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Rusu-Japonu Sutarties Vykdymą Sulaikė Naujas Konfliktas
JAPONAI MĖGINO UŽIMTI NEITRA- 

LLį ZON|
Rusai abejoja japonų noru taikytis

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 15. — Sovietų vyriausy
bė pirmadienį paskelbė, kad 
vykdymą rusų-japonų sutarties, 
tikslu nustatyti Changkufengo 
ir apylinkės rubežių, sutrukdė 
naujas konfliktas.

Dalykas toks, kad japonai, 
nepaisydami padarytos sutar
ties, pasistūmė arčiau prie gin
čijamos teritorijos, negu sutar
tis leidžia. Naujo rusų-japonų 
susirėmimo išvengta dėka to, 
kad japonai pasitraukė atgal. 
O pasitraukė jie, kai sovietų 
užsienio reikalų komisaras Lit- 
vinov užprotestavo japonų ka
riuomenės žygį Japonijos am
basadoriui Maskvoje, Mamoru

nurodo linijas abiejų pusių ka
riuomenei užimti. Japonų ka
riuomenės vadovybė Changku
fengo srity aiškina, kad ji lau
kia tuo reikalu aukštesnės ka
ro vadovybės paliepimų.

Abejonę dėl japonų noro tai
kytis reiškia sovietų laivyno 
organas. Tai laikraštis “Raudo
nasis Laivynas”. Jis nurodo, 
kad japonai per septynis me
tus ruošėsi pulti Rusiją. Tik 

finansiniai ir kitokį sunkumai 
sulaikė japonų užsimojimus.

Antra vertus, japonai kalti
na rusus. Japonų žinių agentV 
ja Domei pirmadienį sako, kad 
rusai sulaužė Changkufeng su-

L0JAUSTAI NUŠOVĖ 18 SUKILĖLIŲ 
LĖKTUVŲ

Respublikos gynėjai prarado tik vieną 
lėktuvą

Shigemitsu. tartį, apsikasę zonoj, kuri bu

j ACME-NAUJIENŲ Telephoto
GELŽKĘLIEČIŲ ALGŲ GINČE —Trys nariai federalės arbitracijos tarybos 

kurie dabartiniu laiku Chicagoj bando likviduoti ginčą kilusį tarp 137 gelž'ke- 
lių ir 21 unijų algų reikalu. Gelžkeliąi nori algas kapoti, unijos nesutinka. Uni
jos atstovauja apie 900,000 darbininkė. Iš kairės dešinėn, Gito S. Beyer, pirmi
ninkas Dr. William M. Leiserson ir Gjeorgc A. Cook.

BARCELONA, Ispanija, rug- 
piučio 15. — Sekmadienis bu
vo prasta diena Ispanijos su
kilėlių talkininkams italams ir 
vokiečiams. Mūšy su lojalistų 
lėktuvais jie prakišo 18 lėktu
vų, kuomet lojalistai neteko tik 
vieno savo.

Kautynės prasidėjo, kai su
kilėlių lėktuvų eskadra iš 14 
bombonešių ir 18 lengvųjų lėk
tuvų susikovė su lojalistų lėk
tuvų būriu. Mušis ėjo dvi va
landas Gandesa ir Ebro srity
se. Iš karto lojalistai numušė

tris sukilėlių lėktuvus.
Fašistų eskadrai atvykus 

daugiau pagalbos, susilaukė jos 
daugiau ir respublikos gynėjai. 
Mušiui užsitęsus, vieni lėktu
vai grįžo į savo bazes pasiim
ti kuro ir amunicijos, kiti už
ėmė jų vietas. Ir kai mušis pa
sibaigė, tai pasirodė, kad 13 

(italų lėktuvų ir penki vokiečių 
buvo nušauti.

Lojalistų lėktuvas sudužo nu
sileisdamas savo bazėje. Jis su- 

■ dužo todėl, kad jo vairuotojas 
buvo sunkiai sužeistas.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ VISUR
Rusai nepatenkinti japonų 

legėsiu kitu atveju. Japonai at
sisakė pasirašyti musių paliau
bų sūtartį ir žemėlapį, kurs dieną.

Čekai neramiai žiuri 
į Vokietijos ma- 

nievrus "
PRAHA, Čekoslovakija, rugp. 

15. — Pirmadienį aiškiai buvo 
matyti čekų rūpestis dėl Vo
kietijos manievrų. Pranešta, 
kad Tautinės Apsaugos taryba 
antradienį padarys svarbų pra
nešimą. Čekoslovakijoj vyraują 
nuomonė, kad jeigu vokiečiai 
ir nepultų Čekoslovakijos, tai 
zudetų vokiečiai visvien, ma
nievrų proga, gali didesnį triuk
šmą kelti Čekoslovakijoj.

Armija studijuoja 
televizijos pagal

bą karui
WASHINGTON, D. C., rugp. 

15. — Jungt. Valstijų armijos 
technikai šiuo metu studijuoja 
galimumus pritaikyti televiziją 
karo reikalams. Nors tyrinėji
mo daviniai laikomi paslapty, 
bet privatus pranešimai sako, 
kad atsiekta tokių rezultatų, 
jogei netolimoj ateity, televizi
jos pagalba, bus galima pasių
sti saviškiams paveikslus iš 
priešų armijos judėjimo šimto 
mylių atstumoj.

Sukilėliai arti svar
bių kasyklų

HENDAYE, Francuzija, rug
piučio 15. — Pirmadienio pra
nešimais Ispanijos sukilėliai 
buvo tik 15 mylių atstumoj nuo 
Almaden, kur randasi turtin
gos gyvsidabriu kasyklos.

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

Tarpais gal būt lietaus su 
griausmu; truputį vėsiau; vi-Iplozijos sunkiai sužalotas, lai- 
dutinio stiprumo pietų vakari* vas paskendo kelias valandas 
iki vakarų vėjai; saulė teka Į vėliau. Laivo įgulos 14 žmonių 
5:58, leidžiasi 7:51 valandų.

vo paskelbta neitralia, kuomet 
tapo įvykdytos rusų-japonų 
mūšių paliaubos rugpiučio 11

Vokiečių lėktuvas 
sudužo, 9 žmonės 

užmušti
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, rugp. 15. — Vokiečių lėk
tuvas Anhanga pirmadienį nu
krito Guanabara įlankoj, šeši 
lėktuvo pasažieriai ir trys na
riai įgulos žuvo nelaimėje.

Britai įteikė protes
tą italams

LONDONAS, Anglija, rug$ 
15. — Pereitos savaitės gale 
Britanijos vyriausybė įspėjo 
Italiją, kad ji gavusi praneši
mų, jogei lėktuvai iš Italijos 
bazių bombarduoja Ispanijos 
miestus. Britai pareiškė, kad 
jeigu tie pranešimai yra tei
singi, tai toki žygiai gali pa
statyti pavojun ne tik angfcj- 
italų paktą, bet ir abiejų šalių 
draugingus santykius.

Politinė audra dėl 
katino St. Louise
ST. LOUIS, rugp. 15. — St. 

Louis muzejaus globėjų tary
ba neseniai nupirko bronzini 
katiną, nulietą Egipte 500 me
tų prieš Kristų. Katinui sumo
kėjo $14,000.

Dėl to ir kilo audra. Unijų 
nariai, pašalpgaviai, moterų 
kliubai ir miesto tarybos nariiZi 
diskusuoja klausimą, ar s vertė
jo mokėti $14,000 bronzos šmo
tui, kuomet bedarbiai neturi ko 
valgyti ir piliečiai apkrauti sun
kiais taksais.

Prancūzų laitas už
važiavo miną, pa

skendo
LONDONAS, Anglija, rugp. 

15. — Francuzų pirklybinis lai
vas Atois sekmadienį užgavo 
miną Viduržemio juroj. Eks-

išgelbėti

Pirmas uraganas PRASIDĖJO VOKIETIJOS MANIEVRAI 
praūžė Louisianoj BRITAI IR FRANCUZAI ATIDŽIAI STEBI VOKIEČIŲ ŽYGIUS

NEW ORLEANS, La.# rugp.
15. — Jau prasidėjo sezonas;
audrų pietų valstijose,.. kurios‘
atlekia nuo Meksikos j įlankos. ka(j juose dalyvaus apie 750,-Į riaUsybės nemano, kad Hitleris 
Pirmoji tokia audra užgavo rezervų. Kita tiek dalyvaus planuoja daryti agresyvių žy- 
Louisiana valstiją sekmadienio1
vakare. Vėjo smarkumas sieT^e 
50 mylių valandoj. Tai buvo 
palyginti lengva audra ir ža • 
los padarė mažai. Anksti pir
madienio rytą pranešimai sakė, 
kad audra išsiblaškė. Apie ją 
Louisiana gyventojai buvo įspė
ti iš anksto.

Garsus Pasaulio ka
ro aviatorius dirba 

WPA darbą
ASBURY PARK, N. J., rugp. 

15. — Pasaulio karo metais 
plačiai išgarsėjo vokiečių laku* 
nas, kapitonas Jacob ’von Wie- 
gand, numušęs 22 sąjunginin
kų lėktuvus, šiandien von Wie- 
gand gyvena Jungt. Valstijose 
ir dirba WPA darbą, gauda
mas algos $57 mėnesiui.

Prasidėjo Amerikos 
Mokytojų Federaci

jos suvažiavimas
CEDAR POINT, Ohio, rugp. 

15. — Pirmadienį čia prasidė
jo Amerikos Mokytojų Fede
racijos suvažiavimas. Stipriau
sią suvažiavime mokytojų de
legaciją turi Chicaga. Amerikos 
Mokytojų Federacija priskaito 
per 30,000 narių.

Laukiama oro pašto 
tarp Jungt. Valst. ir

Vokietijos
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

15j Leit. generolas Milch, 
vokiečių oro ministerijos užsie
nio reikalų biuro sekretoriui, 
pranešė pirmadienį, jogei nori
ma įsteigti reguliarų oro paš
to susisiekimą tarp Vokietijos 
ir Jungt. Valstijų, kaip tik bus 
padarytos reikalingos sutar
tys.

LONDONAS, Anglija, rugp. nievrus, bet į mobilizaciją ka- 
i. — Pirmadienį prasidėjo Vo- rui.

kietijos manievrai. Nužiūrima, > Nors britų ir francuzų vy-

reguliarios kariuomenes. | gių manievruose, visgi atidžiai
Civiliams daktarams ir slau- stebi vokiečių žinksnius. Vokie

tėms paskirtos specialios pa- tijos armija bus sumobilizuota 
reigos. Buvusieji karininkai' iki karui. Stambios vokiečių jėgos 
65 metų amžiaus registruoja- bus sukoncentruotos Čekoslo- 
mi. Visiems ^vokiečiams, jaunes- vakijos parubežiu. Ar neįsiverš 
niems-kaip 65 metų, uždrausta vokiečiai į čekų žemę? Tai yra 
pasitraukti iš Vokietijos. Tai klausimas, kurs rimtai vargina 
jau greičiau panašu ne į ma- Europos gyventojų galvas.

Automobilių įmonės 
pašaukė į darbą 

31,000 darbininkų
DETROIT, Mich., rugp. 15. 

— Pirmadienį Fordo kompani
ja Detroite pašaukė į darbą 
24,000 darbininkų naujiems 
1938 m. modeliams dirbti. 
South Bende Studebaker kom
panija pašaukė i darbą tarp 
6,000 ir 7,000 darbininkų. Lau
kiama, kad neužilgo šių dvie
ju kompanijų pavyzdžiu paseks 
kitos automobilių kompanijos.

Dies komitetas me
džioja “komunistus”

WASHINGTON, D. C., rugp. 
15. — Atstovų buto komiteto 
anti-amerikoniškai veiklai tyri
nėti pirmininkas Dies yra pa- 
skilbęs atžagareivis. Pereitą šeš
tadienį jo vadovaujamam ko
mitetui liudijo John Frey, vie
nas Amerikos Darbo Federaci
jos vadų. Frey įrodinėjo, kad 
šimtai komunistų organizuoja 
CIO ir vadovauja jam.

Pirmadienį Dies komiteto 
specialus tyrinėtojas, tūlas SuL 
livan, apkaltino Jungt. Valstijų 
darbo departamentą teikimu 
pagalbos komunistams. Tas 
pats asmuo surado komunistus 
ypač “įsigalėjusius” HollywftQdo 
aktorių “žvaigždžių” tarpe. 
Trumpai kalbant, Dies komi
tetas medžipja “komunistus” iš 
peties.

Vokiečiai gal lėks 
aplink žemės ka

muolį 
C-

BEBLYNAS, Vokietija, rugp. 
15. — Vokiečių lėktuvo Bran- 
denburg kapitonas Henke, kurs 
atlėkė į New Yorką iš Berly
no ir sugrįžo atgal, davė su
prasti, kad netolimoj ateity vo
kiečiai gal mėgins lėkti Bran
denburgu aplink žemės kamuo
lį ir sumušti amerikiečio How- 
ard Hughes neseniai padarytą 
rekordą.

Iš New Yorko į Ber- 
lyną į 20 valandų
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

15. — Vokiečių lėktuvas Bran- 
denburg sugrįžo iš New Yorko 
į Berlyną. Kelionę atliko į 19 
valandų ir 55 minutes. Jis su
trumpino pirmiau padarytą 
Wiley Post rekordą 5 valando
mis ir 50-mis minučių.

Iš Berlyno į New Yorką Bran- 
denburg atlėkė rugpiučio 11 d. 
j 24 valandas ir 51 minutę.

Užsimušė paskilbęs 
parašutistas

LONS LE SAUNIER, Francu- 
zija, rugp. 15. — Sekmadienį 
užsimušė francuzas James Wil- 
liams, išgarsintas kaip šokėjų 
parašutais čempionas. Jis užsi
mušė, kai jam iššokus iš lėk- 
tuvos 3,200 pėdų aukštumoj, 
parašutas neatsiskleide.

e WASHINGTON, D. C., 
rugp. 15. — Agricultural Ad- 
justment Administration pir
madienį paskelbė, kad farme- 
riai gaus atlyginimo po 26 cen
tus bušeliui kviečių ateinan
čiais metais, jei sumažins kvie
čių pasėlitį plotą 31 procentą.

• NEW YORK, N. Y., rugp. 
15. —- Pirmadienį prasidėjo 
Tammany Hali politikieriaus 
Hines bylos nagrinėjimas. Pen
ki prisiekusieji posėdininkai iš
rinkti. Hines sako, kad ši byla 
yra ne kas kitas, kaip politinė 
kova prieš jį. Hines kaltinamas 
tuo, kad globojęs rakietierius.

• LONDONAS, Anglija, rugp 
15. — čia pasklido gandų, kad 
ateinančiais metais gal atlan
kys Kanadą ir Jungt. Valstijas 
Anglijos karalius Jurgis ir jo 
žmona.

• LONDONAS, Anglija, rugp 
15. — Gauta pranešimų, kad 
Vokietijoj įvyko rimtų susirė
mimų tarp darbininkų ir far- 
merių iš vienos pusės, ir po
licijos iš kitos. Darbininkai ir 
ūkininkai sabotažuoja tvirtovių 
statymo planus. Daugiau nei

I

Vyriausias sovietas 
vetavo vyriausybės

~ sąmatą
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rugp. 15. — Pirmadienį vyriau
sias sovietas vetavo finansų ko
misariato pateiktą biudžetą. 
Sovieto nariai kritikavo sąmatą 
ir nutarė padidinti valdžios pa
jamas ir išlaidas po 1,000,000.- 
000 rublių (Amerikos pinigais 
po $200,000,000).

Gal teks dėvėti dra
bužius iš pieno 

—-iVrifir** -‘-'-.l j 

WASHINGTON, D. C., ru^p.
15. — Jungt. Valstijų žemės 
ūkio departamentas pirmadienį 
pranešė, kad mokslininkai su •' 
rado procesą vilnonei medžiagai 
gaminti iš “casein”. Tas cašėTn 
yra gaunamas iš nugriebto ar | 
ba išsukto pieno. Taigi gal ne
toli laikas, kai audiniai bus 
‘'audžiami iš pieno”.

500 darbininkų ir ūkininkų areš
tuota.

• VALENCIA, Ispanija, rug
piučio 15. — Bomba užmušė 
britų laivo Hillfern bevielio te
legrafo operuoto ją R. A. Amery, 
kai sukilėlių lėktuvai metė bom
bas į Valencijos Uostą.

• MARSHALL, Mich., rug
piučio 15. — Pirmadienį čia 
buvo pikietuojama Eaton Ma- 
nufacturing kompanijos įmonė, 
kuri paskelbė nukaposianti dar
bininkams algas 10 procentų.

• SHANGHAI, Kinija, rugp.
15. — Choleros epidemija pa
plito mieste Kiukiange po to, 
kai japonai paėmė jį. Japonai 
vis dar nepajėgė pirmadienį pa 
sistumti pirmyn ofensyve prieš 
Hankową, laikinąją Kinijos so
stinę.

• LONDONAS, Anglija, riigp 
15. — Lojalistai ir sukilėliai 
priėmė britų planą belaisviams 
Ispanijoj apsimainyti. Komisi
ja iš trijų asmenų paskirta ap- 
simainymui prižiūrėti.

ŽINIOS K LIETUVOS
• Kaune lankėsi klaipėdiškių 
lietuvių ūkininkų ekskursija, 
kuri jau prie Nežinomojo Ka
reivio kapo sutitiko su vilnie
čių lietuvių ekskursija. Labai į- 
spudingas buvo okupuoto kraš
to ir laisvosios Lietuvos pajūrio 
susitikimas.f
O Darbininkas Juozas Bendi- 
kas ties Prienais Nemune rado 
mamuto dantį, 'kuris sveria 4 
kilogramus. Spėjama, kad dan
tys turi apie 4000 metų senumo.

Tsb.

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

ŠEŠTADIENIAIS nno 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM.
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AMERIKOS UETUVUJ KONGRESO CENT
RO KOMITETO IR SKYRIŲ ATSTOVU 

KONFEKfflCIJOS PROTOKOLAS
KONFERENCIJA ĮVYKO BIRŽELIO 25 IR 26 D„ 1938, 

JERMYN HOTEL, SCRANTONE

(Tęsinys)
Jei kulturįnis darbas nepra

veš tas tąjį), kaip £levelando su^ 
važiavime buvo pasibrėžta, tai 
.daugiausia dėl stokos (finansų. 
Bet kad nieko nObnt buvę veik
ta kultūriniame darbe, tai ne
liesa. Juk rengimas prakalbų, 
a p vaikščiojimų Lietuvos neprj-. 
kkuisomybės sukaktuvių; minė
jimas atplėšimo Vilniaus kraš
to nuo Lietuvos ir išleidimas 
brošiūros — tai vis kultūrinis 
darbas. Tiesa, Centras nereaga-’ 
vo kaip reikia į iškilusį Lietu
voj krizį kovo mėnesį; pas mus 
dar yra skirtumai įsitikinimų, 
bet tikimės ateityje jie suma
žės. Minimas kriifis iškilo stai
ga, kiekviena srovė ir organi-’ 
zacija į tai reagavo su lyg savo' 
įsitikinimo, vieni greičiau, kiti 
vėliau. Abelnai sakantį Centro 
Komitetas per dviejus metus 
veikė sutartinai ir nemažai nu
veikė. Ateityj tikimės 
ginu nuveikti.

Del. Michelsonas: 
skyriui sekasi dėlto,
mus daugiau vieningumo, negu 
kitur. Santykiai su kitom sro
vėm ne tiek priklauso nuo Cen-

dar dau-

Bostono 
kad pasf

Gavome Kultūrą
No.6-7 i

TURINYS:
Kelios naujos tendencijos baudžia

moje teisėje—Tad. Zaleskis.
Eilėraštis—Juozas Kėkštas.
Dreifuojančios poliarinės stoties 
mokslinė reikšmė—prof. V. J. Vizė. 
Aš tada mąsčiau—Danas Pumputis.’ 
Tragiškas jaunojo rašytojo likimas

Julius Butėnas.
Bakūžės—Danas Pumputis.
Teatras kaime—Zuzka Zguriška. 
šių dienų Meksikoje—B. Trkven. 
šventųjų Paveikslų garbinirtfas —'

Ed. Levinskas. • M
Populiaris Mokslas ir Apžvalga. .

KAINA 45 CENTAI.
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

tro Komiteto, kiek nuo pačių 
skyrių. Vienur Amerikos Lietu- 
yjų Kongreso skyriuje priUau^i 
so visos srovės, kitur ne.

Del. Andružis: ^Cąnjtro Komi-' 
tetas priyajo .duoti diresl<ityv.us^! 
o jau jų prav.e(|mias gyvemir! 
man priklauso nuo skyrių ir 
kolonijų veikėjų. Renkalui iški
lus butiuaj reikia (antis su ki
lom srovėm ir jų veikėjais ir 
pravesti bendrų akciją. Yra kor 
'lonijų, kur musų skyriai veikia 
bendrai su katalikų ir sandarie- 
,čių srovėm ir pasekmės geros.

D.el. Tiškus: Konferencijoj 
kaipo pavyzdys išstatyta Bosto- 
jio Apskritis. Delko Bostone 
.taip gerai sekasi? Dėlto, k? d vk 
įsi veikia vieningai; leu nėra 
pasidalinimo į socialistus, bet 
tik yra Amerikos kieduvių Kon
greso skyrius. Pas mus, Brook- 
jyuc, ne taip gerai.

Deri. I<ukoševičiMs: Iš raporto 
pasirodė, jog Centro Komitetas 
•yra nuveikęs nemažai. Ateityje 
numatoma dar daugiau atlikti, 
tik mes, skyriuose, privalome 
padėti centrui.

Del. Mizara: Negajia surink
ta parašų po amnestijos petici
jom^ bet čia jau ne -Centro Ko
miteto kalte. Taipgi įteikimas 
parašų Lietuvos atstovui Wasb- 
inglone nedramatizuotas kaip 
reikia. Mažai atlikta darbo a- 
belnai gelbėjimui politinių ka-

s.usis-iekti su Lietuvos žydais 
Amerikoje ir bent tufais klau- 
siimaįs veikti bendrai.

Po diskusijų Centro Komite
to yapoptas priimtas vienbalsiai.

SKYRIŲ RAPORTAIS
Chieagos Skyriaus raportą iš

davė to skyriaus sekretorė dėl. 
E. Mikužiutė:

iChicągos komitetas po Cleve-

Moterys-žiurėKit!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADEBT ONEJDA LTO

mMoromo
6 ŠMOTAI 

AUKŠTOS RŲŠIĘŠ
1 Peilis
2 šakutės
1 šaukštas
2 Šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

Kitur

GALIT GAUTI TIEK SETU KJEK NORITE.

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

Taupyki! 
Kuponus

Kainuoja 
$2.75

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1939 So. Halsted St, Chicagą, BĮ.

Užsakymai per telefoną nepriimami -ir kuponai turi -būti asnpe- 
njai pristatyti į ofisą. Tję, kurie gyvena užnpiesty, #ali atsiųsti 

, kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arfoa išyiąp $1.14. -Užsakant dėžę paš
tai, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais ..

Atsiųskit man ..

Vardas

Adresas ...

Miestas Valstija -»•
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a-pystovose^ nes Chicagoj kas 
šimlą dolerių.

Amer,il<os (Lietuvių Koi^greso 
jdeja Lbicagoj yra -plačiai pri
gijusi. Dirvą turime neapsako
mai plačią, lik jięįkią daugiau 
pasišventusių darbuotojų.

Bostono Apskričio raportą 
žodžiu išdavė dėl. Michelsonas. 
Daug organizacijų įtraukta ir 
parengimai buųa . i)ase.k.mi.n-, 
giausi, nes visi vieningai vei
kia, išleido atvirutes ir daug jų 
išplatino. Ant aitviruoių yra ai-; 
vaizdai Lietuvos fašistinės val
džios nužudytų danbiiįiinkų ir 
valstiečių ir paaiškinimas lietu
vių, anglų ir franeuzų kalbo
mis: -Lietuvos Fašistinio Tero
ro Aukos”. Atvirutes žmonės 
noriai perka ir siunčia į Lietu
vą užadresavę fišislbdams val
dininkams, klebonams ir ki
liems valstybės atstovams. Už 
nuveiktus darbus Bostono Aps
krity] daug kredito priklauso 
Hudsono kolonijai.

Worcesterio Skyriaus rapor
tą išdavė dėl. Bakšys. Sureng
ta pasekmingas mitingas Lietu
vos nepriklausomybės gynimo 
klausimu. Taipgi surengta mi
lingas Ispanijos demokratijos

gynimo reikale, kuriame kalkė-, 
jo drg. S. Michelsonas. J sparui-' 
jos jpagelbai surinkta aukų' 
$300. Pageidauja jaugiau vie
nybės.

Brpoklyno Skyrius, dėl. Sita-( 
kovaę. Skyrius ne tik veikia . 
Brooklyne, bet pagelbsti susior-i 
ganizuoti skyriams apylinkės- 
kolonijose. Del. Kreivėnas da- 
dėjo apie surengtas prakalbas. 
Lenkijos ultimatumo Lietuvai
klausimu.

New Jersey Apskričio rapor
tą idąye dėl. Ja misom Apskritis 
seniau yeike kartu ąu Brookly- 
nu, bet dabar jau susiorganiza
vo atskirai. Pasekmes matomos 
geros.

(Bus daugiau)

Henry Armstrong, plunksnos svorio bokso čempio
nas.

lando Kongreso susirinko ir nu- sekmadienis įvyksta tuzinas ar 
tarė šaukti draugijų konferen
ciją gruodžio 20 dieną, 1936 nu 
Konferencijoj dalyvavo didelis 
organizacijų atstovų skaitlius, 
kurios turi virš 11,000 narių. 
Išrinkta pastovus veikimo ko
mitetas iš 25 asmenų.

Komitetas surengė sėkmingą 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą vasario 16, 1937 m. Mi
nėjime ir prieš jį buvo veda
mas vajus rinkti aukas Lietu
vos politiniams kaliniams. Su
rinkta $318.63, kas perduota 
centraliniam komitetui.

Gegužės 2, 1937 m 
rengtas didelis in'pš- i į
irioj rubsiuvių svetainėj. Pelno j į 
jis davė mažai, bet 
iiėse sukėlė.

Kada mus pasiekė

daugiau piknikų, kuriuos ren
gia ir draugijos ir skirtingi biz-1 
nieriai. Muzika; dainos ir pra
kalbos buvo svarbiausioji dalis 
musų parengimo. Dvasiniai jis' 
buvo žvaigžde iš visų panašių 
parengimų, lik pelnu negalime 
pasigirti, nes uždirbome tik virš

L. A. EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
2025 W. 51št St.

Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLCYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

tapo su- !

ūpų žino

sportiniu-
kai vedami Lietuvos fašistines 
valdžios propagandistų, musų 
skyriaus komitetas tinkamai į 
lai reagavo vietos spaudoj ir tų 
neva sportininkų žygis visai su
smuko Chicagoj e.

Spalio 9, 1937 m., surengtas' 
Vilniaus užgrobimo minėjimas, 
kuriame, be prakalbų, priimta 
tinkama rezoliucija.

Chieagos skyriaus komilelas 
padarė pareiškimą, kad jis ne
pritaria paramos rinkimui ir a- 
gitacijai bet kokio 
nei į Lietuvą, kol 
fašistine tvarka.

ten vyrauja

Gruodžio 1!) d., 1937 m. su
šaukta draugijų atilovų konfe
rencija. šį sykį jie jau atsto
vauja 15,000 narių. Delegatų1 
buvo 145 nuo 72 organizacijų. 
Rezoliucijomis pareikalauta,

Išnešta rezoliucija dėt Vilniaus 
lietuvių persekiojimo, billeriz- 
nio Klaipėdoje ir dėl gruodžio 
17 dienos perversmo Lietuvoj.' 
Pasiųstos telegramos ir kąble- 
granios j atatinkamas įstaigas.

Gbicagos skyrius nemažai pa
sidarbavo parašų rinkime, po 
peticijomis dėl Lietuvos politi
nių kalinių amnestijos, kurias- 
man teko vežti į Wasbingtoną 
Lietuvos atstovybei. Tai įvyko 
prieš pat vasario 16 d., šių me
tų, kada Chicagoj buvo rengia
ma milžiniškas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas. Jokia 
kita srovė nepajėgė pasilyginti 
su musų parengimu, kuris bu
vo anglų ir musų spaudoj mini
mas kaipo reikšmingiausias. 
Kitų .parengimai Buvo grynai 
himniški ir neįvyko vasario 16 
d. Musų parengimas publikos 
skaičiumi, muzika, chorų ir so- 
Jistų dainomis ir prakalbų svąjr- 
b.iun.u buv.o rekordinis.

šiemet birželio 1.9 d., turėjo
me pikuikg. Tąi buvo pirmas

m as nepalankiose

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Coj. of ,35tb and Jiąlsted Sts.
Ofiso valandos uuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedegiomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BĮ 

Tel. Keuvood .5107

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy' 

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

Pėtnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj, 
Kreipkitės Seką- 

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

ty 2799-3X i

fiarsinkitės “N-nose”
ADVOKATAI

ILVP.

Ofiso Tel. Virginla 0036 
Residence Tel. BJEVERL? 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVR
Valandos —9—JLO A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

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

st.

K. P. G ŪGIS
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 Bouįevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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 Brunswlck 0597

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

DR. ST. N AKELIS
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. Wcstern Blvd. Laf. 0361-8016 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
r,. ■ r •• o : ■

I SENIAytSJ^ IR DIDŽIAUSIA LAlDOJIMp. IŠTAIGA

AMBULANCE •
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel, LAFAYETTE 0727 ■
M I1.' H 'I "l'.'M ....... ' .........I— s. ■ | « koplyčios visose

..< "I 1 Chicagoa dalyse

Klausykite mysų Lietuvių rądio jprogrąmų šeštadienio vakarais
7 vai. vakaro iš W. II. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

• P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero.
Lietuvių I 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

f TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westcrn Avė.
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

Yąrds 0782

S. P, MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

. ;i i" T1— n. l >"1 J .1. JI '"I"'* I i " ■ 1 1 . .—'—.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 1081 h Street Td. Pullman 1270

7.  N.1 TM'.T 1 ■H'yyiį | IĮ • ■■■■ M /Tr»n 1 1 ' | 1 1 ?■!> 1 1

ALBERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. Western Avė. u r Phone Virginia 0883 j

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanic^ Avenue Phone Yards 4908

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Yards 1001 ,
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

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

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

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

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

A. A. SLAKIS
, ADVOKATAS

7 Šo. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Pąnedčlį, Ųtarnjnke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimai : 
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. Specialu atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus’. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. :

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

Phone YARDS 1373

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

T-eL 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 
Nedaliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street'
Valandos: nuo 1—3 k 7—8 »

Seredomis ir nedėl. pagąl sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

.   , Į 1?—■ t |y| L ,J, I ■   Į .'I 1'^ ■ I"

DR. C. Z. VEZEL’IS 
r:..:^DENTISTAS - 

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Dak tarai

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 ligės 
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 3H0
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Nea? nuo 10 iki 11 

Rez. Telephone PLAZA 2400
v?



Antradienis, Rugp. 16,1938 NAUJIENOS, Chicago, UI

“Karališkos Dienos” Paryžiuje
Paryžiečiams sekasi: pernai 

per liepos kaiščius galėjai ma
loniai sau slankioti iš gražių 
j dar gražesnius rumus tarptau
tinėj parodoj; šiemet, vos pen
kioms dienoms praslinkus po 
Bastilijos paėmimo sukaktuvių, 
kuomet po kariuomenės parado, 
vakare visi išeina į gatvę šokti 
ir linksmintis, iš anapus La
manšo atvyko štai karalieškie- 
ji svečiai: Jurgis VI ir kara
lienė Elžbieta. Rašant šias ei
lutes anglų karališkoji pora jau 
yra baigusi apsčią nepaprastai 
iškilmingą trijų dienų vaišių 
programą ir grįžusi j savo re
zidenciją Londone, leisti žiban
čias, monotoniškas, tiksliai iš
planuotas dienas. Paryžius ta
čiau dar pilnas to istoriško at
silankymo prisiminimų ir ženk- 
lų.

Karališkos kelionės prasmė 
buvo, žinoma, ne pramoga, bet 
politika. Aukšta politika: su
tvirtinti prancuzų-anglų drau
gystę, kuri nėra labai pastovi; 
atgaivinti tą “širdingą santar
vę“, kuri buvo išbandyta bėdos 
valandomis per didįjį karą; pa
daryti svarbiausiai, demonstra
ciją šėlstančioms fašistinėms 
valstybėms. Kiek tas tikslas bus 
pasiektas—karališkoji viešna
gė Paryžiuje “apsimokės“.

Bet eilinė Paryžiaus publika 
turėjo teisės pamiršti politinį 
realizmą—tiek buvo progos lei
sti “pasiganyti akims“. Priė
mimą Anglijos monarchams 
prancūzų respublika suruošė, 
reikia pripažinti, tikrai vertą 
tos didingos imperijos. Nepa
sigailėta stipriausių išorinių ef
ektų.

Jau keletą dienų prieš liepos 
19 d. viskas buvo parengta. 
Didžiosios “aveniu“—nuo Bu
lonės miško, vakaruose, kur 
atvykę iš pajūrio majestotai 
turėjo išlipti specialiai <jiems 
pastatytoj stotyj, pro Triumfo 
Arką, kurion įrašytos visos 
prancūzų pergalės nuo Napo
leono I ir dega amžinoji ugnis 
prie “nežinomo kareivio kapo“, 
pro plačiuosius Eliziejaus Lau
kus su jų brangiaisiais maga
zinais ir “high life“ kavinėmis, 
pro Konkordijos aikštę su jos 
Aigipto obelisku ir iki užsie
nių reikalų ministerijos, “Quai 
d’Orsay“ rūmų, paverstų an
glų monarchų bustyne—viskas 
buvo išmarginta trispalvėmis 
ir kryžiaunomis vėliavomis, nu
karstyta girliandomis, herbais 
su Britanijos liūtų, Frigijos 
kepuraičių ir Gali jos gaidžių 
kombinacija, iliuminacijomis, 
garsiakalbiais ir t. t. Jura pran
cūzų ir anglų vėliavų taip pat— 
privačių butų languose. Senesni 
Paryžiaus gyventojai turėjo 
prisiminti linksmas dienas, 
kuomet tuoj po karo Paryžiun 
atsilankė Jurgis V.

Negalima buvo atsilaikyti 
nenuėjus liepos 19 d. popiet pa-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

uostyti “istorijos kvapo“,—pa- 
sitrypti tarp eilinių žiūrovų mi
nios. Del prancūziškos minios 
reik pasakyti—ji nors ir nenle 
kiną visokių akių monų, bet— 
su jumoru, proporcijos jausmu, 
savigarba. Minia ir pritardama 
čia neturi nieko vergiška: indi 
vidualistai...

Kuomet valandą prieš “pro • 
gramos pradžią“ iš tvankaus 
požeminio traukinio išlipau 
prie “Are de Triomphe“, busi
mas karaliaus kelias buvo jau 
apgultas iš visų pusių. Prasi
skverbęs kiek galėdamas ar
čiau, žiūrinėjau į išsirikiavu
sias patrankų gerkles, nedide
lius, bet patvarius prancūzų ka
reiviukus, spalvotąją kolonijų 
armiją su plačiom lyg padurkai 
raudonom kelnėm; užvertus 
galvą aukštyn, matosi kiekvie
nam lange, kiekvienam balkė- 
ne, ant stogų, vieniši arba įsi
maišę į žiūrovus policininkai, 
kariai. Policija apstatė anglų 
suverenus tokia siena, kad pu
blika pro ją taip mažne ir ne
pamatė tų “teisingų ir malo
ningų“ valdovų, vaikščiojančių 
Londono gatvėmis dažnai be 
menkiausios apsaugos. Minia 
nekantrauja. Provincialai, bobe
lės su mezginiais sėdi užėmę 
“pozicijas“ net iš ryto. SlampL 
nėja bedarbiai ir siūlo už 5 fr. 
“periskopą“: kartono tūtą su 
dviem veidrodžiais: su ja ma
tai virš minios galvų. Pasiten 
kinu savo ugiu. Minios telepa
tija pagaliau neapsirinka: tik
rai “jie“! Smarkiu, per smar
kiu tempu nutrata pro šalį iš 
pradžių motociklistai, polici
jos prefektas, paskui, apsupti 
triguba raitis policijos linija, 
uždaruose automobiliuose—di
džiausios pasauly imperijos val
dovai, valdovai, tiesa, truputi 
“popieriniai“, bet—vis dėlto. 
Publika patenkinta, bet trupu
ti nusivylusi; monai per trum
pi. Kitas dar nesuprato, kad 
“istorinis“ momentas truko tik 
tą trumpą sekundę: stoviniuoja.

“J’ai vu le roi“, bet nespėjau 
pamatyt karalienės, konstatuo
ja šalia raštinės tarnautojas, 
gavęs popiet atostogų specia
liai. Kiti ateis pamatyt, kaip 
reik, dar ryt, poryt. Užtvinsta 
žmonėm autobusai, “metro“, 
kavinių “terasos“, Ant šarvuo
čio stogo nuošaly, kareiviai už
sikėlė merginas. Autobusai ne
ša atgal mokyklinį jaunimą, ku
ris visą mėnesį turėjo mokytis 
“God Save the King“ ir taip 
gerai jį iškalė, kad turi dabar 
išsidainuoti pats sau. Visi kal
ba apie “juos“. Paryžiuj mon
archija!...

Sužavėti, be abejonės priė
mimu—šaly, kuri senai apsi
dirbo su savo monarchais, kur 
valdo šiuo momentu “liaudies 
frontas“, anglų majestotai sau
gojami “kaip akis“, už kelių 
akimirksčių buvo jau Quai d’
Orsay. Paskui, vakare—priėmi
mas pas prezidentą. Stalo kal
bos su politiniais užtikrinimais. 
Jumoristai klausė savęs, ką an
glų majestotai sapnuos? Iš tik
rųjų, norėdama, kad visi kara- 
liams skirti daiktai turėtų savo 
“markę”, valdžia pastatė Jur
giui ir Elžbietai istorines lo
vas: vienam—lovą, kuria nau
dojosi Napoleonas I, kuris buvo 
didžiausias, kaip žinoma, Angli
jos priešas. Kitai—Marijos An- 
tuanėtės lovą; šiai prancūzų 
karalienei revoliucijos metu bu
vo nukirsta galva... Gražus at
siminimai! Bet tai tolima isto
rija. “Entente cordiale“ nuotai
ka nustelbia viską. No f s ne
matydama kaip reik “musų ka
raliaus“, smalsi ir įsisiūbavusi 
minia—jų tarpe daug buvusių 
karo dalyvių—kelia ovacijas 
jam ir simpatingai šypsančiai 
karalienei—prie miesto rotu
šės ir operos, Versaly j e, kur 
“širdingoji antanta“ pasiekia 
išorinio grožio viršūnes. Milži
niškame kieme, prie istorinių

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
CHICAGOJ STATYTAS LĖKTUVAS — Paveikslas pa

rodo greitą, dvisparni lėktuvą Howard firmos gamybos, 
kuris buvo pastatytas beveik vienintelėj komercinėj Chi- 
cagos lėktuvų dirbtuvėj, Clearingo . distrikte. Lėktuvas 
kainuoja apie $17,000 ir daro apie 190 mylių į valandą.

Versalio rūmų, pastatytų Liud
viko XIV, įvyksta prieš Jurgį 
VI visų kariuomenės rūšių pa<- 
radas, kuriame dalyvavo 50.- 
000. Savo įvairumu, marokie
čių ir Sudano negrų dalimis, 
kurios dėvi skaidrias egzotiškas 
uniformas, prancūzų kariuome
nė tikrai veria akį. Drausme, 
apmokymu, motorizuotomis da
limis, lakūnų mitrumu ji spe
cialistų taip pat statoma pir- 
mon eilėn. Be abejonės, pati 
prancūzų tauta nelabai skait
linga; anglų dar mažiau. Užpul
ti staiga, negalėdami laisva? 
persigabenti kolonijų kariuome
nės per Viduržemio jurą, pran
cūzai—kare su vokiečiais, pa
tirtų didelių sunkumų. Tačiau 
ir puoliko biznis toli gražu ne
būtų čia tikras.—Anglijos ir 
Prancūzijos kariškoji sąjunga, 
bus Mussoliniui ir Hitleriui, 
bent artimesnėj ateity, stipri 
pabaisa. Jie nerizikuos laužyti 
Europos taikos. Bus, be abejo
nes, ir toliau bandoma demo
kratijų “charakterio stipru
mas“; bus stengiamasi varyti 
kylis į “širdingą antanta“.

Per Jurgio VI vaišes atrodo, 
kad ji ateity nepažeidžiama.

Priėmimas, surengtas Versa
lio rūmuose, po kariuomenes 
parado tarytum amžinai susie 
jo abi šalis ir ištrynė jų tarpe 
visus istorinius kivirčius ir dar 
netolimus svyravimus bičiuly 
stėje. Prancūzai atgaivino Ver
salyje vienam momentui savo is
torijos “aukso amžių“: pats 
Liudvikas XIV priėmė anglų 
suverenus savo pily ... Jiems 
buvo paskirta čia štabas tarnų 
anų laikų livrėjom, pudrintais 
parukais; pasakiškai apstatyta 
puota įvyko garsiojoj ‘veidrodžių 
salėj“, kur, tarp kitko, buvo 
pasirašyta ir Versalio sutartis; 
rūmų koplyčioje sugrota anų 
laikų muzika; parke, dar stro
piau negu šiaip išpuoštam, įvy
ko pasivaikščiojimas ir žaidimai 
pievoje, kaip romantizmo lai
kais, kuomet aristokratai pasi
versdavo piemenėliais ir .pieme
nėlėmis, kai apie Versalio riF- 
mus spietėsi prancūzų skonis, 
turtas, karo garbė.

Apie šio vizito rezultatus dar 
per anksti kalbėti. Bet metodaš 
pavartota geras. Aukštosios po
litikos vizitai tarp Anglijos ir 
Prancūzijos nėra visai naujas 
dalykas. Jurgis V nekartą lan
kėsi Prancūzijoj per karą ir 
buvo Paryžiaus kolonialinėj pa
rodoj dar 1931 m. Eduardas 
VII, paskutinis tikras anglų 
karalius, padėjo pagrindą san
tarvės politikai savo kelione 
1903 m. Griežtoji “regina Vik- 
toria“, kuri garbingai karaliavo 
Anglijoj net 64 metus, buvo at
lankiusi keletą kartų Prancūzi
ją, be didelio noro, bet politikos 
sumetimais. Antrąsyk, 1855 
m., kuomet čia valdė nesimpa
tingas jai Napoleonas III, ir 
ėjo Krimo karas, kuriame pran
cūzai buvo anglų sąjungininkai 
prieš rusus. Prieš Viktoriją apie 
šimtą metų joks anglų valdo
vas nebuvo iškėlęs kojos iš sa
vo “salų“ ir daugiau kaip tris 
šimtus metų joks anglų kara
lius nebuvo įžengęs Prancūzijos 
žemėn.

Netaip buvo anksčiau Pran
cūzijoj priimami anglų kara
liai !

XV amžiuje, kuomet anglai 
buvo suspirginę ant laužo pran
cūzų karžygę Orleano mergelę 
ir Paryžius priklausė jiems, 
abiejų šalių

VI nutarė nustebinti paryžie 
čius nepaprastai iškilmingu at
silankymu. Jis atplaukė laivu 
kurs iš oro visas buvo dengtas 
sidabru. Jojant jam su palydo
vais Paryžiaus gatvėmis, bu
vo paleisti tūkstančiai kralikų; 
minia gaudė juos, kas kiek no
rėjo. Ištisos gatvės buvo ap
dengtos mašasto “dangumi“; 
vienoje aikštėje stovėjo basei- 

‘nas, iki kraštų pripildytas pui
kaus balto vyno; trys mergi
nos, lyg undinės, plaukiojo ir 
pliauškinosi po vyną. Jos buvo 
parinktos, sako kronika, nes 
buvo labai dailios ir turėjo ypa
tingai švelnią odą. Karaliui jos 
labai patikusios; jis nulipęs 
nuo arklio ir gėręs vyną joms 
iš rieškučių. Prie Trejybės baž
nyčios buvo suvaidinta Kris
taus gimimas. Karalius pasi
žiurėjo vaidinimo, pabučiavo 
šventas relikvijas. Toliau jo 
laukė kitas siurprizas: miesto 
vidury buvo paleistas elnias. 
Prasidėjo medžiokle su šuni
mis. Elnias pagaliau buvo nu
durtas ir karalius , ilgai pliauš
kino, patenkintas.

Kuomet 1520 m. anglų Hen
rikas VIII išlipo Prancūzijos 
pakrantėje pasimatyti su sa
vo pusbroliu Pranciškų I, gana 
ilga jis buvo apžėlęs ryškiai 
ruda barzda: jis buvo davęs 
priesaika, neskubąs barzdos, 
kol negausiąs, pamatyti savo 
pusbrolio. Pasimatymui ilgai 
priešinosi jo motina. Netoli ju
ros kranfb buvo laikinai pasta
tytas ištisas miestas—iš stiklo, 
brangakmenių, aukso, žvilgąs 
saulėje kilometrus aplink; tūk
stančiai brangių palapinių. Tų 
laikų papročiais, didžiūnai atvy
ko lydimi minios palydovų: 
juokdarių, cirko artistų, muzi
kantų, dainorių. Puotoms buvo, 
sako kronikos, papiauta 2,209 
avių, 800 veršių, 340 jaučių ir 
išgerta tiek vyno, kad apskai
čiuojama, jog butų galėjęs sru
venti upelis ištisą mėnesį. Pas
kui buvo šaudoma lanku ir ka
rališkasis svečias išmėgino sa
vo jėgas su šeimininku ristynė- 
se, tačiau Pranciškus I pasiro
dė stipresnis ir rudabarzdis 
britų valdovas atsidūrė ant že
mės ...

Kažin, ar dabartinis anglų 
karalius gailėtųsi anų sveikų 
laikų ?

Po Eduardo VII britų monar
chai rodo aiškų fizinį ir pro
tinį smukimą. Tiesa, Anglijoj 
taip viskas sutvarkyta, kad ir 
kvailas karalius bėdos nepada
rys. Karalius čia tik valdinin
kas, jis eina “service“. Laikraš 
čiai rašo, kad Jurgiui VI jau 
sužymėta kalendoriuj kiekvie
nos dienos užsiėmimai iki pat 
Naujų Metų. Ministerių kabi
neto posėdžiuose anglų kara
lius nedalyvauja. Tas papro
tys įsigyveno nuo Jurgio I lai
kų, kuris, nors buvo anglų ka
ralius, bet buvo vokietis ir mo
kėjo tik vokiečių kalbą! Jurgis 
VI lošia gerai tenisą ir kaip ge 
ras anglas, gerai nusimano so
dininkystėj, eina dažnai į kiną, 
mėgsta radio. Jis tarnavo lai
vyne, paskui pramoko ir skrai
dyti, bet visai gerai čia mokąs, 
sakoma, nutūpti. Būdamas Jor- 
ko princas, su žmona užsiiminė 
jo labdarybe ir tas jį padarė 
populiariu: jis tapo “pramones 
princas“, mat lankė fabrikų ra
jonus. Karalienė Elžbieta, ma
žiau gal yra panaši į karalienę, 
bet į moterį. Ir tai nebloga! Ji

tuoj davė sutikimą; ji prižiūri, 
diriguoja savo silpną vyrą; ji 
verčia laikytis jį dietos, kad iš
gydytų nuo tarimo ligos (Jur
gis VI mikčioja). Abu mėgsta 
vienatve; paprastas pramogas; 
augina dvi dukteris. Toks yra 
vaizdas tų grynai miesčioniškų 
Anglijos suverenų. Be abejonės, 
galingoji britų imperija laikosi 
ne savo monarchais. Bet—ji 
aikosi, galbūt, monarchija.

Tarp dabartinio diktatūrinio 
□sichozo, kur ieškoma “autori
teto“ ir nežinoma kokio, neat
siras anglo, pradedant darbie 
žiais, baigiant fašistais, kuris 
siektų panaikinti “monarchi
ją”. Viena, kad jos faktinai An
glijoj nėra. Anglija pati seniau
sia demokratija ir nebloga de
mokratija, kurioj, valdyti tiesa,

tos. Anglijo nori pasilikti mo
narchija. Kartu ji pasilieka ir 
demokratija. Ko norėti dau
giau ? V. Kaunecka.*!

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

karalius Henrikas ištekėjo ziš. meilės, nors ir ne

DUODAME PINIGUS

valdo aristokratinis, “valdanty
sis“ sliiogsnis. Visi Anglijoj 
jaučia, kad panaikinus monar
chijos institucija, Anglija atsi
durtų prieš tuštumą. Joks rink
tas prezidentas negalėtų, be a- 
bejončs, patenkinti šios purito
niškos įsikibusios į savo praeik, 
luominiai išsiskaidžiusios tau-

• Jeigu reikia atnaujinti
morgičių;

• Jeigu norite taisyti na
mą;

• Jeigu norite pirkti namą;
• Jeigu norite budavoti na

mą;
• Kreipkitės į Naujienų

Spulką. Gausite ant len
gvų išsimokėjimų leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS 

ASSOCIATION
1739 So. Halsted Street.

Atidarą kasdieną, išskyrus

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Walskis—pirm., 8341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678: John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas. 8446 W. Pierce Avė.: 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; S. Buneckis—finans rašt., 
3247 Beach Avė.; A. Zillius—ka
sierius. 8327 Le Moyne St.; T. 
Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

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

8141 So. Halsted St.; P. Pauzolis 
—pirm, nagelb., 3427 So. Halsted 
St.; S. KuneviČia—nut. rašt., 8220 
So. Union Avė.; F. Kasparas — 
fin. rašt., 8534 So. Lowe Avė.; 
W. Dulevičia—kont. rašt., 812 W. 
83rd St.; J. Balčiūnas—Kasierius, 
8200 So. Lowe Avė.; J. Arišiu- 
nas—apiekunas kasos. 3623*6 So. 
Emerald Avė.; F. KuneviČia — 
apiekunas kasos. 8201 Green St.; 
K. Valaitis—apiekunas ligonių, 
7104 So. Emerald Avė.; W. Dule
vičia—korespondentas. Laiko su
sirinkimus kas menesj pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica- 
gos Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted St.

nedėidienius nuo 8 ryto iki 
8 vai. vakare

PIRKITE SAU APŠILDYMĄ, PLUMBINGĄ IR MALEVĄ 
Kur visi lietuviai perka. Sutaupysite pinigų nusipirkę 

LINK-BELT STOKER

South Center Plu^birg & Heaiing Supply Co., Ine.
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

Statyk arba Taisyk 
namus skolindamas iš 

NAUJIENŲ SPULKOS
0 Lietuvio tokia jau prigimtis, kad pirmai galimybei pa
sitaikius įsigyti nuosavybę—namus. Dėja, kartais ir ge
rinusiems norams esant, savomis pajėgomis nedaug gali
ma atsiekti,—reikia pašalinės pagelbos—lėšų. Dabar, ypač 
prieš šį rudenį susidaro visiems puikios sąlygos tokioms 
svajonėms įkūnyti, t. y. galima gauti pasiskolinti, atnau
jinti morgičius labai lengvomis sąlygomis. Tad, nepraleis
kite šios progos... statykite, arba taisykite namus, o kurie 
turite atliekamų pinigų, galite ir pasidėti.

Užeikite ir smulkmeniškai išdėstykite savo sumanymus, 
mes maloniai jums padėsime.

HFtTY
' OF VOUR \ JĄ 
INVCSTMCNT

INSURED

• Užsitikrink savo in
dėliams tikrą apsau
gą ir pelną.

• Čia visų INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING,| 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 SOUTH HALSTED STREET Tel. CANAL 8500 

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS jvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudentas. 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E. 104th PI.; Nut. Rašt.—Franas 
Pučkorius, 10881 So. Edhrooke 
Avė.; Sekr. ižd.—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St.: Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas Petras Krasau*- 
kis: Maršalka —Kastas Remutis; 
Skyriaus Kasierius — Magdalena 
Sudentas; Atstovas j Lietuvių 
Kongresą —■ Antanas Norbutas, 
1033 W. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pir
ma, ketvirtadieni. 7:30 vai. vak., 
Dnrb:ninku Svetinėje, 10413 So. 
Michigan Avenue.

-------------- ---------------------------------
GARFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ P Aš ALPINTO 
J<TTTTnn VUnvPA 19PQ M - Pir~

George Medaiinskas, 233 Central 
Avė • Pi-m P'’F°lh. Frank c.t 
^’onis 3950 Glnd y C A \rp • 
Pa«t Marv M^d^linskn® 233 S-- 
Central A ve ; F;". Pn?i Fli---
Knttalo 4«7« W. Fnd Avė.; Ko"' 
PtfSt Vincentas Mam’ka*. 17 So 
Snringfi*dd Ave.; Ka«o« Grobsi- '• 
Mike D?vidnnis. 3917 l^th 9* 
Tno7.fi ja Bruknę, 3837 W Po’k S* • 
Kasierius Mike Regionas. 3r°Q 
Gunderson Ave..- Berwvn. TP : 
"Af .1'1070^^9
530 So. Lawrence Ave.: Kliubo 
gydytojas: Dr. Margeris, Tel. 
Boulevard 8483; Korespondentas 
—Joe. Gardauskas.

NFPPtGUT.MINGO LIETUVIŲ pi 
LIEČIU KLIUBO VALDYBA 193F 
METAMS vra sekama: Pirm. Juo

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

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

ŽAGARTFČIU KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas. 1947 N. Cleveland 
A v.. Chicago, III.: Pirm, pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St.. Chicago. III.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitė, 
11781 So. Indiana Ave., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearborn 
St.. Chicago TU.: Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1218 South Inde- 
pcndence Blvd.. Chicago, TU.: Ka- 
sierka—F. Ambrozienė. 11731 S. 
Indiana Ave., Ch’go; Maršalka— 
William Putris, 4780 So. Spring- 
field Ave., Chicago, H!.; Kores
pondentas — Juozas Salakas, 1414 
So. 49th Court. Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Ave., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852* West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi viena sykį 
į mėnesj kas ketvirtą nedėldieni 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 48rd St„ Chi
cago. III.

DRAUGYSTES TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

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

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John’Jackas— pirmininkas, 6504 
So. Rockwell St.; Adam Subaitis 
—vice-pirm., 1947 String St.: 
Gasper Pakeltis—nut. rašt.. 4019 
So. Artesian Ave.; Frank Micklfn 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Ave.; Frank Medai i n s- 
kfs—kasierius, 8159 Emerald Av.; 
Frank Margevičia—kontr, rašt., 
4848 o. Washtenaw Ave.; B. J 
Jakaitis — Auditorijos atstovas. 
826 W. 84th PI.; A. Subaitis. A 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.
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Naujienos eina kąsdiey, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas papai 350ą.

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštą:

Metamą______....._____
Pusei mętų —------------
Trims mėnesiams _____

Vienam menesiui ...........
Chicagoj per išnešiotojus:

Vieną kopija .__ ~__1...

$3.00 
4-00 
2.00 

, 1.50 * •’
.75

Vieną kopija ______________  8c
Savaitei L..............   18c
Mėnesiui . ................    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:'

___ ...-----
Pusei metų ____
Trims mėnesiams
Pyięm rąęąęslams
Vienam mėnesiui
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1$ LIETUV9S

1

“Argentinos Lietuvių Balsas^’ 
rašo:

“Buenos Aires žydų dieų- 
jFąščįąi pląčįaį rašo ąpie Hi|- 
lerio pasikėsinimą ištremti įš 
Voįcieįijos vįęną (turtingą žy- 
(įų rabiną, Lietuvos pilietj.: 
Mat, ištrėmus norima pasi-: 
nąucĮoti jo turtu.

“Tas klausimas atsidūrė 
Lietuvos užsienio reikąlų mį- 
nisterijpję. Ęsą niin. Lozo-: 
raįtis atsakęs Berlyųo yajl-r 
džiaį, kad jeigu bus įš.treną-j 
tas miųėĮąs Lietuvos žydas,; 
tai Lietuva trems Vokietijon; 
tokios pat padėties ypk^etji-1

Pd penkių metų bandymo ątsteigti farmeriams ge
rovę agrikultūros departamentas ir vėl atsidūrė beveik 
tokioje pat padėtyje kaip įr pirma. Iš įvairių Amerikos 
(Jalių pranešama, kad šių metų derlius bus nepaprastai 
gerąs. Vadinasi, fąriųeriai užaugins daug kviečių, kuku
rūzų, bulvių ir kitų dalykų. Užaugins daugiau, negu pa
jėgs parduoti.

O tękiais atvejais gerai žinomas paklausos-pasiulos 
dėsnis veikia nepalankiai fąrmąrių atžvilgių. Kada pa
siūla yra didesne, negu paklausą, atseit, kada rinkoje at
siranda .daugiau prekių, negu gąjĮma parduoti, tai kainos j 
smunka. . ;

Aišku, kad tas dėsnis veįkią ir jf,arnkeriųs. Kaį jie už-i 
siaugiųa daugiau kviečių neji gali parduoti, t^i kainos 
nusmunka.

Nuo pernykščių metų atliko apie 200/10,0,QQO bųšęįįų 
kviečių. Šiais metais tikimasi vįeųę bilijono bų^
želių kviečių. Tuo atveju benęlrąs perviršis sįpks 45.0,000,- 
000 bušeliu.

Tas pat yra ir su medvilne, kurios sųsįjarė nemažas 
perviršis ir kainos nukrito trisdęšįųit nųęšimčių.

Kaip žinia, agrikultūroj (įepąriaųipp.^s Per Paskuti
nius penkerius metus stengęsi ąppi^oįį ,d^iy- Farnje- 
riams buvo mokama net už įtąi, jk^d jje ųiažiau sėjo kvie
čių bei augino gyvulių. Tačiau pasirodo, jog ir dirbamos 
žemės apribojimas klausimų visiškai neišsprendė: f armė
nai ir vėl susiduria ,su perviršio problema. Kitaip sakant, 
jie turi daug produktų, o parduoti juos negali.

Žinoma, butų klaidinga manyti, kad visa farmerių ne
gerovė pareina iš to, kad jie perdaug visko prisiaugina.! 
Vadinasi, prįsįaugina daugiau, negu Amerikos žmonės 
gali sunaudoti. Fąktąs yra tas, kad Amerikos žmonės ga
lėtų ir turėtų daug daugiau sunaudoti visokių žemės ūkio 
proiduk,tų, pegu jąe dabar sunaudoja. Pavyzdžiui,, prof.’ 
Hąrųld Loeb sąvp knygoje “Production for Ūse” sako, 
jog Amerikos žmonės per pietus turėtų sunaudoti 177 
bilionus svarų pieno (sunaudoja jie tik apie 100 bilijonų),' 
44 bilijonus ki^.ušįpių (sųpąųdoja tik 31 bilijoną) ir t.t. 
Tas apskaičiavimas padaryta pasiremiąnt mokslo davi
niais. Vadinasi, kiek ir kokio maisto žmogus per metus 
turi sųyąlgyti, k.ąd bųtų ąyeįkas ir pajėgus.

•Taigi sakyto perviršio ųeturėtų būti, jeigu Amerikos 
žmpnių gyvenimo lygis butų aukštesnis. Kitaip sakant, 
jeigu jie ipąUįntųsi Locijų niaistu, kokis yra reikalingas 
tinkamos sveikatos paląįkyipui.

MinolmUi Ajnerikos turtai
Sayo minęralįniaįs £urtąis Ąųierįka ųžinia pirmų 

vje;tą pąsąųlyje. Btey.eik perą tokio mineralo, kurio ji ne
turėtų sąyp rįbpąe. Ypąč daug ji turi tų mineralu, ku
riais, galimą sakyti, remiasi musų .diępų (CivĮlį^ąąiją.

fer paskutinius trejus metus mineralų produkcija 
nuolat kilo. Ęąsykįų biųl’o ąpskaįčįąyįmų, 4935 m. Aiųę- 
rikos mineralų produkcijos y,ertė siekė $3,250,QQP>00.0. Se
kamais metais produkcija pakilo, įr tuo pačių metų jos 
vertė. Na, o 1937 m. buvo tiesiog rekordiniai. Auksų pro
dukcija pakilo 8%? sidabro ~ 15%, vąrįo — 38%, gęįą- 
žies rųįos -r 4§%, sieros — 36%, asbeto — 27% ir t.t.

Naftos pr.ędųkęįjpje buvo pasiektas rekordas, būtent 
gauta 1,278 milijonų bačkų. Aukso bųyp iškastą 4,752,- 
801 ųųcįja, o sidabro 70,838^14 uncijų.

godžių, mįųerąlipių turtų atžvį^įų jokią kita vals
tybė negali susilyginti su Ąųieriką. Aųįęrįką turi visko 
pakankamai, ir vis dėlto milijonams žmonių tenka pusė
tinai ąkųrsti. Ir skDršti dėl jto, kad jie beveik nieko ne
turi, ką<įą milžiniški* turtai yra susikoncentravę nedide
lės žmonių grupės rankose.

r * * •

• Į Lietuvą ruošiama didelė 
lenkų ekskursija. Ękskų.r^ijoje 
bus apie 150 žmonių. Ękskursi- 
niąkąi nori pavažinėti po Lie
tuvą ir ąusjpažinti $ų jos gyve-į 
nimu.

• Matininkų ir kulturtechnikų 
sąjunga gamina ųž&ięųio įįęt,ų- 
viams Lietuvos vaizdų albumė
lius. Albumėlius atiduoda Drau
gijai užsienio lietuviams remti, 
kad ji juos išsiųstų į užsienius.

M-

yiepą ištremtą Lietuvos žydą; 
iŠ Vokįetij,os, trems po vieną: 
Vokietijos pilietį iš Lietuvos.

“Berlynas lietuviško rąbįr 
no neištrėmė. Dėl to Argeų- 
linos žydų spauda pataria;

valstybėms imt pavyzdį iš 
Lietuvos”.

KANADOS FAŠISTAI

per įįgą ląįltą į$ Kąną^?^ fa- 
šislą tik juokus krėsdavo. jLą- 
b j ailsia i dėl Lo, kad jų įtaka bu
vo menka, ir šiaip jie tarp sa
vęs neąąįęĮdąyp 
Kandidatai į vyriausius lyde- 

.^ąyvs dėj yą<įę- 
yybė?. į!ąkįng.iąų^įag • lyderis 
buvo Ą(Jrįęn Nącię.ną-
lė$ krįkščįoąįų ^ociąįėg pąrtijos 
vadas ir Qnebec’o žurnalistas. 
Arcantį pasižymėjo Juo, į<ąd jis 
rašė ąųtisejiiiitinįųs strąįp^iįus 
ir ąaybiųo ^ų^obąj.

Kilos fašistų frakcijos vatįas 
b.ųyo Pąųl ji? vado
vavo prancūzų nacionalistams.

Bouchard nors ir kėlė į pa
danges Mussolįųį, bet kratėsi 
nuo fašisto vardų. Šiaip jis pa
sižymėjo didele anglų neapkan
ta.

Trečią vietą tarp fašistinių e- 
lemen tų užėmė Alfred Ghąrpen- 
tier, katalikiškų sindikatų fede
racijos vadas. Charpentier sya- 
jojo apįe įsteigimą korporati- 
pės valstybės Italijos pavyzdžiu., 

Kalbami fašistų vadai dąu- 
giausia veikė Quebec provinci
joje. Tačiau fašistinis judėji
mas pasireiškė įr Ontario pro
vincijoje, kur veikė Joseph įp. 
Farr’o vadovaujama Kanados 
nacionalistų partija.

T.os palaidos fašįstųpjąnčios 
grupės nęsudarė jokio pa vų j aus 
^emųkratinei sąntyarkąi. Juo 
labiau, kad jos negalėjo prieiti 
prie lą^pąsąvįo susiprątįiąo. 
Pet ,š;tąį pagąlįąą tos grupes ųu-< 
.tąrū yįeiiiągąi yąiktį. Pąjįstįnių. 
grųpių atstovai sįąpta spsirįąko 
Kijigstųne, kur yra karo moky-> 
kla. ' ;

Fašistui .dabar giriasi, jog su
sirinkimas praėjęs labai hariąų- 
ningaį. Ęsą, vyravęs geresnis 
susipratimas; nei konservatorių 
konvencijoje Otta\ya mieste. 
Vyriausiuoju vadu likęs išrink
tas Ą,drįen Arcąnd. Ąręand bu
vo tvirčiausias kandidatas, ką- 
dangi jo partija priskaitė apie 
8(),()()() naiių, įskaitant ir si no
gi l<ų burius, kurte svastį- 
kas. Be to, jis pasižymi didele 
energija.

- Arcand yra pąrašęs pamf letą i 
vaydu “Raktas į misteriją”. 
Tuo savo pamfletu jis stengia
si įtikinti skaitytojus, jog dėl 
yisokių blogumų yra kalti žy
dai. Girdi, Kanadoje jiems ne
turėtų būti vietos.

Kitas įdomus dalykas yra tas, 
kąd savo pamflete jis stato lo
jalumą Mussoliniui aukščiau 
nei lojalumą Anglijos karaliui. 
Žinoma, garbiną fašistinę sis
temą, kuri turėtų atnešti palai
mą Kanadai.

Jei pirma nebuvo kreipiama 
i didelio dėmesio į fašistinį judė
jimą Kanadoje, tai visai kitaip 
yra dabar. Ypač po to, kai Quė- 
bec’o provincijos premjeras 
Mauriųe Dupjęssis atvirai pra
dėjo remti fašistus. Net Rich- 
ard Bedford Bennett, buvęs Ka
nados premjeras, prieš kiek lai
ko viešai pareiškė, jog į fašis
tinę veiklą nebegąlimą pro pir
štus žiūrėti, o reikia stvertis 
griežtesnių priemonių.

Kąį bandomą suvaržyti fašis
tų veikimas, tai dažnai demo-

ręįj<alaųja dįplomąlinAUs santy-[ > 
kįųs užmezgus, paleisti Vilniaus I 
krašte visus lietuvius įš kąlėjį- į 

mų, atidaryti lietuvių mokyk- Į 
Jas, leisti veikti lietuvių (įraų-

’adįo priimtuvus ir iš viso lie- OPIUMAS KASMET KINIJOJE NUSINEŠA
pais piliečiais! Kitaip tarus, PER pusę MILIJONO ŽMONIŲ 
duoti lietuviams Vilnaus krašte
ylsa tai, ką turį Lietuvoje leų- 
kai!

Bet Lenkijos valstybės! pareį-1 nieko nereikalauti, taip nieko i 
gu.nai visai kitaip pasielgė. Dį- nesiekti, taip pasitenkinti sa- : 
plomatinius santykius jie su yo skurdžia dalimi, kaip ki- 
L.ietuva Užmezgę paskelbė, kądInas. Kažin, ar yra pasaulyje 
Vilniaus lietuvių mokslo draų- kas labiau skurstų, n,egu ki- 
gijos Jurtas busiąs k°nfiskuo- pas...
'tas. Toji draugija yra iškentė- TZ. .. v. . .. x. . ....

. 1 , . . i •• Kinija si kelių šimtų mihjo-jusi suųkiąųsius rusų reakcijos . , ?. ... “i -, ’ i x L- nų tauta pasaulio likimo vai-
įąijkus. i e rusų nemo os m- ravįm0 politikoje traktuojama 
rųkrątai nedųso šio lietuvybes ąziau, negu keletos milijonų 
židinio užgesinti nes tikrai zi- Euro os ar kurio kito žemy
no, kąd tai leluvių tautos I o į ilizuota Įauta IUnija) tas 
$yeixtęyių ^ventoyė. O tautus Azijos ry4u miižinas toii, toii 
šveiĮtovės net Įiarbąrai nedrįsta atsilikęs nuo mUsų meto pą-

.. . . _ sąų)io, tėra kaip nubundantis
Lenliijos pąsįuątinybė ątyy- kųdikią. šis didelio kūdikio 

kusi į I^ąuųą Juoj pakeitė Lje- LQUbUL(^imas — dabartiniu me- 
tuyoje Jeidžįaiųo lenkų dienrąš- įy jaunųjų pajėgų vykdomas 
čio redaktorių. Ir dąbar tasąi tautinio susipratimo nub.udi- 
ąienrašĮis tik šaiposi iš lietuvių hiįiąs, tautos konsolidavįma-

. .tautos. Štai ųe,t lietuviu tautinę sis vyktų toli darniau ir pa
spirtų piipipijadą, į kurią lįe- sėkmingiau, jeigu neatsirastų 
tuviai atvyko iš viso pasaulio, žudančių irukdytojų. Vienas 
tik pašįępįa... žyiniąusių kinų gerovės truk-

įr yiso įjįto akivaizdoje len- dytojų yra opiumo pypkė. Kas 
kų pasiuntinybės pareigūnai de- nuostabiai skamba, kad kraš
tuoją, d,ėlį<o Lietuvoje jų nie- to civilizavimas nemaža dali- 
kas negali suprasti, dėlko visi mi priverčia dažną kiną daž- 
jų vengia, .dėlko jie čia jaučia- niau užsirūkyti opiumo pyp
si Jokiąįs vienišais? kę-

laip ponai, jus atvykote į Kinijos vadas, apskritai, 
Kauną ir Lięjuyą pajuto Azijos paujojį Kinija, griebėsi milži- 
dyasią, ąuo kurios jau buvo at- plentų tiesimo darbo, 
pratusi. kad tuojųi nerangų valstybės

Jus sayo pasiuntinybėje veik organizmą išjudinti bei sujun- 
verste verčiate lietuvius kalbėti' gtį. Esant geriems keliams 
tik lenkįškai. Šitokios tvarkos centro vyriausybei lengviau 
jokioje pasiuntinybėje nėra! greitu laiku pasiekti kurios

Jus savo pasiuntinybėje žmo- nors tolimos provincijos suki
nės, jūsų klijentus, kaip gyvu- lusį-gubernatorių.
liūs tvarkote. Kiekvienam atė- Q tokios ek edicijoS) kai 
jusiam ant krutinės prisegatehinoma> Kinijoj neretas įvykis.

MARGUMYNAI

Kinija—vargo šalis. Kažin, 
ar gdli pasaulyje kas nors taip

O tokios ekspedicijos, kaip

kąd jie nusikalsta savo princi- 
pąnis. Bų.teįit, varžo žodžio ir 
susįrįnkįųių laisvę. Tas prįękai- 
stąs, žinomą, jokios kritįkos ne
išlaiko.

■r • v f . • t, ( • i

Pcmokrątįją laisves nevaržo 
tiems, kurie ir kBicins laisvę 
pripažįsta. Bet jeigu būrys žmo
nių ątyirąi sako, jog jiįe, įsiga- 
yę į yaįdžįą, uždarys burąas vi
siems savo oponentams, tai čia 
nąra kritika. Tai yrą ąiąką? 
daugiau, kaip tik reikaląvįmąs 
laisvės ^ąų, o neprųjąžįpiiąąs 
jos kitįeiąs. •

Lietuvos žaizdos
SAVOTIŠKAS APKURTINAS.—KAIP LENKAI KUI< 

KŲį’JTŲĘĮNA TAUTINES MAŽUMAS. — JAUČIA
SI NUSIVYLĘ LIETUVIAIS, KUĘIE NEPUpLĖ 
jiiW3 j pi^bj. - pŠRGžpą'Ąs 
MAS. — LIETUVA PAJUTO AZIJOS DVASIĄ.

» « < — •(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
(Tęsįųyę)

Leįii/<ijos pąsįųnĮiąys Lietuvo
je turėjo progoj įsitilcinti, kąįp, 
buvo sutikti lietuviai atvykę į 
Lietuvos Olimpijadą Kauųe. 
Kelių dešimtų tūkstančių žiąų- 
nių minia niekieno neraginaiąą 
susirinko tuos svečius sutikti 
jiems sukėlė negirdėtas ovapį- 
jąs. Rodos, Lje.tųyoje tokias 
įniižįniškųs ląąnifęstącijos nė
ra buvę!

Lenkijoj pasįųųtinybčs vię^į 
ir slapti peręįąųnąį Lietuvoje, 
apmokami ir neapmokami sek
liai, bus pastebėję, kad tuomet, 
porcija budriai kiąąiuose sau
gojo, budėjų įr ląųfcė įsakyiąų, 
kad reikėsią šitą milžinišką 
^monįų ijąinią sklaidytį... Lenkį-[ 

1 jos pasiuntinys Lietuvoje, tųr 
būt, gerai žino, kad lietuvis įš 
prigimties yra flegmatiką^, 
greitai bet kokiam upui ne^ą-j 
steUtodą, d yįs tahiąųsiai ne-

mėgsta jokių dekoracijų ir de- 
rnonstracijų...

Lietuvių tauta iš žižmaro, ši
tų jauno vyro, kuris drįso ap
ginti Vilniuje lietuvių tautos 
garbę lyg ir sudaro tautos did
vyrį. Kaune jo foto nuotraukos' 
tūkstančiais egzempliorių pąr- 
duodąmos... ' i

Lenkijos pasiuntinybės sek
liui .bus ir tai pranešę, kad a- 
ųąejrikiečiaį lietuviai, kurie da
bar Lietuvoje vieši, gal triukš
mingiausiai sutiko vilniečius 
lietuvius ir gal stipriausiai, y- 
pač sportninkai reiškia žižma- 
r.ui savo pagarbą I Juk lai ir 
musų tautos sūnus.

Keista, kad Lenkijos pasiun
tinybės personalas vjso šito ne
supranta, dėlko taip vyksta?

Jie yra apkurtę...
Jip nenori žinoti, kad lietuvių 

tauta tikėjosi, bent taip manė, 
kad paprastas džęntelmonišku- 
mas, žmoniškumas reikalaut©

eilės numerį, tik trūksta, kad 
tą numerį ant kupros kreida 
užrašytumėte...

Jūsų žemesnysis personalas 
brutalus, akiplėšiškas... Jis net 
linkęs kaip iš ko tik pasityčio
ti, o juk, vyručiai, tai atspin
dys, kaip bendrai jus žiūrite į 
lietuvius.

Lenkai dvarininkai Lietuvoje 
jūsų įtakoje vis darosi įžūlesni, 
jūsų Lietuvoje lėšomis einąs 
dienraštis pasidarė visai akiplė
šiškas, nežinąs jokių mandagu
mo dėsnių ir nemokąs kitos 
tautos gerbti. Jūsų pasiuntiny
bė ir jūsų žygiai tai yra geriau
sia agitacijos priemonė prieš 
Lenkiją!

Jei dar kas seniau jums reiš
kė kokių nors simpatijų, tai da
bar jos dingsta, nes* visi pajuto 
aziatų dvasią, ji dvelkia iš jūsų 
yis,os ęlgėsepps. Q jei jus iš vi
so šitaip elgiatės ir p,et (bijotu 
Vilniąuą Jįptuvių yejkiipo, ftai 
tik rodo jųsų pačių ąilpųybę. 
. Tą jųsų silpnybė kyšo,te kyšo 

įš jugįų y.iso yidąųs gyvenimo. 
Bet tįlc ^ėką Ją,rpyąJstybWU 
santykių jus dar sųgębiat.e Ęu- 
i^poję drumsti pųįitįnį A^į^op- 
fąir y^ur

Visa šitą rašau pasįj<ąįbėjęs 
su vienu lenkų politiku. Iš i o

bąytinių politikų slupgsųiųoąę 
viešpatauja tą apkurtiną o liga, 
kuri pęndyąi dąbąr Ęųrųpoje 
daug kur stipriai y^ą įsįgąlėjii- 
sį. Su tokiais Jenkų politikais 
lietuvių jtąu.tą niekuomet nega
lės turėti nieko bendro.< r •, tnr'»»' •

.(GW)

TlįbTĄS BAIGĖ 
SAVO DIENASKUDIRKOS NAUMIESTIS— Ties Kudirkos Naumiesčiu esantis per Šešupę tiltas šiomis dienomis galutinai nugriautas ir jo vietoje statomas moderniškas gelžbetoninis tiltas, prie kurio statybos dirba apie 200 darbb nin^ų. Tenka pąžymėti, kad nu- gl'ja.u.tas tiltas buvo minimas mus.ų tautos žadintojo d-ro Vin- 

&o Kudirkos ra&tųpse. .

Saprojektųoią ir tiesiama per 
ĮQO,000 jkiĮoąietrų naujų plen
tų. Nutiesus plentų, pristeigta 
auto susisiekimo draugijų, ku
rios paląikydamos keleivių ir 
prekių susisį.ekimą, varo gana 
pelningą biznį. Kinija, supran
tama, labai didžiuojasi savo 
naujaisiais plentais, tačiau... 
Yra šimtai tūkstančių kinų, 
kurie versdavosi ar dar ir 
verčiasi prekių gabenimu sa- 
vinai tolimuose toliuose. Sun
kus tai darbas ir skurdus gy
venimas. Autobusai ir sunkve
žimiai prądėjo juos konkuruo
ti. Konkurenciją vertė šiuos 
perdaug įtempti jėgas. 30, 40, 
50 įr dąugįau (kilometrų turėjo 
jie per dįeną ąu savo sunkio
mis naštomis keliauti. Tam at
likt) neužtenką natūralių jėgų, 
o ki11^? nepasiekęs pradėto 
siekti tikslo nenori sugriūti. 
Tuomet jąm lieka opiumo 
pypkelė. Užsienio spauda pas
tebi, kad tiesiog nuostabu žiū
rėti, kaip tie rūkomi nuodai 
nusikankinusiam ir nuvargu
siam žmogui vėl gyvybės ir 
jėgų priduoda: užtraukęs py
pkę jis pakyla ir skubiai žen
gia taip lengvai, iarsi akmens 
grindiniu ristusi sviedinys.

Suprantama, šis botagas yra 
žudantis mirties botagas.

Ne tik nešiko, o ir kiekvie
no rūkančio opiumą kinų vy
ro gyvybinė jėga ir galia iš
gaišta pačiame amžiaus žydė
jime- Net kinės b.eviltiškąme 
yąrge “yilties” opiumo pyp
kės m.ą^nųųĮUQ$ę ieško, o ne
retą! dąy jr sąvo rėkiančius 
vaidus jalą nuodais nuramina. 
Ypą ištisų proyįncįjų, k¥T &s 
PiU^ąš pr|y 
gyypntojų prie fizinio nusjlp- 
fėjiųiO. ąeįt išsįgimim0- 

uripse yą^rų provincijosą, 
kur tuksta^iaį ba. to.inis įąl- 
tomis ąupdų ągyonoiąi§ ap
sodui ta, mįUjonąi žmonių šio 
geidujio pražudytį.

Akylesniems. Kiąijos vadams 
pasidarę ą!Šk.ų, kąd opiumo 
nuodai, gali pamažu tautos są
monę ir gyvybę visai pražu
dyti.

Pradžioje 19 šimtmečio di
delis britų opiumo įsivežimas

(1840—m.) priežastimi. Istori
jos šis karas vadinamas “opiu
mo karu”. Po didelių karų ki
nų priešopi ūminiam judėji
mui pavyko pasiekei to, kad 
Anglija pasižadėjo mažiau 
opiumo iš Kinijos importuoti. 
Su tuo mažėjo ir auginimas. 
Kinų valdžiai .taip gerai pa
vyko suorganižųoti tautą kovai 
su ppjųmu, kad galutinas 
opiumo išnaikinimas įvyko 
greičiau, negu buvo manoma, 
Žymiai prie to prisidėjo ir tas 
faktas, kad per 8 melus Ang
lija buvo visiškai uždraudusi 
opiumo įvežimą.

Pasekmės tačiau nebuvo pa
stovios. 1911 m. revoliucija 
opiumo išsiplėtimui davė nau
ją akstiną. Mandžių dinastijos 
ir jos centralinės biurokrati
nės sistemos panaikinimas pri
vedė valstybę — milžiną prie 
susiskaldymo į atskiras pro- 
yincijąs. Provincijų vadai pa
prastai eidąvo prie to, kad tu
rėtų dideles armijas ir jomis 
galėtų siekti hegemonijos ir 
partinių tikslų. Pilietiniai ka
rai, kurie nuolat ir nuolat 
liepsnojo krašte, pareikalavo 
daug pinigų. Iš kur galėjo ge
nerolai jų gauti? Opiumo au
ginimas duoda gražaus pelno. 
Kinija vėl pakvipo tirštais o- 
piumo durnais... šiandie opiu
mo durnai palengva tirpsta 
nuo Kinijos padangės, tačiau 
opiumo ir pypkės sąvoka ir 
pareikalavimas nepaprastai 
įsigėręs į kino dvasią ir kūną.

Išviso, kinas kantrus, ra
mus įr jo dvasiniai polėkiai 
naujų kelių neieško. Jeigu ki- 
naš (tuti parduoti atlįekabią ar 

io savo burnos 
jis pasipils juos 
ir sėdės prie jo 
o jei neparduos 
dar ir rytoj, kol 
kinas turi krėsti-

saują ryžių, 
ant staliuko

žemių ir

šiandien, tai 
parduos. Jei 
nę molinę lūšnelę, jei ant jo 
lėkšto stogo užneš 
pasodins pupelių ir opiumo
diegą. Valgyti jam daug ne
reikia: saujos ryžių gana vi
sai dienai; tačiau už antrą ry
žių saują jis nusipirks grūdelį 
opiumo,—įtiek jis prie to pri
pratęs. Ir jų religija ir neveik
lus būdas kiną neuždega, neį
judina, o migdo. Milijonai ki
nų skursta. Reti metai, kad 
Kiniją neaplankytų badas, 
kurs kartą lukstančius, du 
kartus milijonus aukų nusine
ša. Nuolątiniai potvyniai tirš
tai apgyventose srityse nusi
neša nepaprastai didelį aukų 
skaičių. Kinija turi priešų, ku
rie sųin,teresuofti kinais, o jų 
linkėjimai ir siekimai—silp
ninti kaip pavienius kinus, 
taip ir visą jų kolektyvą. Tie 
priešai įvairiomis priemonė
mis palaiko opiumo auginimą 
ir plalinimąsi kinų tarpe. O- 
piumas jiems yra politinis 
ginklas, nukreiptas į kino šijT- 
dį. O vis dėlto kinų prieaug
lius daugėja ir Kinija stiprėja. 
Tą nuostabų kinų gajumą ge
rai suprantą Kinijos vadas 
maršalas čiangkaišekas ir yi- 
sąs pastąngąs deda Kinijai ap
valyti, pakelti krašte geroyę, 
nubudinti tautinę kino sąiųp- 
nę įr ątgimųsią naująją Kini
ją pastatyt! ant .vjemųgų, sa
vų kojų.

CĮJįųtAŲS GA^YęA SSSR

SSSR jąu pąsibąigė šių metų 
cukrąus gamybos ąe^oaas. 189 
cukraus fabrikai perdirbo 208, 
000,000 centn. cukrinių Tune
lių. Pagaminta daugiau kaip 27, 
OOOJIOO centneriu smulkaus cu
kraus, 3,OQO,QOO (Jaugiau kąip 

pi. |9|3 n?, ftpsijp? ,cu|<- 
raus pramoųę buYQ pagaminusi 
tik 13.6 milijono smulkaus cųjc»

^4—
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APGIRDO BRAZIO 
SUTIKTUVĖS'

__ LIETUVIŲ DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street, telefonas Ganai 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. AUGŪST’AS, vice-prezidentas P. GALSKIS,' tfūstišas
V. MANTUS, ąekretorius 1 P. MILĄgEyičIŲS, iRųątisą?

P. MILLER, finansų šekrabfiuS'1751 r‘ “ 77
DR. MONTVIDAS, Dr-ios Daktaras, K. GUGIS,' Dr-jos Advokatas, 

' ’ ' J. P. V ARKADA,' Draugijos Auditorius

Chięągąs lietuvių 
D-M feiriBkhnas
Pereita aųtyądienj įvyko Chį- 

cagos Draugijos susi

rinkinius. JĮadangi pasitaikįė 
Itin šiltas ,ojų$, tąi paj-ių sus|‘ 
rinko visai nądaug. Atrodė, kad 
daugumo Jlprąs puyo fepP 
ma greičiau susirinkimas baig
ti, nes niekam nesinorėjo ilges
nį laikų salėje pasilikti.

Dėlei atostogų draugijos pre
zidentas K. Kairis į susirinkimų 
neatvyko, tad jį pavadavo vice- 
pirin. K. Augustas. Be paprastų 
formalumų (protokolo skaity
mas, valdybos narių raportai ir 
1.1.), svarbiausias punktas buvo 
pikniko apyskaita.

Apyskaitų ir raportų išdavė 
biznio komisijos pirmininkas 
Kaulinas. Jis pažymėjo, kad 
piknikas buvo palyginti sėk
mingas. Juo labiau, kad ir ko
lonijos buvo gražjųi atstovauja
mos. Iš tolimesnių kolonijų ten
ka pažymėti Rockfordas. Tos 
kolonijos lietuviai tikrai yra pa
slankus ir energingi žmonės. 
Beveik, nėra kiek įžymesnio iy 
didesnio lietuvių parengimo 
Cliicagoje, kurį jie neaplanky
tų. Važiuoja jie savo automobi
liais, ,0 dažnai ir yiepą kitų au
tobusų nusisamdo.. Rockfordie-

Bet kadangi vis dėlto atsiran
da narių, kurie nei į raštinę už
suka, nei susirinkimuose daly? 
vauja, tai (Jręjigija jtuyį ir jsųyo 
atstovų mokesčiams rinkti. Tas 
atstovas yra Ąlex Ambrose 
(Ambrozevičjus). Tik jis vie
nas yra įgaliotas užsilikusius iŠ 
narių mokesčius kolek tuoli. Už 
jį draugija atsako. Jokių kitų 
keliaujančių kolektorių mokes
čių iš narių rinkti draugija šiuo 
tarpu neturi.
-r- r * , •• •• z*'"' *4 1

Prašome tad atkreipti jūsų 
(Jėmesį ir mokėti mokesčius tik 
ijiustatyta tvarka. Ypač prašome 
įsjjjėntėjj, kad tik vienas p. A- 
Įex Ambrose (Ambrozevičiųsį 
yra įgaliotas nąrįų mokesčiu 
kolektuoti. »

Prisilaikykjte nurodytos tvar
kos ir tuo bud.u išvengsite ne
malonumų ir nesusipratimų, 
kurie kitaip gali įvykti.

Inž. Juozas Gurą

■ y

Algirdas Brazis yra musų or- 
ganizacijųs narys. Tai labai 
siinpatingąs jaunuolis, kuris 
spėjo pasižymėti dainavimo 
srityje, prąųge su “Pirmyn” 
choru jis buvo išvykęs į Lietu
vą koncertuoti. Bet šiandien ar 
rytoj jis bus „Chicagoje, o šeš
tadienį, rugp. d., ficeRO

rengiamos sųtijctuvėą. Sųfjktu- 
yių pokyliukus praginęs 7:v. 
vakaro.
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kviečiami dalyvauti. Nėra abe
jonės, kad jis turės daug 
inių dalybų papasakoti 
Lietų vų.

CICERO

Ido- 
apie

Ęąsęiųįų Trupiniai
ISTORIJA KARTOJASI

* • > f ! • • — p,

rauskas ir Bacevičius.
Iš apyskaitos paaiškėjo, jog 

iš pikniko liko apie šimtas do
lerių pelno. Kaip jau keliais at
vejais buvo minėta, tas pelnas 
eis moksleivių fondui. Tiesę, 
suma nedidelė, bet vis dėlto 
pradžia padaryta. Reikia tikė
tis, jęg vėliau susiras ir dau
giau šaltinių tam fondui ugdy
ti. Čia ypač daug galėtų padą-

PO keto doterAus fondui,

tarpu musų tąlejitingiems jau
nuoliams didelę pąrąinų suteik
tų-

Po priėminRO biznjo komisi
jos raporto susirinkimas užsi-

Visiems Nariams
Palaidai tvarkojna organiza

ciją negali tinkamai gyvuoti. 
Tai toks paprąstaą dalykas, a- 
pįe kMH Rėra reikalo nė kalbė-, 
ii. Todėl organizacijos jr sten
giasi nustatyti tani tikrų tvar
kų, kurios turi JajkyJis yi^i na
riai.

Turi nustačiusi savo tvarkų

Būtent, tvarkų mokesčiams pri
imti. Ir ta tvarką yrą tiek ge
ra, jog, rodosi, visiems turėtų 
butj priimtina. Draugijos rašti
nė yyą atidaryta kasdien, išė
mus ąven,tądienius. šeštadie
niais ir trečiadieniais raštinė 
ųzsįdaro 12 vai. dienos, o kito
mis dienomis .6 vąl. pp pįetų. 
Atsjdąro gi 9 vai. ryto. Kad tu
rėtų progos savo reikalus atlik
ti ir tie nariai, kuriems tos va
landos nėra pąraąkięs, tai ket
virtadieniais raštinė laikoma a- 
tidara iki 8 vai. vakaro.

Kaip jnatoĄe, raštinės valan
dos yra tokios, jog kiekvienas 

gali vienokiu ąr kitokių 
laiku savo reikalus atlikti, at- 
jsęįt, savo mokesčius užsjmokėt.

Be to, kiekvieno mėnesio an
trą aptradienį yra laikomi drau
gijos susirinkimai. Tuose susi-

Chicagoje dabar pas tėvus 
vįeši inž. Juozas Gura, buvęs 
Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos pirmininkas. Drauge 
Sįi žmona jis atvyko į Chicago 
atostogų PfT.ųga.

M- jR9.9W.9rA6
no bene Jr.eįefį ni&t.Ų. Jis .ten, 
ėjo gaisro apsaugos inspekto
riaus pareigas.

Sakonia, kad žuvis ieško, kur 
gjliau, o žmogus, — kur ge
niau. Taip iš tiesų yra. Inž. Gu
ra irgi išvyko ,tęn, kur tikėjosi 
surasti “geriau.” Būtent, aplei-
ųo Kocktorųų ir persikėle p 
Bostonų, kur jam buvo pasiū
dyta geresnė vieta.

Savo naujomis pareigomis' 
jnž. Gura patenkintas. Jis ten 
(turi ųemažų teritorijų apžiur.ėii, 
jtad apie tris dienas savaite, 
tenka už miesto ribų važinėtis. 
Bet tai sudaro įvairumų.

.Cicero Lietuvių Kultūros 
draugijos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 19 d. L. L. svetainėj, 
14 St. įr 49 Ct. Prasidės 7:30 
vai. vakaro.

Nariai prašomi atsilankyti, o 
ypačiai tie, kuriems jau laikas 
mokesčiai suniokčti. žiūrėkite, 
kad nebūtumėte suspenduoti.

Fin. rašt. K. Yokubka.
» * 4 • J. *

NAUJI NARIAI

įsirašė Auna Usauskiepč (837 
W. 34th Place). Nurodytu ad
resu ji laiko gražiai įrengtų už
eigą-

Įsirašė taip pat Auna Pilipa
vičius ir Frank Pilipavičius iš 
Marąuette Parko.

Draugai Rengiasi Sutiji- 
»fe 1 ‘užarsiu

iGura su Chicagos Lietuvių 
draugija ryšių vis dėlto nema
no nutraukti. Atvykęs į Chica
go, jis tuoj užsuko į raštinę ir 
išlygino savo ir savo žmonos 
mokesčius. Vadinasi, pasirūpino 
sutvarkyti reikalus, kad galėtų 
pasilikti narys ir toįiau.

Tenka pasakyti, jog lietuvjįu, 
judėjime inž. Gurų dalyvaują 
nuo pat jaunystės. Augdamas ; 
Chicagoje ir čia J^n^yįąąp^s 
mokyklų, jis priklausė lietuvių 
organizacijoms. Vyliau solidi; 
juodamas Armour tędipąlpgi-, 
jos institute, jis redagavo ąjų^ų 
kalba “Naujienose” spąusdma- 
mą studentų skyrių.

Žodžiu, inž. Gura ?su lietuviais 
ir jų judėjimu yra glaudžius 
ryšius užmezgęs. Reikia tikėtis,’ 
kad ir Bostone gyvendamas jis 
tų ryšių nenutrauks. Juo /a-,

L. S. M. Ratelis rengiasi iš
kilmingai sutikti p. K. Pąžars- 
kį, mėgiamų dainininkų, kuris 
su “Pirmyn” choru buvo nu
vykęs į Lietu vų koncertuoti. 
Sutiktuvių bankietas įvyks šeš
tadienį, rugp. 20 d., 31 E. 101 
St. Vadinasi, Rosclande arba, 
Rpžių žemėje. Praūžia 7:3Q vai.

žila senovė.
Pasakojama, jog Raseinių 

vardas kilęs nuo Rąseikos upe
lio, kurs teka per vidurį mie
sto.

Raseiniai — senas miestas, 
( ... 'Z « . » . 5

dar karaliaus Mindaugo laikais 
minima ši vietovė to meto kro- • a , , r i'”. * t

nikose ir sutartyse.
Raseiniuose b,utą tvirtovės, 

st,oy ėjusio13 aukštun^oję, per 
kurią dąbar einą Taįo Paųgir- 
(Jo gątye. Pąugmųž toje yjęto- 
j e dafcąr sjpyį ’ nojtąrp j. piki - 
nio didoJi mųr.o ų.aipai yrą lyg 
gąyląiųgos sęnov.es buvusios pi
lies priminimas.

Bajorų gadyne.
Vėliau, bendros Lietuyps įr 

Lenkijos valstybės laikais, Ra
seiniai — Žemaičių krašto cen
tras, sostinė, į kur iš plataus 
pavieto suvažiuodavo seimuoti 
bajorai, lyclimi gausingų savo 
bičiulių ir tarnų. Jie sustodavo 
ir didelėse lygumose, į pietus 
nuo miesto įkurdavo palapinių 
miestų. Todėl tos lygumos ga
vo Stonų vardų, atseit, susto
jimo, stovėjimo vieta. Stonus 
kasmet nušienaudavo ir siena 
sukraudavo į daržines, kurių 
keletas stovėjo lygumų pakra
šty, netoli miesto. Tuo šienu 
šerdavo seimuoti suvažiavusių 
bajorų arklius.

Pasibaigus -^bajorų gadynei, 
tos daržinės supuvo ir nugriu
vo. Dabar vienos iš jų vieto
je stovinti miesto s-bės sker
dykla, kurios muro sienos, vos * 
pastačius, suskilo.

‘ ?v

Gelžkelis per Rąsejųjus.
Miestas skurdo, nyko. Tik 

apie praėjusio, šimtmečio pusę 
Raseiniai vėl ‘ atkuto ir buvo 
žymus javų prekybos centras. 
Mieste stovėjo dideli jųyų sąn-' 
dėliai. Iš Raseinių javai buvo; 
arkliais vežarpį į Šilinę, nuo,1 
k.ur baidokais jie pasiekdavo1 
Štetiną, Karaliaučių ir kitajs* 
užsienių vietas. Tuo metu mie-|( 
ste gyventojų buvo skaitoma 
apie 15,000. Į

l^G pą. įtiekė garsųjį Liepo-h 
ją(u^ — į$Žkeli- 
^yjcščiąme geįž.k^ljų projekte: 
buy.ę ^ųįąią.tyįą, "jog g^žkelio

O? ^n° ta -
M ,ei§ per Gelžjcg*
lį tiesę jr projektavę inžinie
riai per savo agentą pareika
lavo iš raseiniškių 2000 rublių' 
kyšio. Negavę, grasino neppa-' 
vesią pro Raseinių^ gelžkelio. 
Miestelėnai atsisakė kyšį duoti, 
nors tuometinis miesto burmis
tras Paplauskas prikalbinpjp 
miesto gyventojus sudėti Rei
kalaujamą pinigų sumą. Rasei-! 
niečiai bijojo, jog prayestę^ 
gelžkelis sužlugdys jų varoma' 
.prekybą. Tuokart ge.lž.kęlio jn- 
žinįeriai padarė šiauliečiapąs 
pasiūlymų —7 už kyšį pravųs.ti 
gelžkelį pro jų miestų. Anuo 
metu Šiauliai teturėjo vos (6,- 
000 gyventojų, tačiau tam Rei
kalui sudėjo daugiau negu 4^ 
000 rublių. Gelžkelis buvo ye- 
dąmas pro Šiaulių miestą, 
stovėjo pelkių krašte. Pilant 
gelžkelio pylimų, teko smaloj 
išvirintus maišus su smėliu

jP-a>s K. Pažarskis yra Chicą-' 
gOĮS Lįetjiivių Draugijos napys. i

HARVĘY

Hąjyey Lietųvįų KuĮįuros 
Draugijos susirjnkjmąs įvyko 
rųgp. 12 d. J. ^erųątąyičiaus 
syetavjėje. Jiądap^i pirniiuįn- 
kųs J. Izbeck.is į susiriiilcimų

pelijo liko apie $11.00. z
Iš ^varbesnjy tarįųių .tenka 

pųžyiyėti šįs: Jijip jĮųfarta rug-; 
sėjo 4 d. spyeji^ti .dar vienų pik-' 
pjįcę, l$prio pų^ė bus pa
skinta moksleivių stįpęii^ijų

rinkimuose taip pat priimami biau, kad ir jo žm^na yra ,t^k 
- jau lietuviška, kaip ir jis. '

rius ryžtasi teįk,ti pųraipų ga-i 
besnietns jąuųųolįųms.

neatvyko, ,tąi jo yietų uženjej Kadangi pil^pko tiRšlas yra 
vice-pirmininkas P. Stonis. kilnus, tai jyįejoę lietuviai yra

Po p.ęrskąitymo ir priėmimo, kvięčįąmi gaushigąi ątsilanjcy.ti 
protokolo eita prie rąportų, įąu- įr paremti tų tijerai vertingų pa- 
riuos išdąvė įvairios komisijos 
ir valdyba. A, L. išdavė rapor-

renginy.
'-‘-A. L. Skirmont.

tvarkoš ir apsileidimo tęsinys 
yra š. m. liepos 8 d. kilęs gais
ras, per kuri sudegė naujamies
čio gyventojo Glovackio namas. 
Kai j gaisravietę miesto gais
rininkai su savo stambiosiomis 
gesinimo priemonėmis atvyko, 
tai namas buvo spėjęs iki pa
matų sudegti. Tik vietos įgu
los ugniagesių pastangomis 
gaisras buvo lokalizuotas ir iš
gelbėtas gretimo gyventojo na
mas.

sįcąpdįnti į kiaurus Hunus. 
Kartu paskendo Raseinių ger-. 
bųyis. Vėįiąu bųv.ę pravesta. 
ZfilŽė — Tauragė — Šiauliai, 
gelžkelio liniją, kuri taip pat 
nesiekė Raseinių, o pagelžkely 
buvo statomi jąyų sandeliai, 
kur vykdavo javų supirkinėji
mas. Gelžkeliu prasidėjo javų 
transportas i uostus ir užsie
nius. Aplenkę Raseinius, gelž- 
keliai visai suniokojo miesto 
ekonominį gyvenimą ir gerovę. 
Miestą s vėl nuskurdę.

Nesuvaldomi gaisrai.
Pabaigoj pelito ir pradžioj 

Šio šimtmečio miestų kelis kar
tus nusiaubė gaisrai. Vienas di
džiausiųjų buvo, kai išdegė 
kvartalas apie liuteronų bažny
čią. Taip pat didelių nuostolių 
pridarė jau nepriklausomojo 
gyvenimo metu kilęs gaisras, 
kurs sunaikino > pramonininko 
Moseyičia.us malūną ir lentpiu- 
vę. Tų gaisrų nesuvaldomo šė
limo priežastis 
ar nepakankamai organizuota'maudyklių. Upelis—pedįdelis,
priešgaisrinė apsauga: vienkart vandens nedaug, dugnas—dum- 
truko gesinimo priemonių, kit- bj,ėtas, tai vos keliems paug- 
kart nors jų buvo ir motori- Jjęms pasipuškįnus vandenyje, 
nių, tai benzino stokojo, vienu jis bųyų panašus į tirštą, nebal- 
atveju nebuvo gaisrininkų, tai tintą kavą. O tie, kųpie tose 
kitu atveju nors jų buvo, ta- maudyklėse maudėsi, grįždavo 
čiau neblaivus. ną.mo murzini. Nors buvo nu-

Lyg praeityje buvusios ne- r.oęlineta, jog šitos maudyklės

Ju^įkąs butų rūpintis įsigyti 
ą.utųipobilinį siurblį, o taip pat 
kąd gaisrininkai turėtų galimy
bes sirępiau atlikti sayp tie- 
.1 ~ ■- • į > ) • ! L J ’ i *

sįpgipęs pareigąs. Ir šįųp kąr- 
tu' nejaųp.ė galėjo būti £ymi£l 
pkapcįę^ė, jei kariai butų bu
vę neapdairus ar nepasĮapkųs, 
arba jei gąįsrąs butų kilęs ne 
Lęjtąi ųpgyventą.mc naujamies- 
rtyję, p/, sakysim, Vilniaus g., 
kur namas prie namo.

t 4 t -.»*•' y • >.»>»»

Prabaudos maudyklės.
Į?Rįęš keletą pąetų Prahaų- 

dos ųpęliukšty miesto s-bė įruo
šė įpąųdykles, kurįpms geriau

netinkamai, tiko purvo vonių vardas, o ne 
Upelis—pedidelis,

pieku budu nepateisinamos hi
gienos atžvilgiu, jos yistiek bų- 
‘vų įrepgtos. Tačiau nębuvo pa
sirūpinta įvesti pigesnį ir regu
liaresnį susisiekimą į nepertoli- 
mų Dubysos upę. šiemet jau tai 
sutvarkyta: mėgėjai pasimau
dyt į Pųbysų gali nuvykti pigiai, 
greitai, pątogįai ir puolat.

Braj/ąudos maudyklės, ku
ria? įrengti išleisti pipigaj, rei
kia manyti, negrįžo, dpbar ap
leistos, nenaudpjanąos ir nemur
zina miesto yaikų. Prąbaųdos 
yaiųĮu.o vėl teka, kaip ąenįąp 
buyo tekėjęs — nesudrumstas, 
nesuyarčytas buvusių maudyk
lių tvenkinio.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
SMĄND DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METALS SA
KANTI: Vinb. KrišČiunasr—pirm.,

9257 So. Catta^e Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Killis—nut. rašt., 
3347 Stf. Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—j^diiūnkas, 827 We$t 
88r<f St.; A; Kaulakis — turto 
IrašĮt., 3842 So. Union- Ave.j lz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saiti&—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotėjas 3133 
So. Halsted St., Tel. Vjctbry 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesį J2 vai. dieną, Lfetuyfų 
Auditorijoje.

-------- ---- " ■ 1 ............ -rr-1 1 1 ■ ■ _ _ j ■ ■ _ ■

L, M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT t/k GERA AL V, padarytą Ckicągoj. Visi geria ir mėgsta ’ 
AJfBpęSjĄ Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį ąjų, kuii užvardino NĘCTĄR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmoj rųšies produktų.

Urmo (yrholesale) kaipomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
jppoiųęt kjįęipkitį5s ,pąs £JORKŲ. kur gausitę'įįeįt^^/teisingą patar
navimą. 

■ f -'f

2415 W. 64th Street Td. Hemlock 6210

LIETUVIU KEISTUČIO PAšEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: Jomes Sholteman,' 3237' Vy.

Le Moyne St., Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talman Avė., 
Pirm. Pagelbi ninkas; Miss. He
len Chapas, 44l)3 So. Albany Avė., 
Nut. Rkšt.; Walter Sharka, 4635 
So. Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559. Finansų Rašt.; Mik. 
Mary Warnis, 3838 So. Kedzie 
Ąve., Kasierka; Petras Olšaus
kas, 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimaviėia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol, 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 

.Bishop St., Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St., Kont- 

.įjOlės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zajtė. 1423 So. 51 st Ct., Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė, 
3137 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibųjįa ĮLOŽ'Dą jnėnesj 
kąs pirmą sėknittaiehi if tai. d. 
Hollywood syet., '2417 W.' 43rd 
St:. Chicago. IK- Mokęsciai pri
imami 11 Vai. iš ryto. “ ' 
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LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

i

ŠIS įdomus termo- 
mėtr’as vienu laiku 
parodo pro' stovi pą- 

ir A«iė- 
rįkoj .vąidw j ą įn p ą. 
•T ,0 k į termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada-

B# » 
ą^lįtę gauti
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AMERICAN LJTHUANIAN CITI- 
w CLUB, re,. T l ___
BĘNEFICIAL QF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J. Yuš- 

ka,' Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
1^*1 — - — -

linckas, Pirm.’-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt.,’ ’4223 So. Wells 
St., Tel. Vi c tory 8770;
GRamon

Aijlier Avė., TeJ.^Ląfgrėtte 1374;

43^3 S6? Maplę^Vopd A 
Jėsmias; Kasbs ' Globėja 
W? PėRshing 
nikas, Daktan

A.‘ $al(jūkąs, Teisėjus/”4 
chęr ‘ Ąvė.“ Susirinkimai 
kiekvieną tR.ečją šėkmšdienį, 
1:QD vai.’ popiėt, Hollyvvood 
2417 W. 43rd St., C: 
J'Kįiubą priiiųami yyr; 
ryd nud Ib-^tos iki’4a 
ž.iąus lygiomis teisėmis.

Bosses Woif t 
Kire People with 
Halitosis ( brEAth)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
*71th the best to choose from theu daya, em* 
ployers favor the person who is mos t attrao- 
live. In business lite as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
woret of faults.

Unfortunatejy everybody sųffers from thta 
offensive condition at some tlme or otner— 
many more regularly than they thi.Jc. Formen- 
tation of fooa partlclee skipped by the tooth 
brush is the cause of most cascs. .Decaying 
teeth and poor digestion also cause odora.

The quick, pleasant #ay to fmprove your 
breath isto ūse Listerine, the ųuick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts Termentation. a major cause 
of odors, and overcomes the odors themsel ves. 
Your breath becomee sweet and agreeable. 
*v*U not offend others.

Jf you value your job and your friends, um 
Listerine, the safe antiseptic, regularlv. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, M o.

Don’t offend otbers * Check 
halitosis with USTERINE

CLUB, POLITICAL AND 
ENEFICIAL QF THE 12-TH 
'ARD VALDYBA 1938 M.: J. Yuš- 
ka,' Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. _Lafayette 5424; J. Va-

Paul J. Petraitis, 

r ■' 8770; Helen
skėrius, 4535 S. 

■!*,**• įLafay.ette 2418; 
Francęs ĮVlRtiš, Ew- Rašt.; 4469 
Archer Avė., Tel.' Lafayėtte 1374; 
F. Krasauskas', Kontrolės Rašt. 
.43^3 S6. MĄplętoOod Avė.; J. 
Jesunas; Kasbs ’ Globėjas, 2440 
W? Pėjshing Road; D?. 'A. J. Ma- 
nikas, Daktaras' Kvotėjas,” 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayėtte 3051; 
A. ‘ gaidukas, Teisėjas; "4038 Ar
cher' Ąve." Susirinkimai laikomi 
kiekvieną tRečją šekmėdienį, kai 
1:QD vai.'popiet, Hollywood Hali, 
241.7 W. 43rd St., Chicago, III. 
J'Khubą priirųaųji vyrai ir mote- 
ryš nud 16,;koSr iki’4a mėtų am-

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gi) žinių įr gerų pa-

s%25c4%2599nov.es


Diena Iš Dienos
Tarp Naujieniečių

Antanas Stankus, 2611 W. 
44th St., užlaiko grosernę ir bu- 
černę. Yra patyręs biznierius ir 
visus kostumerius patenkina. 
Atsinaujino “Naujienas”.

M » Q

Walter Sharka, 4635 So. Wa- 
shtenavv Avė., yra Keistučio 
Kliubo Finansų raštininkas ir 
žymus darbotojas. Auklėja pa- 
vyzdingą šeimyną. Atsinaujino 
“Naujienas”.

Simonas Geležinis užlaiko 
grosernę 2534 W. 45th Place. 
Simonas ir jo žmona yra drau
giško budo žmones, todėl ir biz
nis sekasi. Atsinaujino “Nau
jienas”.

G. K. Budria, 2710 W. 59th 
St., užlaiko Paradise Tavern. 
Parduoda Wholesale ir Retail 
kainomis visokios rūšies degti
nę ir alų. Atsinaujino “Naujie
nas”.

» » a 
Bernice Paulauskienė užlaiko

3 Paskutinės Dienos.
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.

modernišką taverną 8139 So/ kurie norite užsirašyti “Nau-t 
Vincennes Avė.
Mylėtojų Dr-jos 
“Naujienas”, 

o »
Mary Wamis, 

zie Avė., su savo vyru 
ru užlaiko duonos ir pyragų ke
pyklą viršminėtu antrašu. Atsi
naujino “Naujienas”. 
Warnis yra Keistučio 
iždininkė.

» » »
Jonas Balnis atidarė 

nišką ruginės duonos 
num. 2910 W. 40th St. Telefo- >
nas Lafayette 6927. Jo Įstaigos 
vardas Real Rye Bread Bakery. 
Atsinaujino “Naujienas” ir davė 
garsinimą. Jonas Balnis ir jo 
žmona Mary yra Keistučio Kliu- 
bo nariai.

» » » •
Vincas Vaikevičius, kuris bu

vo išvažiavęs 3-ų mėnesių atos
togoms, dabar sugrįžo ir vėl 
skuta barzdas ir kerpa plaukus 
savo barbarnėj 4354 So. Mozart 
St. Atsinaujino “Naujienas”. 
Vincas yra Keistučio Kliubo ir 
Chicagos Lietuvių Dr-jos narys.

» » a
Jurgis Povilaitis, SLA 238 

kps. Finansų Sekretorius. At
sinaujino “Naujienas. Jo žmo
na Ona jau per ilgą laiką ne

įgalioja. Linkiu jai galutino pa
sveikimo. 

» » »
Jurgis Adesiunas, 4002 Brigh- 

ton Place, buvo rimtai susirgęs, 
bet dabar pradėjo dirbti. Drg. 
Adesiunas yra senas “Naujie
nų” skaitytojas ir dabar jas 
atsinaujino.

» » »
Keistutiečiai ir teisybiečiai,

Yra 
narė.

3838

NAUJIENOS, CHcago, UI Antradienis, Rugp. 16, 1988

Teisybės!jienas” arba atsinaujinti, esate 
Užsirašė pas mane, 

t noriai patarnausiu., 
telefonu — Lafayettė

So. Ked-
Kazimie-

Mary 
Kliubo

moder-1 
kepyklą į

PARENGIMAI •==
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.

PAUKŠTUKAI . . • PAUKŠTUKAI. . .

’BLUEBIRD LINENS PATTERN 1829
4

No. 1829 — Mėlyni paukštukai gražiai atrodys ant jūsų 
užvalkalų, komodės ar rankšluosuių.

No. 1829NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

kviečiami kreiptis 
Aš jums 
Šaukite 
3849.

— Steponas Narkis,
4353 So. Talman Avė.

f

Lietuvių Biznierių 
Išvažiavimas

Rugp. 8 įvyko 
American Business

I ganization of Cook 
važiavimas ir puota, 
Golfo patalpoj.

Golfo mėgėjai lošė golfą, ki
ti gi kortavo ir gurkšniavo ska
nų alutį. Geriausiai iš visų pa
sirodė golfo lošime Antanas 
Kvedaras, nes gavo pirmą vie
tą. Antroj vietoj liko Kelly, o 
trečioj E. Machen. Nepaprastai 
lošė ir A. K. Valukas, Antanas 
Zellon (Zalagėnas), Walter Ža
la toris ir Jos. Zalatoris, B. F. 
Becker, Swanson ir Liudvikas 
Antanavičia.

Apie 4-tą vai. po pietų.buvo 
patiekti gardus pietai ir 
mai.

Išvažiavimas nebuvo 
skaitlingas. Mat, lietus 
pakenkė.

Šios organizacijos pirminin
kas yra A. K. Valukas. Antanas 
Zellon-Zalagėnas, iždininkas ir 
P. Barsheack, sekretorius.

— Steponas.

Lithuanian 
Men’s Or- 
County iŠ- 
West Gate

gėri-

labai 
daug

Charles P. Kai 
Sugrįžo iš 
Atostogų

Adv. C. P. Kai jau grįžo iš 
atostogų.

Apvažinėjo didelę dali Wis- 
consin 'valstijos ir susitiko įvai
rių kliasų žmonių. Labiausia 
nustebo, kad daug darbininkų 
gauna nuo savo firmų po vie
ną arba po dvi savaites atosto
gų. Dešimts metų atgal tokių 
dalykų nebuvo.

žinoma, reikia pripažinti fak
tą, kad unijos iškovojo darbi
ninkams panašias atostogas.

Kiekvienas darbo žmogus be 
skirtumo, ar jis fiziškai arba 
protiškai dirba, turėtų gauti 
vieną arba dvi savaites ramaus 
poilsio. Anne Žukas.

SUTIKTUVĖS DAINININKUI 
JONUI RUKŠTALAI

Prieš kiek laiko Naujienose 
buvo rašyta, kad Zarasiškių 
Klubas nutarė surengti pasiti
kimo puotą J. Rukštalai ir B. 
Namajuškai, kai jie sugrįš iš 
Lietuvos, kur jie buvo išvykę 
su Pirmyn Choru. Bet kadan
gi J. Rukštalas teta, p. U. Žu
kauskienė ir J. Žukauskas turi 
plačią pažintį tarp Chicagos 
lietuvių, ir norėtų, kad jų pa
žįstamieji bei giminės dalyvau
tų tame parengime, ’tai nutarė 
surengti puotą savo pastango
mis ir savo vasarnamy j.

Todėl, sekmadienį, rugpiučio 
. 21 d. kaip vieną vai. po pie- 
I tų, draugai ir giminės kviečia
mi atvažiuot prie Cicero Avė. 
ir 106-tos gatvės, Oaklawn, III J 
Vieta užvardinta Hollywood,' 
tai pp. Žukauskų Įrengta tik
rai ideališka vietelė. Tarpe sa
vo rankom sodintų žaliuojančių1 
medelių bei žydinčių gėlių, sto
vi puikiai išpuošti triobėsiai. 
Tai savo rųšies “rojus”.

Vietos užteks žaismėms ir 
poilsiui. P. Žukauskienė žada 
parengti skanius pietus, ir pie
taudami išgrisime J. Rukštalos 
pranešimą bei įspūdžius iš Lie
tuvos. Be to, pamatysime Lie
tuvą paveiksluose, nes J. Ruk- 
štala žadėjo nutraukt Lietuvoj 
įdomesnes 'vietas.

Kadangi J* Rukštala ir B. Na- 
majuška, Pirmyn Choro nariai, 
tad neabejotina, kad ir choris
tų bus, tad išgirsime gražių iš 
Lietuvos parvežtų dainelių.

Taigi, virš pažymėtu laiku 
rengėjai tikisi susilaukti daug 
svečių, kaip iš Chicagos, taip 
ir iš kitur; išlaidų padengimui 
tiktai $1.00 y pat ai.

Tikiuos, kad ir Zarasiškių 
Klubas tokį pp. Žukauskų Su
manymą savo atsilankymu pa
rems, nes B. Namajuška ir J. 
Rukštala yra klubo nariai, o 
pastarasis klubo vice-pirminin • 
kas.

— Vajasiškietis.

Dėlto 
Filmavo!

Aš pasiskaitęs Naujienose, 
kad fotografas Kundrotas-Con- 
rad filmuos Naujienų pikniko 
programą, padariau “betą” su 
savo draugu. Jisai sakė, kad 
nefilmuos, o aš sakiau, kad fil
muos.

Nu vykstam abu į pikniką, 
prisivalgę kugelio, prisigėrę šal
to alaus, laukiam programo. 
Štai, žiūrim, atmaršuoja visi 
diktatoriai ir jų palydovai. Tru- 
bina, šaudo, maršuoja, o Kon- 
droto nesimato. Na, tariau sau, 
jau betą” pralaimėjau! Bet 

tau, Conrad prie “stei- 
džiaus ant kopėčių pasilipęs, 
žiūriu, suka mašiną. Fotogra
fuoja ir Hitlerį ir Mussolinį, ir 
Staliną, ir Smetoną ir visus ki
tus vaidintojus. O paskui atsu
ko savo aparatą į publiką ir 
pradėjo sukti, filmuoti.

Progai pasitaikius, p. Conrad 
sake tuos filmuš žmonėms pa-

—------------------------—...................................--------------------------- ■.----------------------------------------------------------------

rodys. Tad lauksim to Naujie- Dearborn 
nų parengimo, kur bus tie iii-
mai rodomi. SukaktUVČS

—Ichus.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Joseph Adomaitis, 28, su Md-
ry Staskus, 23

John Mataitis, 24, su Martha
Steinkamp, 22

Walter Urbit, 26, su Ann
Yucus, 23

Richard Miller, 28, su Ma
riau Balschal, 32.

Vakar Chicago šventė Fort 
(Dearborn skerdynių 126-tas1 
sukaktuves. Lygiai prieš 126 
metus indėnai užpuolė baltų
jų garnizoną forte, iš kurio il
gainiui išaugo miestas*; ir be
veik visus išžudė.

Fort Dearborn stovėjo prie 
dabartinių Michigan ir Wack- 
er gatvių kryžkelės. Forto re
plikacija dabar randasi Burn-j 
ham Parke, prie Michigan eže
ro.

g C DOLERIUS

Sutaupysi
arba

DABAR PIRKDAMAS
OIL BURNER
ant anglinio ir gazinio

PEČIAUS

CAU0U1U

Valandos: nuo

Pabaiki! Savo Kojų Vargus 
DYKAI EKZAMINACIJĄ

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
9:00 a.m. iki 6:00 p.m. kasdien. Antrad. nuo 9 a.m. iki 9 p.m. i

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽU IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk- 
paauksuotus indus, tik PASISKUBINK IT, nes mažai jų be-su 

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėki! rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

Atsilankykit Pamatyti ŠĮ GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ

“Rožių ir Lapukų”

didžiausiasPasirinkimas
Chicagoje:

Norge, Quaker, American, 
Coleman, Original, 

Universal

Senas pečius priimama 
mainais

JOS.F.BUDRIK
INC.

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

Budriko Krautuvė atdara vaka
rais iki 9:30 — Utaminkais, Ket

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

mis ir Pėtnyčiomis

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

International Pot-pourri iš sto
ties WAAF — 920 k. Panedėliais 
ir Pėtnyčiomis 6.45 vakare.

Iš WHFC — 14 k. Ketvergais 
kaip 7 vai. vakare.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Stonis. Ve
žam j fermas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Sidabrinį Setą

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

Gaus ŠĮ puikų sidabrinį setą
TIKTAI UŽ........... $4.00

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

FOTOGRAFAS

CIIICAGOJ NAUJIENOS METAMS
26 šmotų Setas ..................................
“Naujienos” Metams ir Setas ...........

$8.00
$4.00

$12.00

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams............................... $5,00
26 šmotų Setas su persiuntimu ___  $4,50
“Naujienos” Metams ir Setas .... $9.50

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos pušies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Adresas

Miestas

PETER PEN
UMPM / LOOK- ee Z

Pubash- 
»*J*CEZ 
KAQS.

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

Vardas

te;

Rex Egg ..................
Black Band Lump ... 
Millers Creek Lump 
Chestnut Hard Coal 

lisir kitokias 
Palaukit:

OKSAS EX

youps, 
MACUVsAI

LIGONINEI— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI S12-50
GYDYMAS SRfi.OO
LIGONINĖJE .................. vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ----- $15-00
RAUMATIZMAS $0.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $4 M
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavmdale 5727.

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

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

75% Coarse _____________ $7.75
Illinois Nut ----------------------  $5.60
Rex Egg ......---------
Millers Creek Lump _____ $9.00 

____  $13.00 
ris ta tom. 

8980.
3SSING
D AVĖ.



Antradienis, Rugp. K, 1938 NAUJIENOS, CHcago, DL ’
r’ ■ ..................... .. .......................................................................................... i n,,—,,
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Roselando Lietuviai
Ruošias Labdarybės
Piknikui

Iš SLA 55 Kuopos Veikimo Buvo stambus biznierius

WEST PULLMAN, Perei-- 
tą sekmadienį Bimbos svetat, 
nėję įvyko .SLA 55 kp. susi 
rinkimas.. Buyo neskaitlingas.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
šiuo laiku kuopa ligonių netu
ri. Gautas atsišaukimas iš 
Roselando komiteto rengimo 
Labdarybės Pikniko, Oak Fo- 
ręst prieglaudoje seneliams. 
Piknikas įvyks rugsėjo 11, 1938 
m., Rossi’s Grove darže, 130th 
ir Cottage Gr.oye Avenue.

Atsišaukimas priimtas. Ko
misija išrinkta Luga ir Bašin
skas. Kaip matosi iš skelbimo, 
Labdarybės piknikas bus su 
programų.
atsilankyti ir paremti labdarin
gą tikslą.

Verta kiekvienam

J. Tamašauskas, 
55 kp. korespondentas.

Įdomus Paukščių
Rinkinys
Field Muziejui

Chicagos Field muziejuj va
kar buvo padovanotas įdomus 
įvairių paukščių, apie 50, rin
kinys. Visi paukščiai yra iš 
Afrikos. Prieš kurį laiką' mu
ziejus taipgi gavo 27 Guatema- 
los paukščių rinkinį.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

MADOS

No. 4841—Naujausias Paryžiaus 
modelis. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

to že

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arha paš- 

___2 ‘eliais kartu*su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SL, Ghięago, Ilk

NAUJIENOS Pattern Dept.
J739 S. Halsted St, Chicągo, HL

Cig įdedu 15 centų Ir prašąs 
atsiųsti man pavyzdj No. ... . ■
Mieros ........   per krutinę

""II r**~l ...........  '
xVardas ir pavardė)

........  —......................  r11**(Adresas)
",...............f     m ■ i,»•

(MiMtM .

Palaidojo S. Barvitzų 
Greenwood Kapinė
se, Phoenix, Arizona

Iš 'Phoenix, Arizona Naujie
noms pranšama, kad Stasys 
Banevičius — Stanley Barvitz, 
kuris pasimirė rugp. 10 d., bu
vo palaidotas vietos Grecuvvood 
kapinėse, šeštadienį, rugpiučio 
•13 dieną.

Velionis pasimirė po trumpos1 
ligos namie, adresu 1311 North 
Third St„ Phoeiiix, Arizona. 
Jis paliko žmoną NeHie ir sū
nų Leonardą, '21 metų amžiaus, 
o Lietuvoj, motiną Marijoną 
Barevičienę ir seserį Aleną Va- 
.psevičienę.

Stanley Barvitz gimė Rasei
niuose. Chicagon atvyko 1907 
metais ir apsigyveno adresu 
2606 W. 63rd street, kur iki 
1929 metų užlaikė delicatessen 
krautuvę. 1929 metais išvyko 
su šeima į Phoąnix, kur atida
rė stambų urmo sviesto ir sūrio

Gyvendamas Chicagoj velio
nis priklausė prie SLA 129 kp., 
o apsigyvenęs Arizonoj persi
kėlė Ne\v Yorko pavienių kuo
pom.

Teis Penkis 
Dixmoor 
Valdininkus

Operavo “Speed Trap".

Kriminalis teismas netrukus

kaimo valdininkus už žmonių 
išnaudojimą ir nelegalį pini
gų ėmimą.

Tie valdininkai turėjo 
“špeed frap” savo kaime ir už 
menkiausius dalykus tempda
vo pravažiuojančius motoris
tus nuovadon ir juos bausda
vo. Tai buvo pelningas valdi-

Teisiamieji yra kaimo pre
zidentas Charles Special, poli
cijos magistratas Charles 
Brau n ir policistai Robert 
Greco, Charles Paduano ir 
Tony Badcr.

tėvais 
Isabelle, 
ir Flo- 
Sultan, 

gimines. 
7354 So.

PRANCIŠKUS GETZ 
(GEČAS)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 14 d., 12:25 vai. ry
to, 1938 m., sulaukęs 46 m. 
amž,, gimęs Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marijoną, po tėvais 
Andziuliutę, dukterį 
du sūnūs Pranciškų 
rence, seserį Edith 
brolį .Jurgį ir kitas

Kūnas pašarvotsa 
Peoria. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, rugpiučio 17 d., 9 v. 
ryto, iš namų į St. Leo’s par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sunai, Sesuo 

ir Giminės.
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. , 

YARDS 0781.

IIFIR H Gėlės Mylintiems IIU U A Vestuvėms, Bap- j OfA kietams, Laido- w W f 1 tuvėms> Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

LOVEIKIS Visas Pasaulio j 
kvietkinin$as

Gėlės Vestuvėms, Banketams 
ir Pagrabams. 'J

3316 J$Q. Halsted Street
Tek YARDS 7308

[ĄCME-NAUJIENŲ Foto)

MICHIGANO IŠKILMĖSE — Miss Kathleen Gregory 
viena iš dalyvių vandens iškilmėse “Cascades Fcstivai”, 
kurios dabar vyksta Jacksonc, Michiganę. Iškilmės yra 
gražios ir įspūdingos.

Automobilių 
Nelaimės

• Šoferio nesuvaldomas 
dviejų aukštų autobusas prie 
Sheridan ir Devon gatvių kam 
po sekmadienį naktį užmušė 
3^2 metų berniuką ir sunkiai 
sužeidė penkis kitus žmones. 
Užmuštasis berniukas , buvo 
Lloyd Fourreau, nuo 5519 
<K©tnnwoQd«Lflveniie. < .Kartu su 
broliu Charles ’ir giminaite 
Theresa Staplcfcon, kurie buvo 
sužeisti, jis ką tik išlipo iš ki
to autobuso, kuriuo grįžo iš 
pikniko. Trys kiti sužeisti 
žmonės važiavo automobilyj, į 
kurį autobusas trenkė: Joseph 
Weitock, 1006 N. Ashland, J.u- 
lia Reece, 4040 Hirsch st., ir 
Barbara Bagdanska, 1022 N. 
Ashland avė.

Autobuso šoferis Robert 
Soppeland buvo areštuotas.

• Walter Kosnoivski, 22, 
2330 N. Menard avenue, žuvo 
po automobiliu prie Cicero ir 
George st. Jį suvažinėjo Albert 
Schweiss, nuo 5233 Mon trose 
avė. Kosnowski ėjo ranka ran
kon siu savo mergina, su kuria 
netrukus žadėjo susituokti. Ji 
išliko sveika.

• Palindęs po automobiliu 
žuvo 9 metų berniukas John 
Gaskill, 1646 N. Natchez avc.

• Prie Lake Shore Drive ir 
Chicago, žuvo Hans Erickson, 
nuo 910 Lockwood avė.

ALEKSANDRAS 
" DAVIDAUSKAS

Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 14 d., 3:20 vaL popiet, ; 
1938 m., sulaukęs 56 m. amž., 
gimęs šaulių apskr., Klovai
nių parap., Laipuškių -kaime.

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Moniką, po tėvais Rin- 
kunaitę, 2 sūnūs Joną ir Bro
nislovą, marčiąJDną, 3 brolius 
Simoną, Joną, Kazimierą Da- 
vidauskus, seserį Domicėlę ; 
Bučnis ir jų šeimynas ir 1 
daug kitų giminių. O Lietu
voj—motiną, brolį ir kitąs ■ 
gimines. ' j

Priklausė prie Sald. šifdies 
Dr-stės, Semano Daukanto ' 
Dr-ątės ir Klovainiečių Kl.

Kūnas pašarvotas Mažeikos » 
koplyčioj, 3319 S. Lituanica ; 
Avė. Laidotuvės įvyks ket- ; 
virtadienį, rugpiučio 18 die
ną, 8:00 vai. ryto iš kopi. į : 
šv. Jurgio parap. bažnyčią, ‘ 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Aleksand.ro Davi- 
dau^ko giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą ;

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunąi, Broliai ir ki

tos Gipiinės.
Laid. Dir. S. P.. Mažeika, Tel. I 
YARDS 1138. - ( I

■

LACME-NA

“DIRNDL” — Graži ir l 
praktiška “dirndl”—berods, 
Šveicarijos gražuolių kos- ■ 
timnas, pritaikintas ame
rikietėms. Balta bliuze — 
medvilnės, žalias sijonas — 
vilnų, o žalias ir raudonas 
diržas—^padary'ps iš “gros- 
grain”. Dabar “dirndl” kos
tiumai pasidarė labai popu
liarus Amerikoj. >, i

..... . ■<■. ■.... •«■• • ........ ................... '■> < 1 "i

Pavpgė $1,800 
Iš Gatvekarių 
Stoties

Du ginkluoti piktadariai pąJ 
vogė $1,800 iš West Town; 
Railway Co., gatvekarių sto
ties, prie Cernlak ir Marlėm 
gaivių, Forešt Parke.

j Nauja Raštinė 
WPA Aplikacijoms

Chicagos šelpimo adrtiinis- 
trac.ija atidarė centralinę Raš
tinę prie 10 East llth street, 
kur priims- visos Chicagos be
darbių: aplikačij as WPA dar
bams. •’

{Hllllllllltlllllllllllll|llt|lllll|lllll||llll|||||||||||||||||||||||||l|{>

Dainuos Genovaite 
Giedraitiene

Dauguma radio klausytojų 
pageidauja gir,dėti žymesnių 
(lainininkų-ių .damos. Šis noras 
hųs užpildytas šiandien, antra
dienį, Peoples b-vės leidžia
mam programą, nes tarp kitų 
tobulesnių dainininkų dalyvaus 
Chicagos žymiausia lietuvių 
dainininkė, Genovaitė Giedrai
tienė, kuri padainuos gražių 
kompozicijų.

Prie to bus gražios muzikos 
ir svarbių pranešimų. Patarti
na nepamiršti užsistatyti savo 
radio šiandien, 7 vai. vakare, 
ant stoties WGES.

—Rep xxx.

Dr. C. K. Kliauga
Jau Sveiksta

IPricš trejetų savaičių Dr. C. 
K. Kliaugų ištiko nelaimėk jis 
skaudžiai susižalojo koją ir 
buvo priverstas gulėki namo. 
Tačiau dabar, nors koja dar 
ir nėra visai sveika, bet jis 
jau pajėgia ofisą lankyti ir 
pacijentus priiminėti. O tai 
reiškia, kad jis jau gerokai 
pasveiko.

Taigi visi Dr. Kliaugos paci- 
jentai gali paskirtomis valan
domis ir vėl į ofisą atsilanky
ti. Ofiso adresas—2420 Wcst 
Marąuette Rd.

Keturios Vandens 
Aukos

Pereitos savaitės pabaigoje, 
tuksiančiai išvažinėjo po pap- 
ludymius (byčius) Chicagos 
apylinkėje, ir Chicagoj maudy
tis, bet keturi žmonės nebegrį
žo namo.

Otto G. Ilyden, 1604 Lunt 
avė., prigėrė Sister Bay, Wis- 
consine;

John Kieta, 23, 2421 Carincn 
avenue, žuvo Waukonda eže
re, Lake apskrity j:

Mary Ann McCardy, 10, pri
gėrė Lake Zurich, ir

Frank Huryn, 24, Michigan 
City, prigėrė Michigan ežere.

Blaine Bamsay 
Ligonine

Vaikučių vasaros atostogos 
.eina prie pabaigos, greit pra
sidės vėl vargai, rūpesčiai, ar
ba mokslo metas. Tačiau tie 
rūpesčiai nepalyginamai mažes
ni, mokslas geriau sekasi, jei 
tik sveikata gera, jokios ligos 
nevargina.

Visiems yra žinoma kiek 
vargo ir pavojaus sudaro ton- 
šilai ir adenoidai. Dabar kaip 
tik geras laikas jais pasirūpin
ti. Tokios nuomonės yra ir 
Bįaine Ramsay ligoninės gydy
tojai. Ta ligoninė yra ties 35 
South Hoyne avė., turi vėlinu
sį gydymo įrengimą, gydytojai 
gerai įsispecializavę tonsilų ope • 
racijose. Taigi, patarnavimas 
užtikrintas. (Skelb.)

Užmušė Žmogų Už 
50 Centų

.,l 11

E,nglewood policija suėmė 17 
.metų negrą Wesley Boatright, 
•nuo @502 South State St., ku
ris prisipažino, kad prjcš ke
lias dienas nužudė, laike apiplė
šimo, 39 metų pramonininką 
Wesley Van Norman. Boatright; 
su sėbru užklupo užmuštąjį 
;prje <64th ir State, norėdami jį 
apiplėšti. Kai Vąn Norman pa
sipriešino, tai Boatright jam 
kirto į veidą. Pramonininkas 
krito ant šaligatvio, prasimušė 
pakaušį ir numirė.

•Boatright ir jo sėbras rado 
Van Norman kišęųiuoąe $1.00, 
kuriuo pasidalino pusiau’.

CLASSIFIED ADS.
SITUATION WANTED 

IeškoDarbo
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

JAUNAS PATYRĘS VYRAS ieš
ko darbo bučernėj už prieinamą 
algą. Atsišaukite laišku, 1739 So. 
Halsted St., Box 866.

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.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA NAMAMS NUO NAMO 
KELIAUJANČIŲ pardavinėtojų 
kreditan. Alga ir komisija. Kreiptis 
ROYAL CREDIT CLOTHING CO., 

2820 Milvvaukee Avenue.

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

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
restaurantas; įsteigtas 4 metai; pe
reinamas kampas; pardavimo prie
žastis—bloga sveikata. Labai ne
brangiai. 3201 ¥2 W. 63rd St.

TAVERNAS PARSIDUODA grei
tu laiku dėl nesutikimų šeimynoj. 
Gerai įrengta. Yra šokių salė.

3911 Irving Park Blvd.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

DABARTINIU LAIKU.
Mes siūlome 6 apartm. namus, 

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

- LOUIS MORRIS and CO. < 
4006 Divison. 3585 Milwaukee

10 North Clark Street.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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 stakas. Kreiptis po 6' v. popiet.

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

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

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

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

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augŠtos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

Marąuette
Park

Seni biznieriai naujame 
biznyje

Frank Kairelis ir Mike Pet
ruševičius per kelioliką meftų 
turėję taverną, 6746 So. Ash-: 
land aye., pereitą savaitę ati
darė naują puikų restauraną 
-6712^ So. Western avė., ku
riame gamina skanius lietu
viškus valgius, ypačiai skanius 
barščius. Minėti biznieriai yra; 
geri naujieniečiai, taipgi pri
klauso Chicagos Lietuvių 
Draugijai, todėl naujieniečiam 
patartina aplankyti -savąjį ir 
pasivąįgyti lietuviškų vąjįių.*

—Alex Ambrose.

FURNITURE-FIKTURE Fp*SAJLE 
Rakandai1 ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FJK- 

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

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

CALumet 5269.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutomohiliaiirTrokaiPardavimuI

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išp-ardavi- 
mą— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—
COOK COUNTY FINANCE 

COMPANY
ties 1340 West 63rd St.

Virš 300 naujų ir vartotų karų 
bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 n>e- 
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi ge
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

DAUGYBĖ VABTOTŲ KABU 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

Telefonas VICTORY 1696

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLftKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudę 

, ,darbus. Lengvus išmokėjimai 
jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

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

Stogu dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

COAL—WOOD—OIL
____

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

EGG .................... ....46.00
NUT ...........................  $6.00
BIG LUMP ....... ............... $6.00
MINE RUN ................ $5.75
SCREENINGS ................  $5.00

PIRKIT D AB AR I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTŲ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

Tel. ARDMORE €975
FINANCIAL 

Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų. .
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

IJEE TURIT 
j U PARDUOT 
i PAGARSINKTT

NAUJIENOSE
i JEI IEŠKOT
Į BARGENŲ

SKAITYKIT 
.. NAUJIENAS

NELAUKIT 1
ILGAI

Palaukit mus tuojau ;

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos prir 
aiaamos. Vf pakartoju ' 
mus gauait nuolaidt. .

Aleksand.ro
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O dabar lauksime Naujienų 
Sidabrinio Jubiliejaus metų 
Naujienų Rudeniniam Piknikui ir “Dikta- “Vi’™

nų Marsui Praėjus
Atgarsių buvo visokiausių. 

Vieni peikė, kiti skundėsi nesu
pratę, bet didžiuma karštai ir 
entuziastiškai plojo, kai Istori
ko balsas nutruko ir diktato
riai pranyko iš publikos akių, 
tuo užbaigdami “Diktatorių 
Maršą,” kuris buvo suvaidintas 
Naujienų Rudeniniam Piknike.

Publikos Sunset Parke, kur 
įvyko Naujienų piknikas ir kur 
buvo suvaidintas tas “Maršas,” 
buvo didžiausia minia. Prieš 
programą atrodė, kad nedaug 
žmonių tesuvažiavo. Bet kai at
ėjo laikas vaidinimui, tai iš vi
sų automobilių, iš visų didžio
jo Sunset daržo kampų, slėnių 
ir kalnelių prie estrados susi
rinko didžiausias būrys žmo
nių. Žiūrint nuo kalnelio minia 
atrodė kaip didžiulė jura galvų.

“Diktatorių Maršas” didžiu
mai žmonių padarė didelio įs
pūdžio ir nuo daugelio rengėjai 
gavo reikalavimų vaidinimą 
kiek praplėsti ir, padalinus į 
aktus, pastatyti jį salėj, “po sto
gu.”

“Maršas” buvo gyvas pavei
kslas atvaizduojantis pokarinės 
Europos vargą ir žmonių dva
sios ir materialį nupuolimą, da
vusį progos diktatoriams įsiga
lėti ir laikyti visą eilę buvusių 
garbingų šalių negarbingos dva
sinės vergijos pančiuose.

Graži estrada “Maršui”
Viduryje daržo buvo įrengta 

specialė estrada, išpuošta visų 
vaidinime atvaizduotų tautų vė
liavomis ir įvairias diktatūras 
simpolizuojančių spalvų kaspi
nais. Pavyzdžiui, juodi kaspi
nai — tai Italijos fašistai-juod- 
marškiniai, rudi kaspinai—Vo
kietijos Hitlerio rudmarškiniai, 
raudoni — sovietų Rusija, ir 
taip toliau. Tarp vėliavų buvo 
Vokietijos svastika, Rusijos 
raudonspalvė, Italijos diktatū
ros rykščių simbolis. Buvo ir 
Lenkijos erelis, dabar irgi dik
tatoriui sparnus atidavęs.

Estrada darė labai gražų įs
pūdį, o jį itin stiprino specia
liai padaryti skliautai virš ku
rių buvo iškelta aukšta papėdė 
Isotrikui. Skliautuose buvo ir 
didžiulė Istorijos Knyga, simbo
lizuojanti žmonijos gyvenimą 
ir laiką, iš kurios Istorikas 
skaitė ir sekė eigą įvykių, vyk
stančių ant pagrindų.

Istorikas buvo pasirengęs il
gu, baltu apsiautu, ilgais baltais 
ūsais ir visais atžvilgiais pana
šus Amerikos visuomenei gerai 
žinomam simbolingam seneliui, 
kuris vadinamas “Father Ti
me.”

Maršo Pradžia
Jam prabilus — nuo savo 

aukšto sosto, tolumoj pasigir
do šūviai, skaudus žmonių 
šauksmas ir trimitų garsai. Ne
trukus, dūdų orkestro vedamas, 
prasidėjo diktatorių maršas. 
Marše buvo Hitleris, Mussolini, 
Stalinas, Lenkijos Rydz-Smigly, 
Želigovskis, ir pavergtos šalys 
Austrija, Ethiopija su buvusiu 
imperatorium Haile Selassie, ir 
dvi gražios moteriškės, simbo
lizuojančios Lietuvą ir Vilnių. 
Su diktatoriais ėjo ir jų armi
jos, jų pavergti žmonės ir jų 
pasekėjų gaujos. Tai buvo įspū
dingas vergijos paradas, gyvai 
ir apčiuopiamai atvaizduojantis 
dabartinį Europos valstybių 
skendimą reakcijon, su vargu, 
dvasios nupuolimu ir kilnesnių 
jausmų apmirimu, kuris lydi 
žmones, slenkančius pražutin.

Lietuva ir Vilnija
Maršas pasibaigė prie estra

dos. Tada Istorikas pradėjo 
skaitymus iš Istorijos knygos. 

- Pirmiausiai pasirodė Vilnija ir 
Lietuva, po karo atgavusi ne
priklausomybę ir bandanti sa
varankiai ir laisva atsteigti ver
gijos ir mūšių nukamuotą kraš
to gerbūvį. Bet iš pasalų už
puolęs Vilniją, lenkų karys at
ima ją nuo motinos Lietuvos ir 
nusiveda į džiūgaujančių šlėk
tų tarpą. Netrukus Lietuva 
praranda savo laisvę. Ji neb- 
gali savarankiai ir nevaržoma 
gyventi, bet turi klausyti įsaky
mus ir dekretus ją supančioju
sio Tautos Vado.

Istorikui pasakojant vaizduo
tės papuoštus žinomus istorijos 
faktus, gyvojo paveikslo daly
viai įdomiai atvaizdavo tai dik
tatorius, tai tautas, tai paklus
nius vergėjų pakalikus juos at
kurdavo žiūrėtojų akims, pri
duodami tiems žinomiems įvy
kiams aiškią prasmę ir parody
dami juos žmonių gyvybių, 
vargo, priespaudos ir nelaisvės 
šviesoj.

“Maršas” parodė amerikie
čiams, kurie džiaugiasi laisve, 
ką tai reiškia ją prarasti ir nu
stoti teisės taip gyventi, kaip 
žmoniškumas reikalauja.

Veikalo Dalyviai
Kurinio autorius buvo Juo

zas Šmotelis, o prirengimu sce
nai rūpinosi, kartu su auto
rium, M. Jurgelionienė, Juozas 
Kuzmickas ir p. Nora Gugienė, 
kuri, tačiau, turėjo pasitraukti 
iš režisūros ir net negalėjo da
lyvauti piknike, kai netikėtai 
mirė jos sesuo ir ji turėjo iš
vykti į Newark, N. J. laidotu
vėms.

“Diktatorių Maršas,” suvai-

Choro nariai, kuriems į talką 
atėjo Antanas Jusas “Tautos 
Vadas”), Jonas Kairys (Hitle
ris) ir pp. P. Millerienė (Lie
tuva), Berniee Abraškaitė (Vil
nija), Lilija šmoteliutė (Aust
rija) ir Lilija Baroniutė (E-

“Maršui” praėjus vaizdžiai ir 
įspūdingai publika, kuri pir
miau nekantriai laukė to pla
čiai reklamuoto, girto ir kriti
kuoto veikalo, dabar pasisklai
dė po daržą linksmintis ir 
“piknikuoti”. Piknikas buvo 
gyvas prieš vaidinimą, bet tas 
gyvumas žymiai padidėjo po 
“Maršo.”

Kaip “Maršas,” taip kartu 
nusisekė ir visas piknikas. 
Žmonių buvo daugybė, visų li
pas buvo geras ir gyvas, visi 
piknikavo linksmai ir berupes- 
tingai. Buvo gražu žiūrėti į tą 
didžiulę naujieniečių šeimą, a- 
tidėjusią rūpesčius į šalį ir pa
sidavusią linksmumui ir “ge
ram laikui.”

Didelė didžiuma publikos 
neišsiskirstė iki tamsos.

Laimėjimai
Po maršo, beje, daug juoko 

ir gyvumo publikoj sukėlė sū
rio ir paršiuko laimėjimas. 
Kaip sūrį, taip ir paršiuką pik
niko rengėjams padovanojo 
Sunset daržo vedėjas p. Kubai- 
tis. Rodos, tai nedidelės vertės 
daiktai, tik suris ir paršiukas, 

’o kaip kiekvienas norėjo arba 
vieną arba kitą laimėti ir par
sinešti namo!

Tų dovanų dalinimui vyks
tant kiekvienas nervingai pirš
tais čiupinėjo bilietėlius, galvo
damas, kažin ar mano numerį 
ištrauks. Bet iš minios tik du 
galėjo būti laimingi.

Paršiukas teko žymiam 
bridgeportiečiui politikui, Ar- 
thur W. Sullivan, nuo 3335 S. 
Union Avė., kuris atvyko pik- 
nikan su visa šeima. Kartu su 
juo atvyko ir p. Sullivan duk- 

svečių 
Chica- 
tolimų 
Wash-

jos vyras yra žymus laikrašti
ninkas. Beje, p. Sullivan kan
didatuoja republikonų tikiete į 
apskričio komisionierius.

Antras laimingas žmogus bu
vo Jonas Šulcas nuo 3338 South 
Emrald avenue. Jeigu kiti jam 
nepagelbės, tai p. Šulcas galės 
vien suriu maitintis visą savai
tę laiko.

Daug Svečių Iš Kitur
šis Naujienų rudeninis pik

nikas turėjo labai daug 
iš kitų kolonijų. Nevicn 
gos priemiesčių, bet ir 
miestų. Pavyzdžiui, iš 
ington buvo atvykęs Dr. Shei- 
manas, norlhsidiečio Jono Gri
gaičio giminaitis. Iš Winnipe- 
go, Kanados, buvo atvykęs Jo
nas Novogrodskas. Iš East St. 
Louis du žymus veikėjai pp. 
Bulota ir Milašius, (SLA 88 kp. 
pirmininkas). P-as Bulota yra 
žymus vietos biznierius.

Buvo būrelis lietuvių ir iš • 
Ncw Yorko valstijos, bet nete
ko juos pažinti.

Iš South Bend, Ind., buvo at
vykę Dr. Einoris su p. Einorie-I 
ne ir p-Ie Briedyte. '

[ ACME-NAUJIENŲ Photo]
GALI PAIMTI 120 KELEIVIŲ — Naujos rūšies, dviejų dalių autobusas, kuris 

neseniai buvo pastatytas Akrone, Ohio, ir dabar yra taikomas praktiškam naudoji
mui. Autobusas gali vienu sykiu paimli apie 120 keleivių.

LAIMĖJO “SOAP BOX” LENKTYNES — Jaunuolis Robert Berger iš Oma
ha, Neb. (antras iš dešinės, su šalnų), kuris laimėjo “Soap Box” lenktynes Ak
rone, Ohio. Lenktynes kasmet rengia laikraščiai įvairiose Amerikos dalyse, 
kartu su žymia automobilių firma. Lenktynėse gali dalyvauti tiktai jauni ber
niukai.

Iš Kenosha, Wis., atvyko pp. 
C. Braze, Marcinkus, F. Jan
kauskas, pp. Pabarškai, kurie 
kartu atsivežė pp. Kavaliaus
kus iš Cicero.

Iš Racine buvo pp. Grūzdai, 
Jociai, Daukšienė ir dar keli ki
ti asmenys.

Iš Waukegano su buriu drau
gų atvyko J. Mačiulis.

Didelė delegacija buvo iš 
Rockford, III., kurios priekyje 
stovėjo pp. A. Savickas ir p-ia 
M. Chapulis.

Vienu žodžiu, Naujienų pik
nikai! susirinko lietuviai iš į-

vairiausių vietų. Butų buvę be
veik galima atlaikyti Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimą.

Dabar Lauksim Jubilijaus
Daug dar butų galima prira

šyti apie Naujeinų Rudeninį 
Pikniką, ką būriai naujieniečių 
kalbėjo, ką galvoja apie ateitį, 
kas pasimatė su seniai nematy
tu draugu, kas užmezgė naujas 
gražias pažintis, kas kaip links- 

I minosi, bet pakaks pasakius, 
kad piknikas buvo ir linksmas, 
ir smagus ir gražus, ir visi tu
rėjo “good time.” O kam, jei
gu ne “geram laikui” piknikai 
yra rengiami?

šiuo rudeniniu pikniku už
baigę šių metų piknikų sezoną, 
dabar lauksime naujo pavasa
rio ir naujų Naujienų piknikų. 
O tai bus dideli ir svarbus pa
rengimais kitais metais, nes lai 
bus Naujienų Sidabrinio Jubi
liejaus metai. 1939 Naujienoms 
sueis 25 metai gyvavimo ir dar
bo Chicagos ir visos Amerikos 
lietuvių visuomenės naudai.

—R.

Mirė Plėšikų 
Sumuštas 
Bartenderis

I ACME-NAUJIENŲ Foto]

DAR VIENA KARALAI
TE — Miss Alicc Farricr, 19 
metų kovvbojų krašto gra
žuolė, kuri buvo išrinkta 
rodeo karalaite Woodwar- 
de, Oklahoma.

mirėEnglewood ligoninėj 
trijų nežinomų plėšikų sumuš- 

I tas bartenderis Frank Starr, 
nuo 6024 S. Union. Buvo apie 
58 melų amžiaus ir tarnavo 
alinėj ties 5843 S. Halsted st.

PIRMYN CHORAS CHICAGOJ 
RYTOJ 2 V AL RYTO

PARVAŽIUOJA 35 DAINININKAI; TURĖJO 
LABAI SMAGIA KELIONĘ

Vakar iš Pirmyn Choro ir E- 
rie gelžkelio teko patirti, kad 
Pirmyn Choras grįš Chicagon 
rytoj, trečiadienį, apie 2-trą va
landą ryto, Chicagos laiku. 
Traukinys ateis į Dearborn sto
tį, prie Polk, į vakarus nuo 
State gatvės.

Choras žadėjo ir butų parvy
kęs vakar rytą, bet jis užtruko 
New Yorke. Cunard Linijos 
pranešimu, laivas “Scythia”, 
kuriuo Choras plaukė, pasiekė 
New Yorką sekmadienį, apie 
9:30 vai. vakare, bet prieplau- 
kon heprivažiavo iki pirmadie
nio, 7 vai. ryto. Kol dainininkai 
perėjo per muitinę ir atliko ki
tus įvažiavimo formalumus, tai 
jau buvo pervėlu paimti rytinį 
traukinį, išeinantį Chicagon a- 
pie 8 vai.

Erie gelžkelis praneša, kad 
grįžta 35 dainininkai ir vedėjas 
p. Kazys Steponavičius su žmo
na. Lietuvon išvyko 45, bet a- 
pie dešimts ten pasiliko ilgiau 
paviešėti tėviškėse.

Kelionė laivu buvo labai sma
gi ir praėjo be jokių “katastro
fų” kaip tai juros ligos, elc.

Patyrę, kad sekmadienį, rug
pjūčio 14 d., įvyks Naujienų 
piknikas, choro nariai sumetė 
mažą fondą ir nuo laivo Scy
thia, kuris tuo laiku plaukė iš 
Bostono New Yorkan, atsiuntė 
sveikinimo telegramą Naujie
noms ir pikniko dalyviams. Ra
diograma buvo sekamo turinio:
“STEAMSHIP SCYTHIA, 8-14- 
38
SUNSET GROVE

“WISHING SUCCESSFUL 
PICNIC. REGAADS TO ALL 
NAUJIĘNipčIAI. CHICAGO 
tuesi>ay. .

“PIRMYN”
Kadangi nevisi Pirmyn na

riai dabar grįžta, bet užtruko 
Lietuvoj savaitei — kitai, tai 
Pirmyn Kelionės Fondas nutarė 
palaukti kol visi sugrįš, ir tada 
surengti visam Chorui sutikimo 
bankietą. Fondas rengėsi reng
ti sutikimą šią savaitę, bet vė
liau pakeitė dieną, atidedamas 
bankietą iki rugpiučio 31 d. Jis 
įvyks Syrena Salėje, Brighton 
Parke.

Rugsėjo 4 d. gi Sunset Parke, 
kur sekmadienį įvyko Naujie
nų Piknikas, Fondas rengia Su
tiktuvių Pikniką, kur Pirmyn 
Choras pirmą kartą pasirodys 
plačiai Chicagos visuomenei po 
visų koncertų ir triukšmavimo 
Lietuvoje.
šįvakar Svarbus Susirinkimas

Šįvakar 8 P. M. W. Neffo sa
lėje, 2435 South Leavitt Street, 
įvyks svarbus susirinkimas Pir
myn Fondo narių ir visų Cho
ro narių, kurie nevažiavo Lie
tuvon. Ir Fondo nariai ir visi 
choristai yra prašomi susirinki
me būtinai dalyvauti. R.

Ir Trio Turėjo 
Dideli Pasisekimą 
Lietuvoj

Trys Pirmyn narės, kurios 
lankėsi Lietuvoj su choru, dar 
prieš išvažiavimą iš Chicagos 
suorganizavo trio ir pradėjo 
uoliai mokintis dainuoti. Spe
cializavosi dainuoti įvairias po
puliarias angliškas daineles.

Trio sudarė p-lės Chrištinę 
Krikščiūnaitė, duktė pp. Char
les ir Josephine Krikščiūnų, 
4501, S. Ashland avė., Ona Ne- 
munaitė ir Aldona Barčus, duk
tė radio programų vedėjos p. 
Sophie Barčus.

Trio nei nemanė užsiimti pro- 
fesioinaliu dainavimu, bet sa
vo ir artimųjų malonumui. Bet 
kaip trio narės nustebo, kai pa
tyrė, kad kauniečiai pamėgo jų 
daineles ir visur jas kvietė pa
sirodyti.

Savo “debiutą” padarė, kai 
visos trys nuėjo Kauno Metro
polio valgyklom Patyrę, kad y- 
ra trys gražios ir jaunos ame
rikietės iš Pirmyn choro jų tar
pe, kiti valgyklos svečiai ėmė 
jas kviesti padainuoti. Virpėda
mos iš baimės jos užlipo ant 
scenos ir nedrąsiai užtraukė 
porą amerikietiško džiazo dai
nelių.

“Sarmatą padarysim visam 
chorui”, galvojo mergaitės. Bet 
jų džiaugsmui nebuvo galo, kai 
publika ėmė karšiai ploti ir rei
kalauti daugiau. Nuo kompli
mentų ne tik Metropolyj, bet ir 
kitur, kur trio pasirodė, ir 
Christinai, ir Aldonai ir Onutei 
galvos svaigo.

Dabar jos didelės “didvyrės”, 
bet kuklios ir be pretenzijų 
kaip visuomet. Taip mums ra
šo iš Kauno.

Pirmynietis

Lietuvaite
Dainuosianti
Jackson Parke

P-lė Adeline Zach (Zacha- 
rewicziutė)

American Concert Manage
ment praneša “Naujienoms”, 
kad rugpiučio 28 d., Jackson 
Parko koncertete dainuos jau
na lietuvaitė, p-lė Adeline Zach 
(Zacharewicziutė).

Ji yra čia-gimė ir dabartiniu 
iaiku gyvena adresu 2308 South 
Marshall Boulevard.

Mokinasi dainuoti keletą mę- 
tų. Dalį laiko studijavo Chica: 
goj, o vėliau mokinosi Berlyne 
Vokietijoje. Jai taipgi teko ke
lios progos dainuoti Olandijo
je. Europoj ji turėjusi didelio 
pasisekimo.

P-lė Zach turi lyrinio sopra
no balsą. Ji dainuos su pulk. 
Ariniu H. Hand koncertinių dū
dų orkestru, kuris yra vienas 
geriausių tos rūšies orkestrų 
Chicagoje.
v Tarp programui numatomų 
dainų yra arija iš Carmen ope
ros, “Mano Didvyris” iš “Cuk
rinio Kareivio,” “Sylvia” ir ' 
“Ah, Sweet Mystery of Life”.

Koncertai Jackson Parke pa
prastai prasideda 8 vai. vaka
re. Įžanga laisva. Chicagos lie
tuviams bus įdomu išgirsti nau
ją jauną chicagietę lietuvaitę 
dainininkę.

Dunganą Nužudę 
Raketieriai Norį 
Užkariauti Uniją
Chicagos uniformuotos pol. vir

šininko nuomonė
Captain John Prendegast, 

Chicagos uniformuotos polici
jos viršininkas pareiškė inkves- 
te, kad bridgeportietį James G. 
Dunganą nužudę raketieriai, 
kurie norį užkariauti uniją ir 
pasisavinti gana didelį unijos 
iždą.

Dungan, kuris gyveno ties 
3116 Lowe avenue ir buvo nu
šautas pereitą savaitę ties tuo 
adresu, buvo biznio agentas Ma- 
liorių ir Dekoratorių unijos.

Predergast vakar taipgi pa
reiškė, kad du lenkai, Leo Mu- 
szinski ir Bruno Switaj, kurie 
buvo nušauti prie Northsidės 
aldermono Rostenkowskio na
mų, buvo “slot” mašinų rake
tieriai, kurie veikė bendrai su 
2 graftą imančiais policistais. 
Jie prievarta brukę “slot” ma
šinas alinėms ir nėra abejonės, 
kad jėga jiems atmokėjo kai 
kurių alinių savininkų nusam
dyti žmogžudžiai.




