, some 
sort of a farewell party for our 
beloved teacher and his wife, Mr. 
& Mrs. Byanskas, who are leaving 
on a vacation to Europe for about 
five weeks. We all wish them a 
bon Voyage and a good time. We 
sure will miss them for those five 
weeks.

• We will have a new teacher 
for those five weeks teaching us 
the songs of Perikola, so let’s all 
start coming down to rehearsals 
and help the new teacher, whoever 
he may be, and make Mr. Byanskas 
proud, when he gets back from his 
trip. Let’s see that we really get 
down to business and do not loaf 
while he is away.

• Trągędy, yes folks, trągedy has 
struck Birute. Mr. Nausėda passed 
away lašt week due to heart ail- 
ment. His wife was a staunch sup- 
porter of Birute and took part in 
many of Birute’s affairs. We all 
send our deepest sympathies to 
Mrs. Nausėda.

• Two of our members, Al & Roy 
Pratt and family met with an ac- 
cident, while coming home from 
a vacation, when their car, due to 
rainy weather, skidded on the road 
out in Van Wort, Ohio and hit a 
tree. Most of the family was hurt, 
also the two boys. We wish them 
speedy recovery.

•Birute again is planning a Dunes 
outing August 2Ist and hope that 
the rain does not stop this outing 
as it did the first one. Lęt’s all you 
members and friends be out there 
and hąvę a good, good time, and 
all be down. to reheąrsąl Friday, 
August 19th and hear more details 
about the ąffair. Let’s get down ta 
aerious business of putting Periko
la ove.r again. Don’t forget, August 
19, at Sandarą Hali, at 8:0Q P.Mm

Tilt then, your Birute’s corresp.

wood Nyorking and sewing will be 
held before and after the program 
Father Lane of St. Gall’s Parish is 
Chairman in charge.

Fojk Dance Gestival
The Seęond Annual Folk Pance 

Festival will be held on Thursday, 
August 25th at the park fieldhouse.

Observations of Interest
“We benefit ourselves have been ta benefit their clients
withqut cheating yau,”

Somevvhere or other we read the 
above slogan which we thoųght was 
a “doggone” good and hanest ad- 
mission on the part of those saying 
or displaying a slogan likę that. 
Ęveryane knows that everyone 
wants to benefit oneself; būt hear- 
ing some persons talk, one would 
think they live to benefit you, de- 
priving themselves of privileges or 
galus.

We have always listened with 
ąuizzicaj ear and half-receptiye 
mind to people who “ooze” and 
“buhle” trying very obviously ta 
makę yau form some eertain opi
niam

At times a lack ęf words is most 
effective. Take for example the not- 
so-bold young man whose silenee 
provoked the following elimatie 
words from his lady fair:

MOST ELOQUENT
You need not search for words, 

my dear,
To tell me what I long to hear;
Nor need you gently press my hąnd 
In greeting shy. I understand 
The message in your _ęyes,—.

what they
Are yearning both to ask and say.
Nor eyes, nor hands, nor lips 

can beat
The language of a blush, my sweet.

And just the opposite was ano- 
ther case, where a pretty petite was 
letting her caller know how she 
“stepped” to this country club or 
danced to the strains of some
fashionable orchestra in some “rjt* 
zy” gardens or fancy inn and how 
exquisite she looked in that fluffy 
gown of pink and blue. Her caller 
had taken her to dine in just a 
good, old “eat shop”, when all the 
“build-up” fell. Or, was it the 
plain—-tasty, yes, būt plain—atmo- 
sphere that made the high-step- 
ping butterfly constantly place the 
used fork with prongs leaning On
her plate and handle stretehing on 
the table. A real butterfly first 
learns table manners before she 
thinks of flitting in fashion.

Or the way SOME of our pro- 
fessionąls flit in fashion’ With a 
lonely thin dollar in thęir pockets, 
they strut to the “bookies” as 
though they were men of means 
and leisure. Those “daily daubles” 
and “mutuels” or what have yau, 
once in a while multiply that thin 
dollar būt turn right around and 
empty the haul ąuite thoroughly. 
Whereąs, if those few smart pro- 
fessionals had waited for their pa- 
tiens or clients during the hours 
that the smart ones, themselves, 
had specified, their gain would

or patiens without cheating them
selves.

Būt the most sįmple way that 
many of us cheat ourselves is by 
not looking, Yes, looking! The po- 
plar, the maple, the mauntain ash 
has grace and beauty galore. How 
many of our city-folk can distin- 
guish btween a maple and an 
aak? How many know that throu- 
ghout the year there is a dipper in 
our northern sky brimful of light 
to inspire soaring thoughta • and 
planą?

How many have spent a delight 
fui haur becoming aoąuainted 
with the fine marble or rugged 
clay or soft woad figures aasemh- 
led in one airy wing of the Field 
Museum, telling the story of many 
racos,’ We refer to the sculpture 
of Melvina Hoffmam whosę book 
“Heads and Talės” which was pub- 
lį&hed a while ago, būt which we 
think should be advertised morę, 
was a fascinating as her exhibit.

How many have stopped to real- 
ize that the smiling face is the 
one that is ever young, attraotive! 
We overheard the following bit of 
“kidding” that may be worth r$- 
peating:

“There you are, smiling every- 
time I see you!” said the good- 
natured tease to the bright young 
woman in the office.

“J can’t afford expensive beauty 
facials; therefore, to keep awąy 
those aging wrinkles oaused by 
frowns, I just smile and smilę 
every chance I get,” said she, ac
cording to Newsy.

Softball Tournament 
Park District Girls’

Schedule of remaining gamos to 
be played in section competitions 
of the Chicago Park District city- 
wide girls’ softball tournament, are 
as follows for' West Side areas:

Junior DiVision — (Games start 
ai 4f3Q p.m.)
August 16 — Harrison vs. Stanford 

at Stanford Park
Unlimited DiVision—.(Gamės star 

at 6:45 p.m.)
August 16 — Franklin vs. Garfield 

Na 1 at GarfieM Park 
Harrison vs. Columbus 

at Harrison Park

First and second place team win- 
ners in both Junior and Vnlimited 
Divisions of section toumaments 
shall be eligible for the city-wide 
finais starting Ąugust 23rd, location 
to be annaunced at a later date.

This tournament is eondueted by 
Ailene Klest, aasistant supervisor 
phyaioal ąctivities, Chicago Park 
District.

Bits for Your >crapD00K
AN ĘCGNOMIC HlSTORICAL OUTUNB OP 

MTHUANIA P-

(Canūnued from hsc wwk)
Lithuania As a Province of Russla. By the third dlvi- 

sion of the Polish-Lithuanian State, in 1795, almost 
the whole of Lithuania had been delivered to Rus- 
sia and was formed into the so-called “North-West- 
ern Region.” This consisted of the governments of 
Vilnius, Gardinas and Kaunas. The administrative 
seat of the Governor-General was in Vilnius.

The Russians gavę no autonomy in admistration to 
the province of Lithuania and the ūse of the word 
“Lithuania” was prohibited as illegal. The Russians 
forgot that the Lithuanians defended them and 
their territories from Tartar oppression. They pro- 
claimed that Lithuania had always been a part of 
Russia and endeavored to eradicate the national and 
historical traditions of Lithuanians by the oppres- 
sive means of Russification. They even went to 
extremes. They economically impoverished the coun
try, applying adverse railroad tariff, even objecting 
to the cooperative establishments of the people. The 
Lithuanian intelligent&ia were prohibited from settl- 
ing in their own country. Only a few schools were 
allowed and they were conduęted excluaively in 
the Russjan language. Public ūse of the Lithuanian 
language was strietly forbidden and the Latįn al- 
phabet was aboli&hed. Finally tho Lithuanian lan
guage press was suppressed ąltogether. Those who 
dared oppose those drastic policies were exiled to 
Siberia or imprisonęd.

Sųeh cruel and barbarous methods of Czarlsm only 
caused indignation and ą serles of open hosttile out- 
breaks, which in turn only inereased the oppressive 
meaaures. The Lithuanians had to suffer under this 
yoke for a period of over 110 years, until the Ją- 
panese, by disastrously defeating the Ruąsians in 
19Q4, somevvhat broke the horns of Russian abąolut- 
ism. In the early stages of the World W«r, the whole 
of Lithuania feund herself under the Germąn mi- 
litary occupatiom Unfortunate as this was, many 
thought it waa nevertheless better than the hated 
Ruąslan yoke. (Tt Be Contfaued)

I
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Diena Iš Dienos
Laiškas 
Redakcijai
Didžiai gerb. p. Redaktoriau!

Jūsų redaguojamo dienraščio 
š. m. rugpiučio men. 8 d. nu
meryje patalpinta žinute, kuri 
yra palietusi mane, bet kai ku
rie paskelbti faktai neatatinka 
tikrenybei, todėl prašau Tam
stą leisti man juos atitaisyti.

Jūsų korespondentas, kurio 
aš vien iš inicialų nepažįstu ir 
kurio aš neprašiau ką nors apie 
mane rašyti, o juo labiau pra
šyti mano vardu lietuvių vi
suomenės Amerikoje man pa
ramos, turėdamas labai gerus 
tikslus man padėti, už ką jam

2-ra Savaitė!
RAUDONOJI ARMIJA KALBA:

“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 šešt 

ir Sekmadienį.

Naujai Atidaryta 
LIETUVIŠKA 

PUIKI VALGYKLA

AL & PATSY 
2115 So. Halsted St.

Kas ieško gerą valgį— 
NEAPSIRIKS ATSILANKĘS 

1

........ .... - p y? j jvĮ J  *....
Ned. Rugpiučio 21 dieną įvyks Liet. Kunigaikščio Mindaugio 

Draugijos nuo Town of Lake, antras metinis piknikas, Juo
zapo Spaičio Shady Tree darže, 8900 S. Archer Avė. Wil- 
low Springs, III. Bus muzika, šokiai, daržo įžangos nebus. 
Visi lietuviai raginami skaitlingai atsilankyti.

MĖGSTI MEDALIONAI KAPAI

CROCHETED MEDALLION PATTERN 1701

No. 1707 — Iš medalionų padaryta kapa. Jei gražiai ją 
numegsit, turėsit kuo pasirodyti.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1707 *
t 1739 So. Hahted St.. Chicago, III. *

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavwdj No....................... |

| Vargau it oavardi .........................  _......... w...................  ■

| Adrnaas .............        |

| Miestai iv valstija ... ___ |

~peter pen——————

dėkoju, bet, neturėdamas pakan
kamai informacijų, paskelbė 
žinių, kurios neatatinka tikre
nybei.

Tarp kitko yra žinutėje pa'- 
minėta, kad aš Lietuvoje dir
bau 12 metų “Lietukės Valsty
bės Banke”. Tokiame banke 
negalėjau dirbti, nes tokio Lie
tuvoje niekados nebuvo^ ir nė
ra. Esu dirbęs Lietuvos Banko 
Joniškio Skyriuje kaipo to sky
riaus buhalteris.

Reiškia pagarbą,
Steponas Petravičius.

Svečiai Iš
East St. Louis

Pereitą savaitę Chicagoj lan
kėsi p-a Mary Gudavičienė iš 
East Saint Louis, III. Ji buvo 
atvykusi aplankyti savo gimi
nes, kartu su sunum Edwardu 
ir duktere Mary. Svečiavosi pas 
sesutę p. Brigytą Gaučienę, 
2436 W. 45th St., ir pas gimi
naičius pp. Stasį ir Nastę Va 
lančius, 5702 So. Emerald Avė. 
Edwardas Gudavičius yra p. 
Valančienės krikšto sūnūs.

P s S. Valančius tarnauja 
J. F. Budriko bendrovėj ir daž
nai veda tos firmos radio pro
gramos. Drg.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoj)

Dan Schultz, 43, su Antoi- 
nette Judas, 47

Anthony Norbut, 25, su Rose 
Lipinski, 23

Ernest Korn, 49, su Helen 
Sharkey, 49

Steve Majchrowski, 21, su 
Marie Grybas, .23

Edward Vajvoda, 20, su Lot- 
tie Lupa, 19

Edward Kusek, 24, su Agnės 
Jarusz, 27

Paul McClintock, 27, su So- 
phia Širvaitis, 27

Chester Hopper, 28, su Bar
bara Turauski, 25

William Dolan, 41, su Gert- 
rude Altland, 42

Gavo 
Perskiras

Jeanne Sailens nuo Joseph 
Sailens.

įsigėrę Vairuotojai 
Didžiausias Pavojus 
Važiuotojams

Bet Juos Sunku Pažinti
Įsigėrę automobilistai suda

ro didžiausį pavojų važiuoto
jams, sako Carl A. Barrett, 
prezidentas Illinois Automobile 
Club. Betgi yra sunku nuspręsti 
tarp įsigėrusių ir girto auto
mobilisto.

Girtas motoristas išduoda 
save poelgiais ir išvaizda. Įsi
gėręs betgi sunku yra nuspręsti. 
Jis gali ilgą laiką važinėtis ir 
policija neįstengs jį pažint.

Tik jo pojūčiai bus labai su
erzinti, jis pasidarys nebe te
kis atsargus, taip kad nelaimės 
greičiau įvykst. Ant kiek .si- 
gėręs žmogus gali saugiai val
dyti karą, tebėra neaiškus klau 
simas. Tečiaus yra nustatyta, 
kad nuo 85 iki 90 nuoš. važiuo
tojų yra atsargus. Likusius 10- 
15 nuoš. palinkusių prie nelai
mių motoristų butų galima su
mažinti, jei pasisektų kokiu 
nors budu pašalinti iš gatvių 
ir kelių įsigėrusius automobi
listus, baigia p. Barrett.

JUOKAI
NEKALTI KENČIA

Kalinių pasikalbėjimas.
—Ar tu, Bartkuviene, daug 

nubausta?
—Ketveris metus sunkiųjų 

darbų kalėjimo.
—Tai už ką?
—Nekaltai, visai nekaltai 

kenčiu, už nieką kenčiu.
—Už nieką niekas nieko į 

kalėjimą nesodina.
—Galima sakyti, kad už nie

ką.—Tiktai katiną nunuodijau.
_ i?• •
—Aš pastačiau ant stalo 

sriubą, o jis biaurybė užšokęs 
prilakė ir padvėsė,—teisinasi 
Bartkuviene, nubausta kalėti 
už pasikėsinimą nunuodyti sa
vo vyrą.

DĖKINGAS TĖVAS
—Tai tamsta išgelbėjai ma

no skęstanti sūnų?
—Aš. Bet tai nesvarbu.
—Kaip nesvarbu! O kur din

go jo kepurė,

BE YDŲ NĖRA ŽMOGAUS
—Aš nerūkau ir negeriu.
—Vadinas, tamsta visai be 

ydų.
—O ne, vis dėlto vieną tu

riu:—aš meluoju.

Queen Mary 
Laivas Sumušė 
Greičio Rekordą
Perplaukė Atlantą į 3 Dienas, 

21 Valandą ir 48 Min.

Queen Mary laivas, priklau
sąs Cunard White Star bendro
vei, rugpiučio 8 dieną paver
žė visus greitumo rekordus. Ji 
Atlantą perplaukė per 3 dienas, 
21 valandą ir 48 minutes, da
rydama po 38 saužemio mylias 
per valandą, arba, vidutiniai 
skaičiuojant, 30.99 mazgus. Tai 
gi, naujasis greičio rekordas 
yra 1 valandą ir 14 minučių 
trumpesnis. Tokiu budu Queen 
Mary tapo vandenyno greitu
mo imperatore.

Iš kelionės nuotykių paminė
tini sekantys atsitikimai. Vie
ną penktadienio popietį laivas 
tiek įsismagino, kad iki šešta
dienio popiečio padarė 790 my
lių, viduniai skaičiuojant, grei
tumo rekordą 31.6 mazgų, kas 
skaitoma ypatingai nuostabiu 
vakarų kryptimi. Kitas labai 
panašus atsitikimas buvo tas, 
kad sekančią dieną laivas lyg 
ir nenorėdamas nusileisti va-

DUODAME PINIGUS
• Jeigu reikia atnaujinti 

morgičių;
® Jeigu norite taisyti na

mų;
o Jeigu norite pirkti namų;
® Jeigu norite budavoti na

mų;
® Kreipkitės ’į Naujienų 

Spulkų. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sulytomis.

LITHUANIAN* BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdienųišskyrus 
nedėldienius 8 ryto iki 

8 vai. vakare

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKĘVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

karykščiam pasisekimui, pada
rė 784 mylias.

Taigi, nereikia ir sakyti, koks 
buvo keleivių džiaugsmas, ka
da patyrė, sumušę anksčiau bu
vusius rekordus. (Skelb.);

JUOKAI
MAŽA LAIKO

Barkūnas su žmona rengiasi 
i teatrą.

—Paskubėk, Zosia, rengtis, 
nes iki vaidinimo pradžios be
liko tik trys valandos ir mes 
galime pasivėlinti,—ragina Bar
kūnas savo žmoną.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TeL Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Screened) Tonas .... ...................   "

SMULKESNES DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau • 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Moterys-žiurėRit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

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

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

Siunčiu .............. kuponus. Taipgi pinigais ...... -.............................

Atsiųskit man ........................................„.................... . .........................

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

Adresas ................. ............ ..................................... ............................ .....

Miestus ................    Valstija ...........................

STRATEGIJA
—Eilinis Petraiti, ar žinai,

kas tai yra strategija.
—Strategija, tamsta puška- 

i rininki... Strategija bus tada, I 
i kai, pavyzdžiui, pasibaigia šo-| 
viniai, o kareiviai vis dar šau 
do, kad priešas nesužinotų, jog 
šoviniai jau pasibaigė.

JURININKO AUKA V. G. 
FONDUI

Laivo “Maistas” Pirmasis 
šturmanas E. Sliesoraitis per 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
Klaipėdos apygardos Komiteto 
pirmininką Vilniaus Geležiniam 
Fondui paaukojo 50 litų.

Pabaiki! Savo Kojii Vargus 
DYKAI EKŽAMINACIJA

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

Q C DOLERIUS

Sutaupysi
DABAR PIRKDAMAS

OIL BURNER
arba ant anglinio ir gazinio

PEČIAUS

Pasirinkimas didžiausias 
Chicagoje:

Norge, Quaker, American, 
Coleman, Original, 

Universal

Senas pečius priimama 
mainais

JOS.F.BUDRIK
i INC.

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

, Budriko Krautuvė atdara vaka-
j rais iki 9:30 — U tara inkais, Ket- 

vergais ir Subatomis
’ Iki 6:30 — Panedėliais, Seredo- 

mis ir PėtnyČiomis

Gražus Budriko programas lei
džiamas iš WCFL — 970 k. sto
ties Nedėliomis 7:30 v. vakare.

International Pot-pourri iš sto
ties WAAF — 920 k. Panedėliais 

; ir PėtnyČiomis 6:15 vakare.
Iš WHFC — 14 k. Ketvergais 

i kaip 7 vai. vakare. »?'

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

MOVING
I Perkraustom forničius, pianus ir 
j visokius rakandus bei Storus. Ve- 
: žam i farmas ir kitus miestus, 
i Žema kaina. Musų Darbas ga

rantuotas. Taipg? pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesoms. Darbas 
garanflrotas.

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

I $12.50 
$50-oo 

IŠIMAMA viena

• IJGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMA 

už ..................
GYDYMAS
LIGONINĖJE .....
RAUDONGYSLfiS

diena ligoninėje ...... $15-00
RAUMATTZMAS <9.00

greitai palengvinama . .. *
VISAS LIGAS GYDOMA $1
Ek^aminucil® jskoit. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.

ANGLYS—COAL
Kainos nerkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virgiui* 

75% Coarse . .... . ..... _......  $7.00
Pocahontns Mine Run, West Virrinia 

75% Coarse ----------------- $7.75
Illinois Nut _____  $5.60
Rex Egg ...............  $7410
Black Band Lump _________  $8.75
Millers Creek Lump _______  $9.00
Chestnut Hard Coal ......  $13.00

ir kitokias anglis pristatom.
Pašaukit: Lafayette 8980.

OKSAS EXPRESSING
UOS SO. FAIRHELD AVK
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ŽINIOS IŠ WESTERN ELECTRIC IR
CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
Westem Electric Darbai Negerėja

CICERO. — Truputį apie 
Western Electric Kompaniją. 
Dideli ir maži, turtingi ir bied- 
ni, visi atkreipę atydą į tą 
dirbtuvę. Buvo pasklidę gan
dai, ir jau nepirmi, kad po ato
stogų dirbs pilną laiką ir pa
šauks atleistuosius darbininkus. 
Skamba puikiai. Dar geriau gir
dyti, kuomet sakė, kad ir nau- 
jų ims. Visi to tik ir laukė.

Jau po atostogų, bet dar ne
galutinai, vienas-kitas dar tu
rės savaitę vėliaus. Bet štai, 
šią savaitę kaikurie skyriai, ir 
gana svarbus, gauna įsakymą 
dirbti 4 dienas. Vėliaus gal pri
sieis dirbti ir tris dienas sa
vaitėj.

Ta žinia paveikia visus blo
gai. Keturių arba trijų dienų 
savaitę darbo darbininkams 
šiais brangumo laikais yra ne
įmanoma. Tas pats ir su biz
nio įstaigoms. Darbų mažai, 
įplaukų nėra, ir nors reikalin- 
giausieji dalykai turi būti ne
pirkti. Nėra iš ko. Su šeimyna 
gyventi ir maisto žmoniško ne
galima turėti. Ir taip vienas 
kito klausia, “Kaip čia bus to- 
liaus.” Ir toks blogas sąstovis 
eina jau metų metais. Tad, 
kur-gi tas gerasis rytojus; kur 
jis? Ateik!

Biznio Permainos
CICERO. — Joe Nagreckis 

pardavė savo aiskriminę. Ir kas 
gi ją nupirko? Ogi, R. Kaunie
tis. Tykus, sveikas vyras. Vi
są biznio aparatą pavedė savo 
“širdukui”, p-iai Kaunietienei.

MADOS

Linkiu Jums geriausių pasek
mių.

O ką dabar dirbs Joe Na 
greckis? Niekas nežino. Kai 
kas pranašauja, kad jis rengia
si prie vedybų. Nieko naujo, 
jau laikas. Bet seną vilką “n'e- 
prikirpsi”, vargiai rasis toki 
mandri, kad jam galvą apsiūk
tų.

“Liberty” Tailors
Liberty Tailors, vedėjai yra 

T. Brazis su sunumi. Jau ke- 
linti metai kaip jų biznis pla
čiai išplėstas ir tas vardas 
“Liberty” taip populiarus, kad 
paplito po visą Chicagą. P-s 
Brazis turėtų tą užprotestuo
ti. Bet jis sako, “Tas man nie
ko nekenkia. Visi žino, kad 
vardas “Liberty” priguli Cice
ro j, nes čia yra namas ir ma
no biznis tame name.”

Sutiktuvės Pirmyniečiams
Visiems žinomas T. Brazio 

sūnūs “Al”, geras dainininkas, 
lošėjas. Su “Pirmyn” choru 
viešėjo Lietuvoj. Jau grįžta at
gal, ir jam yra rengiamos su
tiktuvės. Jaunojo Brazio sutik
tuvės įvyks 20 dieną šio mė
nesio, Lietuvių Liuosybės sve
tainėj. Rengimo darbas yra ve
damas dėdės iš North Sidės. 
Nėra abejonės, kad puota bus 
iškilminga.

Girdėjau, jog yra veikiamas 
šis-tas ir dėl p ios Dolan-Asci- 
lienės. Ji taipgi grįžta pas savo 
Vincuką. Kiek kitų parengimų, 
atskirų, bus, tai negalima nei 
suskaityti. O kada gi paties 
choro sutiktuvės? Turėtų būti

vienas iš šauniausių vakarų. 
Lauksime...

Atostogos
F. ir M. Danauskai “išsipra, 

še*’ iš namų tik porai dienų, o 
išbuvo visą savaitę. “Sand Du- 
nes” smiltynuose turėjo sma
gius laikus. Su jais drauge bu
vo Dom. Masulis. Sako, “Tai 
pirmos tokios vakacijos mano 
gyvenime. Matėmė stebėtinai 
gražių vietų Michigan City ir 
Long Beach. Ten tai gyvenimas, 
tikras rojus!”

Taip, yra puikių, gražių vie
tų, bet ųevisiems,

“N.” Rašėjas

kūne arti pažįsta latvius ir
reikalus su jais turi. Tuoj aus H Ilgy. IvlvllvolU

MYKOLAS PERECKAS

Vedybinis 
Jubiliejus

15 metų vedybinio gyvenimo 
Jubiliejus, šio mėnesio 11 die
ną Kazys ir Elžbieta Vasiliaus
kai, 1332 South 49th Courį 
atšventė savo peiikioliktą me
tinį vedybų jubiliejų. Tai jų 
biznio vieta ir namai. Virš imi
nėtą dieną p.p. Vasiliauskai bu
vo geroj nuotaikoj, nes tą die
ną sukaktis jų vedybų ir fa u 
15 metų. “O nejusti, nepajun
ti laiką bėgant!” Tai ženklas 
meilės sutarties ir tvarkaus gy
venimo.

Pats p. Vasiliauskas linksmas 
žmogus, geras biznierius. Pri
klauso vietinėse draugijose ir 
visuomet remia jų parengimus. 
O p-ia Vasiliauskienė praktiš
ka šeimininkė. Perleidus viso • 
kių saldybių ir kartybių, pui
kiai supranta ir įvertina gy
venimų. Tokiu budu jiems ir 
sekasi. Nėra abejonės, kad už 
10 metų švęs sidabro jubilie
jų-

Dar Apie Chicagos 
Latviufc

Apie musų kaimynus Lat
vius* Pereitą ketvirtadienį “Nau 
jienose” tilpo aprašymas apie 
Latvius, ię tai gaųa*žemos fų- 

’ sies ’ faktad^*MW**ftĮ fjatfĮ •* vaka < 
rą teko sutikti keletą draugų

No. 4729—Mergaitėm suknelės ir 
kelnaitės. Sukirptos mieros 2, 4, 
6, 8 ir 10 metų mergaitėms.

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 12 d., 3:45 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Ukmergės apskr., ir pa- 
rap., Kūrenu kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Bara
nauskaitę, 2 sūnūs Juozapą ir 
Vytautą, švogerį Joną ir švo- 
gerką Veroniką Kauniečius ir 
jos dukteris Oną ir Marijoną, 
po vyru Miller ir gimines; 
Petrą Vaičiūną ir jo šeimy
ną ir gimines; Joną Gaižiu- 
čius ir jo šeimą ir draugus: 
Joną Bundolį ir švogerką A- 
paloniją Servinskienę ir drau
gą Joną Braunį, tolesnę gimi
nę Mykolą Paliulį ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoj bro
lį Konstantą.

Kūnas pašarvotas 8131 So. 
Normai Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, rugpiučio-August 
16 dieną, 8:00 vai. ryto iš na
mų į šv. Juozapo parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o i§ ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Pereckio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Visi Giminės.

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

JURGIS BALAKAUSKAS

pareiškė, “Ta$ aprašymas r Yra 
neteisingas ir vienpusiškas;”

Aš pats taipgi turiu patyri
mo su latviais. Teko dalyvauti 
jų parengimuose ir patyriau, 
kad turi gerų dainininkų, lošė
jų ir organizatorių. Kaipo tau
ta, stovi aukščiaus už musų lie
tuvius. Suprantamai yra viso
kių ir iš jų, bet jeigu sakyt, 
kad visi yra pasisukę bolševiz- 
inan tąi netiesa, čia Chicago j e 
jie turi savo dievnamį ir kele
tą biznio vietų. ■

P-s J. Pauga sako, “Aš pats 
esu buvęs ir girdėjęs, ir turiu 
biznierių, kostumerių.” O J> 
Balakas tai gana plačiai žino 
apie juos. Yra veikęs su jais, 
nes liuosai ya^oja jų kalbą 
ir skaito jų rastus. Ir prie tos 
progos, pats Balakas galės pa
duot daugiaus faktų apie tuos 
“netikusius” žmones.

Mano praktika ir patyrimas 
rašantiems nekiršinti tautą 
prieš tautą,' b3' Visur bendrauti 
ir gerus santykius palaikyti. 
Pačių latvių ir musų mažas 
skaičius, priklausom nuo kitų 
malonės. Ar nebūtų geriaus, 
kad mes prądčtumėm rašyti, 
kalbėti. Jei Lietuva, Latvija, 
Estonija sudarytų vieną valsti
ją, tai butų didesnė naudą, nei 
pavieniais esant.

K. P. Deveikis.

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

Naujienos skvo skaitytojams 
suteikia tokią'progą. Pasinaii- 
dokit ją pakof dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų/ Tėmykit kas
dien -kuponus' ^Naujienose? Iš- 
sikirpkit jūos^ ir - tUojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už ytiaŽus pinigus ga
lite gauti 'miį^tos rųšies Ro- 
gers sįdabtinius setus.

Svarbesni Įvykiai 
Chicagos Istorijoj

Liepos 30, 1863. — Chicago 
City Roadway Co. išpirko už 
$300,000 West Division Rąil- 
way Co., vakarinės miesto gat- 
vekarius.

Liepos 31, 1871. — Miesto ta
ryba pakeitė į Grand Haven 
šiaurinę dalį gatvės į Gocthe 
gatvę.

Rugp. 1, 1843. — Miesto ta
rybos įsakymu J. W. Norris pa
darytas cenzas parodė, kad Chi
cago turi 7,580 gyventojų, iš 
kurių 773 buvo airiai, 773 bu
vo norvegai ir vokiečiai, 667 
buvo gimę kitose šalyse.

1887 — Atidarytas Rush St. 
tiltas. Dvigubo platumo kelias, 
operuojamas garu, apšviestas c- 
lektros

■ Rugp. 7, 1826. — Įvyko pir
mi valstijos rinkiniai Peoria 
kauiilėj Dr. Alexander Wolcox 
namuose. Buvo tik 35 balsuo
tojai.

Rugp. 8, 1938. — Paminklas 
Dr. Green Vardaman Black pa
darytas pietiniame gale Lincoln 
parko.

Rugp. 9, 1922. — Rinkimuo
se prijungta dalis Maine mies
telio.

Rugpiučio 10. — Dalis ploto 
10 kelv. mylių liko indėnų ati
duota Jungt. Valstijoms. Chica
gos upes žiotyse. Tai padaryta 
sulig Greenville sutarties.

1833. — Įvyko Chicagos mie
sto trusstees rinkimai. Dalyva
vo 28 balsuotojai ir išrinko 5 
trusstees.

1872. — 25 pėdos žemes 
Dearborn gatvėj, į šiaurę nuo 
Washiilgton St., vakarinėj pu
sėj parduota po $1,000 už prie
kinę pėdą.

Rugp. 1, 1834. — John M. 
Kinzie išrinktus C^iicągos mies
to trustdbs^la^ybos prezidentu.

1903. — Chlcssinegcr & Ma- 
yer išnuomavo iš Adolf Kraus 
nuosavybę prie 155 State St., 
vakarinis priekis į pietus nuo 
Madison gt. 99 melams. Nuo
ma už žemę $16,000 į metus.

Rugp. 12, 1833. — Praėjo le
galiai gyvuoti Chicagos miestas.

CLASSIFIED ADS.
SiTUATION WANTED 

Ieško Darbo
FARMS FOR SALE 

Ūkiai Pardavimui
JAUNAS VYRAS ieško darbo. 

Moka troką draivinti, gali taver
noj ar ant farmos dirbti. Peter 
Zabrauskas, 558 W. 37th. St., 3-čios 
lubos iš fronto.

PAIEŠKAU DARBO
Penteris ir popieruotojas iš vi

daus, iš lauko ir štoruose, 10 metų 
patyręs, darbas užtikrintas. Chica
goj ir priemiesčiuose apkainavimas 
dykai.

J. AUGAITIS
1608 S. 50th Avė., Cicero, CIC. 2633

SAVININKUI MIRUS rendai ar 
pardavimui 240 akrų ūkis, Michi
gan, 300 mylių nuo Chicagos, geri 
pastatai, mašinos, naujos barnės, 
—30 karvių, 4 arkliai, vištų ir ki
tas stakąs. Kreiptis po 6 v. popiet.

1801 Šo. 51 Avė., Cicero, III. 
MRS. KEMTES.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
popierio sortuotojos. Gera alga tin
kamoms moterims.

THOMAS PAPER STOCK CO.
860 W. Evergreen,

1 blokas į šiaurę nuo Halsted ir 
Division.

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

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

CALumet 5260.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKIA VIDURAMŽĖS poros 

mažam ūky dirbti, patiems šeimy- 
ninkauti, algos $20 į mėnesį ir pel
nu dalintis, 6 mylios nuo miesto. 
Antrašas Phillip Rosenthal, Flore- 
nce, Wis., Box 147.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA NAMAMS NUO NAMO 
K E L IAUJANČIŲ ' pardavinėtojų 
kreditan. Alga ir komisija. Kreiptis 
ROYAL CREDIT CLOTHING CO., 

2820 Milwaukee Avenue.

REIKIA PATYRUSIO shearma- 
no skrapų jardui. S. S. P. S. CO., 
5833 So. Throop St.

REIKALINGAS JAUNAS VAI
KINAS į bučernę geistina, 
nors biskį mokėtų piaustyti mėsą.

Atsišaukite tuojaus laišku.
1739 So. Halsted St., Box 865.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

kad

PILNAI ĮRENGTA BEKERNĖ, 
mūrinis pečius, ir mixeriai. štoras 
su fikčeriais. Biznis atdaras. Par
duosim labai pigiai. Atsišaukite: 
8651 Baltimore Avė.

PARSIDUODA SALDAINIŲ ir 
valgomų daiktų krautuvė — senai 
išdirbtas biznis, 5 gyvenami kam
bariai, vana—nebrangiai. Terminai 
atsakančiam asmeniui.

4523 So. Honore St.

CLEANING IR DYEING krautu
vė. Turi būt greitai parduota. Prie
žastis — liga. Pigiai. 1909 So. Hals
ted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 12 d., 4:10 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno rėd., Ukmergės 
apskr., šešakių parap., Pasė
džių dvare.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 brolius, Ignacą, Antaną ir 
Vincentą, A. A. brolio Fran- 
ciškaus sūnų Albertą ir ki
tas gimines ir Lietuvoj brolį 
Juozapą ir seserį Oną, Stuš- 
kunienę.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioj, 44 E. 108 St., 
Roselande. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, rugpiučio 15 d., 
1:30 vai. popiėt. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Liet. Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Jurgio Balakaus
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, . I
Broliai ir Kitos Giminės*

Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
nai. Tel. CANAL 2515.

MARIJONĄ PETROŠIENĖ, 
po tėvais Bukantaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 13 d., 9:45 vaL ryto 
1938 m., sulaukus 50 m. amž., 
gimus šarkaįmio kaime., Vi
duklės parap., Raseinių apsk.

Amerikoj išgyveno 27 'm.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Vincentą, sūnų Vincentą 
ir gimines. Lietuvoj brolį 
Antaną ir gimines. į

Kūnas pašarvotas Zolpo 
koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvgs įvyks antradie
nį, rugpiučio 16 d., 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, ku
rioj atsibus gedulingos pa
maldos už ypįmpės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi- 

’ mieto kapines.
Visi a. a. Marijonos Petro

šienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat- nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 

• ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atąįąveikipimą.

Nuliud^-? liekame,
Vyras ir Sūnūs.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

REIŠKIAME NUOŠIRDŽIAUSIĄ Už-
I

UOJAUTĄ N O R AI G U GIE N EI,

DĖL JOS SESUTĖS

NELLIE HUNTERIENES
MIRTIES.

BIRUTĖS CHORAS

p- _j
s”!

4

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Bąn- 
kietame, Laido
tuvėms, Papuoši-

I v mamą.
GĖLININKAS ....

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Iloveikis ss:
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, BankietamsI ir Pagrabams.I 3316 So. Halsted Street

I Tel. YARDS 7308
į ......................................... '■ - ■ ---------- : •-> '■ Y-p x • ' ~

Pirkite savo apielinkės
; krautuvėse

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY 

ties 1340 We>st 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANGE 
COMPANY

z 1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wes>t 31st Street

__ Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Penki .išrinktieji trustees šią 
dieną susirinko organizacijai ir 
nutarę rinktis reguliariai kas 
pirmų trečiadienį kiekvieno me
nesio. Thomas J. V. Owen taip 
išrinktas prezidentu, o Isacc 
Harmon, miesto klerku.

1843. — Tapo suorganizuota 
baptistų bažnyčios tabernakle 
šit klebonu kun. Caleb Rlood. 
Gaisro sunaikinta birželio 26, 
1851.

1843. — Chplera numarino 
virš 36 gyventojų, viso mirė 30 
žmonių.

Rugp. 3, 1909. — Atidarytą 
pirma atdarame ore mokykla. 
Ją atidarė prie IIarward School 
po vadovybe Chicagos Tubercu- 
losis Instituto.
; Rugp. 4, 1830. — Chicagos 
miestas padalintas į lotus. Ma
tavimo darbą atliko James 
Thompson, mataninkas iš S t. 
Louis. Tai yra fizinė pradžia 
Chicagos miesto.

Rugpiučio 5, 1833 — Archi- 
bald Clybourne ir jo šeimyna 
atvyko į Chicago ir čia apsigy
veno.

1833. — Klerkas masiniame 
susirinkime paskelbė miesto 
trustees rinkimus.

1835. — Išrinktas pirmas
Chicagoj policijos konstabelis.

1911. — Prijungta dalis Nor- 
wood Park ir Calumet mieste
lių.

1830. — Rinkėjų sąraše buvo 
32 vardai.

1870. — įkurta Moterų ligo
ninė prie Medical College. Dr. 
William H. Byford, preziden
tas.

1893* — Nącionalė Sidabro 
kompanija susirinko Central 
Music Hali Chicagoj, dalyvau
jant kasyklų savininkams, po- 
pulistųrpartijd8 vadams,- virši-

DABARTINIU LAIKU.
Mes siūlome 6 apartm. namus, 

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

LOUIS MORRIS and CO. 
4006 Divison. 3585 Mihvaukee 

10 North Clark Street.

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLfiKOS 

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

SHĖET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

COAL—VVOOD—OIL 
Anglys—Malkos—Aliejus

2 FREIMINIAI NAMAI prie 500 
West 37th g-t. kampo, konkryto 
pamatai — 1-3 kambarių, 1-6 kam
barių. Tinka bizniui, pečium ir 
karštu vandeniu šildomi, garažas, i 
Pilna kaina $2,000.00. Taksai $29. 
Savininką šaukti Wentworth 8755.

6 KAMBARIŲ BUNGALOW ant 
kampo, kietu medžiu trimuotos, 8 
pėdų beismentas, plasteriuotas, 2 
karų garažas. Dideli medžių pavė
siai ant šono. $4,500.00.

7158 So. Maplewood.

ninkams Knight of Labor ir ki
tiems.

pašto taupymo bankas.
pirmas

1877. — Savo Ncw 
dvare “Boscobel” prie 
upės, mirė pirmas Chicagos 
meras William B. Ogden.

1907. — Teisėjas Kenesau M. 
Landis nubaudė Standard Oil 
Co. $29,240,000 už transporta
vimų gasolino su mažiau negu 
leido tarifo kainos.

llarlem

Vandens Myteriai 
Southsidėj

Apie rugsėjo mėnesio pra
džią pradės įtaisinėti vandens 
myterius Souihsidės ir South- 
v^estsidės namuose ir dirbtu
vėse. Myterių bus sudėta apie 
115,000 ir jie kainuos apie tris 
milionus dolerių.

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

LUMP
>6.00 
«.00 
6.00 
5.75 
5.00

EGG
NUT
BIG
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ- 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE 6975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

ŠKOLINAM PINIGUI 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje Ir; 

ąpielinkėse nuo 5 iki 15 metų, ‘ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOC1ĄTION 
Of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Ganai 8887

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kaino* 
priaįpamoa. Ui pakartoji* 
mus duodame rerų nuo
laidų.
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Pirmyn Choras Jau Amerikoj
NAUJIENOS, Chlcago, ffl. ' Pirmadienis, Rugp. 15, 1938

ŠIĄNAKT AR RYTOJ BUS CHICAGOJ
“Pirmyn” pirmininkui A. re labai gražų įspūdį savo 

Vaivadai, Chicagoje, vakar(dainavimu ir visai Lietuvai 
atėjo telegrama, kad Choras paliko daug didesnio įspud- 
jau sugrįžo Amerikon. žio, negu buvo tikėtasi.

Laivas “Scythia”, kuriuo ChicagieČiams bus įdomu iš- 
dainininkai važiavo, turėjo girs'ni kaip dabar skamba dai
linti New Yorke tiktai šian
dien po pietų, bet kelionę iš 
Anglijos atliko greičiau negu 
tikėjosi. Bostone, Mass., kur 
buvo išlipęs Pirmyn Choro ve
dėjas Kazys Steponavičius su 
žmona, p. Anele Steponavičie
ne, laivas jau buvo šeš’adie- 
nio vakare.

Choras bus Chicagoj šią
nakt ar rytoj, bet kurią va
landą—tikrai nežinia ir ne
buvo galima tikrų informacijų 
patirti.

Laivas atvyko New Yorkan 
gana vėlai vakare. Jeigu kra
tos muitinėje neužėmė per
daug laiko, tai gal daininin
kai suspėjo paimti traukinį tą 
patį vakarą. O jeigu ne, tai 
turės laukti iki šios dienos 
7:45 vai. ryto, Chicagos laiku

Atvyks Dearborn Stotin.
Šią žinią rašant nebuvo ga

lima gauti jokių tikrų infor
macijų nei iš gelžkelio, nei 
laivų bendrovės nei pačių cho
ristų. Tad, chicagiečiams gali 
tekti eiti chorą sutik’i stotyje 
du kartu.

Jeigu dainininkams pasise
kė pagauti Erie traukinį vakar 
nąktį, tai jie bus Chicagoj 
šiąnakt tuojau po vidurnak
čio, Chicagos laiku. Traukinys 
ateis Dearborn stotin, prie 
Polk ir S‘.ate gatvių, iš kur 
Choras išvažaivo Lietuvon 
birželio 10 d.

Jeigu dainininkai nepaspėjo 
pagauti pirmą traukinį, tai jie 
New Yorką apleis 7:45 viii, šį
ryt ir Chicagoj bus apie 6:45 
valandą ryto, rytoj. Ir tas 
traukinys ateis Dearborn sto
tin.

10 Narių Paliko Lietuvoj.
Dabar grįžta nevisi Choro 

nariai. Apie dešim'r, jų pasili
ko, Lietuvoj ilgesniam laikui: 
Neffas su p-le Neffaite, B. Na- 
majuška, S. Aleksiunaitė, p-lė 
Staliga, p-lė Balčiūnaitė, pp. 
Navickienė ir Navickaitė ir 
keletas kitų, kurių pavardės 
mums nebuvo priduotos. Be 
to. keli nariai užtruks Ncw 
Yorke, tad rytoj iš 45 daini

uos to choro, kuris taip žavė
jo Lieti.'ą

Lietuvoj Choras išpildė 21-ą 
koncertą. —R.

Konferencija Del
Aukštų Taksy
Kviečia visas Cicero organiza

cijas dalyvauti.

Ieško Dviejų 
Piktadarių 
Southsidėj

Miesto ir valstijos policija, 
kartu su federaliais agentais, 
Chicagos Southsidėj ir Sumini
te ieško dviejų pagarsėjusiij 
piktadarių, Huron Ted Waltcrs 
ir Floyd Hamilton, kurie nese
niai apiplėšė sandėlį, pavogė au
tomobilį ir nušovė žmogų. Pik
tadarių taipgi tyko Oklahoma 
ir Arkansas valstijos, kur, kaip 
manoma, jie galį bandyti pa
bėgti. t kurie padėjo pagauti banko banditą McKinnis. Mesdami 

į banditą akmenis, jie sukėlė alarmą ir atkreipė polici
jos dėmesį.

Nukirto Algas 15% 
North Shore Gelžk. 
Darbininkams

Dar Viena Gengs 
teriška žmogžu
dystė Chicagoje

ninku būrio grįš apie 25-30.
Bet ir Lietuvoj ir New Yor

ke pasilikę choro nariai, žada 
suvažiuoti Chicagon prieš rug
piučio mėnesio pabaigą.

Atsižvelgdamas į tai, Pir
myn Kelionės Fondas, kuris 
buvo nutaręs rengti chorui 
sutiktuves dar šią savaitę, jas 
atidėjo patogesniam laikui, 
kad duoti užsilikusiems pro
gos sugrįžti.
Sutikimo Bankietas Rugp. 31.

Sutiktuvėms Fondas rengia 
Bankietą, rugpiučio 31 d., o 
rugsėjo 4 d. Sutikimo Pikniką, 
Sunset Darže, kur vakar įvy
ko “Naujienų” Piknikas. Ban- 
kietui ir piknikui visi ar be
veik visi dainininkai bus su
važiavę.

Sutiktuvių Bankietas įvyks 
Syrena Salėj, 4270 Archer A- 
venue, ten pat kur įvyko Pir
myn išleistuvių bankietas. Bi
lietai Sutiktuvių Bankietui 
bus po $1.25 asmeniui. Čia no
rime priminti, kad įvairus 
privatiški sveikinimo ir suti
kimo parengimai neturi nieko 
bendro su šiuo bankietu.

CICERO. — Darbininkų ir 
piliečių organizacijų konfe
rencija taksų klausimu, kaip 
jis liečia bedarbių šelpimą ir 
gyvenimo lygį, yra šaukiama 
penkių organizacijų, Cicero,' 
Illinois. '

Konferencija įvyks įvyks 
5118 W. 14th St., Cicero, penk
tadieny, rugpiučio 19 d., 7 v. 
vakaro.

Konferenciją šaukia italai 
namų savininkai, tekstilės' 
darbininkų unija, automobilių ( 
darbininkų unija, gumos dar
bininkų unija, alumino darbi
ninkų unija, visos iš Cicero.

Svarbiausiais kalbė'pjais ir 
vadais diskusijų bus darbinin
kų advokatas Francis Heisler 
ir darbininkų vadas Arthur G. 
McDowell, taksų žinovas. Kon
ferencijos rengėjai kviečia vi
sas užinteresuotas Cicero or
ganizacijas prisiųsti savo dele
gatus. ''

Laikiniu pirmininkus bus 
Mr. Lažo, n

Panaikirio Traiisfe- 
rus Priemiesčiuose
Reikės Mokėti Pilnus Fėrus
Valstijos susisiekimo komisi

jos įsakymu, vakar buvo panai
kinti transfėrai tarp eleveiterių 
linijų ir gątviakarių linijų prie
miesčiuose.

Transfėrai duodavo teisę nau
dotis abiejomis susisiekimo 
priemonėmis nužeminta kaina', ■ 
15 c. Dabar reikės mokėti po 
du pilnu fėru, viso 20 c.

NAUJ1ENŲ-ACME Photo
PRIEŠ ATŽAGAREIVJ —/Prezidentas Rooseveltas pietauja bankiete, Vai

kų Paralyžiaus Fondo rūmuose, Warni Springs, Ga., kur jis pasakė kalbą, pa
sisakydamas prieš atžagareivio senatoriaus George kandidatūrą naujam ter
minui kongrese. Rooseveltas remia Lawrence Camo, buvusį prokurorą, kuris 
sėdi jo dešinėj. Kairėj, Gcorgia guber natorius Rivers.

Piknikas Rugsėjo 4.
Piknike Pirmyn Choras 

pirmą kartą pasirodys plačiai 
Chicagos visuomenei po ap
silankymo Lietuvoj, kur jis 
pasekmingai koncertavo per 
šešias savaites ir buvo visur i® . 1
karališkai priimamas ir vaidi
namas. Choras Lietuvoj pada- 

k

NAUJIENŲ-ACME Photo
Trys nauji gazolinu varomi karai, kurie važines turistus į Pike’s Peak.

• • Naujionų-Acme Tclcphoto
NACIŲ LAKŪNAI NEW YORKE — Viršuj vokiečių lėktuvas “Brandenburg”, apačioj — įgula, ku

ri “Brandenburgu” padarė rekordinę kelionę per Atlantiką iš Berlyno New Yorkan per 25 valandas 
Iš kairės dešinėn, radio operatorius Fritz Kober, ko-pilotas Rudolph Moreau, nežinomas policistas, pilo
tas kap. Alfred Henke ir inžinierius Paul Dierberg. Pereitos savaitės pabaigoj jie išskrido atgal Vokie
tijon ir kaip šiandien jau turėtų būti Berlyne. \ -

Jie žada streikuoti

Pereitos savaitės pabaigoje 
federalis teisėjas Sparks Chica
goje,nukirto algas 15% North 
Shore and Mihvaukee gelžkelio 
1,300 darbininkų. Teisėjas to
kių nuosprendžiu patenkino 
prašymų gelžkelio recei vėrių, 
kurie, būdami po federalės val
džios jurisdikcija, kripėsi į teis
mą, nurodydami, kad negali iš
silaikyti mokėdami darbinin
kams pilnas algas.

Nukapojimas įeis galion šian
dien, 12 valandą naktį.

Darbininkai žada prieš nuka- 
pojimą kovoti ir šiandien susi
rinks padėtį svarstyti ir balsuo
ti streiko klausimu.

Automobilių 
Nelaimės
• Pereitos savaitės pabaigoje 
traukinys užmušė 25 metų Hen
ry Telega nuo 12044 South 
Loomis Street. Jis įvažiavo mo- 
torcikliu įtraukimo šoną prie 
Burr Oak gatvės, Blue Islande. 
Telegos draugas, Raymond 
Kuzniewski, kuris važiavo mo- 
torciklio užpakalyj, buvo sun
kiai sužeistas.
• Apskričio ligoninėj mirė Jo
seph Waskas, 92 metų senelis, 
1747 Roosevelt Road, kurį tre
kas sunkiai sužeidė netoli jo 
namų.

> Netoli Elgin įvyko automobi
lio nelaimė, kurioje du žmonės 
buvo užmušti ir keli sunkiai 
sužeisti. Puvo Mrs. Irene Twee- 
die, nuo 415 Sumit, Elgin, kuri 
su draugais važiavo piknikuoti 
Burlingtonap. •’

Suėmė 3 Merginas, 
6 Vaikinus Už 
Plėšimus

Albany Park distrikte polici
jai pasisekė suimti gaują jau
nų paktadarių, susidedančią iš 
3 merginų ir šešių jaunikaičių. 
Juos susekė per automobilio 
laisnių numerį.

Policija suėmė: Charlesi 
O’Brien, 3212 Cermak; Ger- 
liardt Treder, 1358 S. Fairfield; 
James Hurley, 2251 S. Kedzie; 
Louis Lehner, 1309 W. Adams; 
James Witt, 101 So. Throop; 
Bessie Spanas, 1031 Racine; Al- 
vina Large, 1307 W. Adams ir 
Dorotby Sawyer, 1307 W. Ad
ams.

Daugiau Pinigų 
Miesto Airportui

WPA praneša iš Washingto- 
no, kad vyriausia tos įstaigos 
administracija paskyrė dar $1,- 
883,994 tolimesniam Chicagos 
miesto airporto didinimui ir ge
rinimui.

Miestas daro žygius, kad iš
kalti netoli šiaurinio airporto 
galo einančias gelžkelių bėgės, 
bet darbo negali pradėti, nes 
neturi pinigų. Pats miestas tu
ri už bėgių kėlimą mokėti.

Dunganą Vos Palaidojo, Jau 
Kitą Žmogų Sušaudė

Užpereitą savaitę nežinomi 
gengsteriai nužudė du North- 
sidės lenkus, pereitą savaitę 
bridgenortietį Dunganą, prieš 
tai dar keturis žmones. Vakar, 
vos spėjus Dunganą palaidoti, 
policija susilaukė aštuntos geng- 
steriškos, žmogžudystės.

Piktadariai suėmė jauną kri
minalistą Joseph La porte, nuo 
1220 Polk Street, nusivežė jį ie- 
lon prie 2539 Van Buren, pa
statė prie sienos ir suvarė pen
kias kulkas jo galvon.

Yra Grabas, Iškasta 
Duobė, 0 Kur 
Numirėlis?

I

Nelabai juokinga Ligoninės 
Klaida

Manteno, III. ligoninė prane
šė Joseph Wozinskiui, gyvenan
čiam Harvarde, McHenry aps- 
krityj, kad mirė jo brolis An
drius.

Juozas tuojau nusamdė lai
dotoje, nupirko grabą, nupirko 
lotą kapinėse ir įsakęs iškasti . 
duobę, laukė brolio kūną par- 
vežant iš ligoninės.

Bet pamatęs savo brolio lie
kanas, Joseph nustebo, kad jis 
taip sublogo ir prarado labai 
daug svorio. Bet, žmogus visgi 
sirgo, tad gal sublogo, ir pasi
ruošimus laidotuvėms varė to
liau. Su giminėmis velionį ap
verkė ir jau ruošėsi jį lydėti į 
kapines, kai iš ligoninės atėjo 
žinia, kad buvo padaryta klai
da. Mirė ne Wozinskio broįįę, 
bet kitas pacientas, Cinko Ha- 
lesak.

“Geradaris” 
Pavogė Senelio 
$4,900

Drąsus Apiplėšimas Banke

71 metų E. Russell, nuo 736 
N. Pine. Northern Trust Co., 
banke išsiėmė $4,900. Beeinant 
iš banko, kas tai pakišo jam 
koją ir Russell vos nepavirto 
Bet atsirado geradaris, 27 m. 
jaunuolio pavidale, kuris 
krentantį senelį laiku sučiupo 
ir vėl pastatė ant kojų.

Už kiek laiko Russell paste
bėjo, kad jo $4,900 kišeniuj 
nebėra. Apiplėšimas įvyko K 
banko didžiojoj salėj, kelių 
šimtų žmonių akyvaizdoj.

D. Corriganas Bus 
Chicagoj šeštadienį

Lakūnas Douglas Corrigan 
pranešė Chicagoj susiorganiza
vusiam sutikimo komitetui, kad 
jis atvyks šeštadienį, rugp. 20 
d. Corrigan, kuris nuskrido Ai- 
rijon, “beskrisdamas Californi- 
jon,” bus labai iškilmingai su
tiktas. Jis važinėja po Ameri
ką po American Airlines kelei
vinės lėktuvų linijos globa.

TAUPYKI!' KUPONUS 
'7 MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SET|
Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMfiTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien Ir 
pradėkit rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.
s*- ui*, c*, v/L.’-’.’h* i .‘r V.’jįJį v-fl




