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PALESTINOJE JAU ŽUVO 700 ŽMONIŲ
RASINIS KARAS VIS LABIAU AŠTRĖJA; 
GINČAI DEL PALESTINOS TARP ARABŲ IR 

ŽYDŲ PAPRASTAI BAIGIASI KRU
VINAIS SUSIRĖMIMAIS.

JERUZALĖ, Palestina, rugp. 
21. — Jei Kristus grįžtų į Pa
lestiną, tai jis "šventosios že
mės” nebepažintų. Kur jo bu
vo skelbiama artimo meilė, ten 
dabar siaučia didžiausia neapy
kanta, nacionalizmas ir rasinis 
karas.

Žydai ir arabai veda žūtbū
tinę kovą ir tuo budu bando 
išspręsti klausimą, kam turi 
priklausyti kraštas.

Anglų vyriausybė, kuriai li
ko pavestas Palestinos manda
tas, vis negali atsteigti taikos. 
Per paskutinius kelis metus ji 
jau kelias komisijas pasiuntė, 
kad padarytų taiką, bet tos pa
stangos baigėsi nesėkmingai.

Kruvina kova jau tęsiasi dvi
dešimt septyni mėnesiai. Ji da
rosi vis intensingesnė, vis dau
giau žmonių žūva. Dėl teroris
tinių žygių iki šiol jau nuken
tėjo šimtai civilių gyventojų. 
Vieni jų liko užmušti, kiti api
plėšti, treti sunkiai sužaloti.

Nuo 1936 m. pavasario, kai 
prasidėjo nesusipratimai, jau 
žuvo apie 700 anglų, arabų it 
žydų. Sužeistųjų skaičius sie
kia tūkstančius. Iš anglų dau
giausia nukentėjo policininkai.

Visų nesusipratimų ir kruvi
nų susirėmimų šaknis yra ta, 
kad arabai yra griežtai nusi
statę prieš iš kitų kraštų at
vykstančius žydus. Dalykas 
toks, kad per paskutinius ke
lis metus į Palestiną suvažia
vo apie 450,000 žydų. Kadan

Ispanijos fronte 
siaučia dideli 

mūšiai
HENDAYE, Prancūzija, rug

pjūčio 21. — Ebro fronte pra-I 
sidėjo nepaprastai dideli mu/ 
šiai. Sukilėliai stengiasi nustum-j 
ti lojalistus per Ebro upę. JT e 
giriasi savo laimėjimais. Esą, 
į jų rankas pakliuvę keli tūk
stančiai lojalistų.

Visai kitokios žinios ateina' 
iš Katalonijos. Skelbiama apie' 
lojalistų kontratakas, kurių pa-’tykių
galba sukilėliai likę atmušti ir 
nustumti atgal.

Gyventojų judė
jimas

WASHINGTON, D. C., rugp. tė, kuri visokiais viliojančiais 
21. — Kokia linkme eina Ame-1 pasiūlymais stengiasi Vengriją 
rikos gyventojų judėjimas? A'rį savo tarpą pagauti, 
farmų gyventojų skaičius didė- Akivaizdoje tų faktų bus tik- 
ja, ar mažėja? Jeigu didėja, rai įdomu, ką pasirinks Ven
tai iš kur tas prieauglis atsi- griją. Vadinasi, kokiu keliu ji 
randa? pagaliau nutars eiti.

Tai vis itin įdomus klausi
mai, j kuriuos turės atsakyti 
Amerikos gyventojų cenzo biu
ras 1940 m. Mat, tais metais 
planuojamas smulkmeniškas gy
ventojų surašymas, kuris ypa
čiai turės parodyti gyventojų 
judėjimą farmų atžvilgiu.

Chicagai ir apielfnkei Tede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra ir kiek šil
čiau.

gi jie yra apsukrus, darbštus, 
I energingi ir turi įvairiausiose 
mokslo šakose gerų specialistų, 
tai arabus jie lengvai nukoh- 
kuruoja. Arabai tad ir bijo£, 
kad netrukus žydai juos visiš 
kai iš Palestinos išstums, štai 
kodėl jie ir griebiasi ginklo, 
kad galėtų nuo savo tariamų 
priešų atsiginti.

Pravartu čia priminti, jog 
žydai turi didelių pretenzijų į 
Palestiną. Juk savo laiku tas- 
kraštas jiems priklausė. Jie 
ten gyveno, jie ten ir savo is
toriją sukurė.

Bet tai buvo labai seniai. 
Kas praėjo, to grąžinti nebe
galima. O juo labiau, kad ir 
arabai yra labai seni Palesti
nos gyventojai: jie ten apsi
gyveno prieš trylika šimtme
čių. Todėl, taip sakant, gali nau 
dotis įsisenėjimo teisėmis.

Taigi ir vieni ir kiti reiškia 
pretenzijų į Palestiną. O ka
dangi arabų yra apie 700,000, 
tai jie yra pasiryžę žydus su
naikinti. Dėlei to anglams ten
ka visą laiką budėti (Palesti
noje jie turi apie 10,000 karei
vių ir policininkų) ir neleisti 
dar didesniam terorizmui išsi
plėtoti.

Kai kurie pataria anglams 
paskelbti Palestinoje karo sto
vį. Tačiau tokių griežtų prie
monių jie nenori stvertis, nes 
bijosi, kad tai dar labiau su
kurstytų arabus ir jie pasiua- 
rytų mažiau sukalbami nei da
bar.

Vengrija turės pasi
rinkti talkininkus
BUDAPEŠTAS, rugp. 21. — 

Vengrija atsidūrė kryžkelėje. 
Šią savaitę ji turės pasirinkti 
vieną ar kitą kelią: galutinai 
sujungti savo laikimą su na
ciais arba bendradarbiauti su 
mažos entantės valstybėmis.

Į Berlyną išvyko admirolas 
Horthy, Vengrijos regentas, su 
buriu aukštų valdininkų. Jie 
ten susitiks su nacių viršūnė
mis ir tarsis dėl glaudesnių san- 

užmezgimo. Kiek žinia, 
naciai ir fašistai visais budais 
stengiasi Vengriją savo pusėn 
patraukti. Jie pasiryžę yra net 
į savo Berlyno Romos ašį pri
imti, kad tik ji sutiktų jų įta
kai pasiduoti.

Nesnaudžia ir mažoji enten-

Dingo kaimas
CAMBRIDGE, O., rugp. 21. 

— Į šiaurę nuo šio miesto bu
vo Plainfield kaimas, kuris da
bar liko visiškai iš žemėlapio 
išbrauktas.

Sakytas kaimas buvo įsteig
tas 1816 m. Per savo gyvavi* 
mą jis daug kartų nuo poTvy* 
nių nukentėjo. Bet štai dabar 
liko sumanyta sukurti didelį 
ežerą, kurio pagalba bus gali
ma kontroliuoti potvynius. Tarp 
kitų vietų, ežerui liko pasirink
tas ir Plainfield kaimas. Todėl 
to kaimo gyventojai išsikrau
stė kitur, ir kaimas pranyko.

LIETUVA SUSIKERTA SU LATVIJA — Keturios akimirkos iš Lietuvos ir Latvijos lengvosios atletikos rungtynių. Viršuje kairėje — išsirikia
vusi Lietuvos komanda, dešinėje —Latvijos lengvaatlečiai; apačioje kairėje — puikus Kasiulio (Lietuva) šuolis į aukštį, dešinėje—Prcisas (Lie
tuva) laimi 100 m. bėgimą prieš latvius (Alerą (kairėje) ir Adamovičių (dešinėje).

Traukinio katastro
foje žuvo 20 žmonių

MADRAS, Indija, rugp. 21. 
— Tarp Trichinopoly ir Madų- 
ra įvyko baisi traukinio katas
trofa, kurioje 20 žmonių žuvo, 
o 100 liko sužeisti.

Nelaimė įvykusi dėlei bėgių 
išplovimo, -

Optimistiškai žiūri
ma į biznį

WASHINGTON, D. C., rugp. 
21. — Prekybos departamėirito 
surinktais daviniais, pasireiškė 
biznio srityje gerėjimas ir pe
reitą savaitę. Tačiau to gerė
jimo tempas buvęs kiek lėtes
nis, negu praeityje. Tempo su
mažėjimas bandoma pateisinti 
karščiais, kurie buvę labai įky
rus.

Pragyvenimas tru
putį pakilo

WASHINGTON, D. C., rugp. 
21. — Darbo sekretorius Fran- 
ces Perkins padarė pareiškimą, 
jog jos departamento surinkti 
daviniai rodo, ksd per pasku
tinis tris mėnesius pragyveni
mas. Amerikoje pakilęs maždaug 
apie pusę nuošimčio.

Dirbtinės audros
BOSTON, rugp. 21. — Mas- 

sachusetts technologijos insti
tutas baigia įrengti savotišką 
laboratoriją, kurioje bus stu
dijuojami įvairiausios rųšie.s 
audros: uraganai, tornado ir 
t. t.

Vėjo greitis toje laboratori
joje bus išvystytas iki 400 my
lių per valandą. O tuo tarpu 
ir žalingiausių uraganų vėjo 
greitis siekia tik apie 200 my
lių per valandą.

Kalbama laboratorija bus 
naudojama ryšium su sprendi
mu problemų, kurios yra susi
jusios su aviacija.

Anglijos karalius at
vyksiąs į Kanadą
LONDONAS, rugp. 21.

Vietos laikraščiai praneša, jog 
Anglijos karalius su savo šei
ma galutinai nusisprendę kitą 
vasarą aplankyti Kanadą.

Kaltina sovietus su
tarties laužymu

TOKIO, rugp. 21. — Oficia
li japonų žinių agentūra pa
skelbė, jog šeši sovietų bombo
nešiai perskridę Manchukuo sie 
ną. Kiti du bombonešiai esą 
skraidę apie Tumen upę.

Prisibijoma, kad tie nuolat 
besikartoją incidentai gali pri
vesti ir vėl prie kruvinų susi
rėmimų.

Meno kurinių 
kolekcija

LINCOLN,, Mass., rugp. 21. 
— Julian de Cardova, buvęs 
stambus pramonininkas ir di
delis meno mėgėjas, atidarė sa
vo privatinį muziejų publikai. 
Jis yra surinkęs įvairiausių me
no dalykų, kurių vertė siekia 
$2,000,000.

“Atgal į farmas” 
judėjimas

WASHINGTON, D. C., rugp. 
21. — William L. Austin, cen
zo biuro direktorius, sako, jog 
“atgal į farmas” judėjimas vis 
dar tebėra gana didelis. Dau
gelis žmonių apleidžia miestus 
ir apsigyvena farmose. Esą, kai 
kuriose vietose iš devynių far- 
merių galima užtikti vieną, ku 
ris seniau farmose nėra gyve
nęs.

Racine užsidaro 
Nash dirbtuvė

RACINE, Wis„ rugp. 21. — 
Visiems Nash Motors kompa
nijos darbininkams liko išsiun
tinėti laiškai, kurie skelbia, jog 
visiškai . užsidaro kompanijoj 
dirbtuvė. Tokiu budu 3,000 dar
bininkų Jietenka darbo. Deda
mos pastangos, kurios siekiasi 
sulaikyti kompaniją nuo to '£y- 
gio.

Lindbergh lanko 
Maskvos fabrikus
MASKVA, rugp. 21. — La

kūnas Charles A. Lindbergh 
aplankė įvairias šio miesto 
dirbtuves, o jo žmona apžiūri
nėjo muziejus.

Lindbergh’ai Maskvoje pasi
liksią dar apie savaitę laiko.

Įtartas šnipinėjimu 
anglas apleido Vo

kietiją
BUDAPEŠTAS, Vengrija, rug 

pi učio 21. — Kapitonas Tho- 
mas Kendrick, Anglijos paspor- 
tų viršininkas Vienoje, kuris 
buvo ištremtas iš Vokietijos 
lyg tai dėl 'Snįpinėjimo. Į Bu
dapeštą kafp. Kendrick atvyko 
drauge su savo žmona. Netru
kus jie rengiasi išvykti į An
gliję.

Kap. Kendrick buvo vokiečių 
jos ,$?re

p?S renyje.'1 **

Pataria karo skobas 
mokėti

CAMBRIDGE, Anglija, rugp. 
21. — čia įvykusioje moksli
ninkų konvencijoje David C. 
Lamb pasakėm kalbą, kuri buvo 
susijusi su Anglijos skolomis 
Amerikai. Jis pareiškė, kad sko- 
,ų nemokėjimas yra prastas 
biznis. Moraliniu atžvilgiu jis 
yra nepateisinamas. O ko ne
galima moraliniai pateisinti, to 
negalima pateisinti ekonominiai 
bei politiniai.

Dešimt naujų guber
natorių

WASHINGTON, D. C., rugp. 
21. — šį rudenį trisdešimt tri
jose valstijose bus renkami gu
bernatoriai. Kadangi iš nomi
nacijų maždaug galima spręsti 
apie galutinus rinkimus, tai at
rodo, kad dešimt valstijų (o 
gal ir daugiau) susilauks visai 
naujų gubernatorių. Kitais žo
džiais sakant, bus išrinkti nau
ji žmonės gubernatorių parei
goms eiti.

Daug pasiutusių 
šunų

LA PORTE, Ind., rugp. 21. 
— šiame mieste pradėjo siau 
sti tikra pasiutusių šunų epi
demija. Reikalas pasidarė tiek 
rimtas, jog majoras Albisn 
Smith sušaukė specialų miesto 
tarybos . posėdį, kuris išleido 
atsišaukimą į gyvęntojus. At
sišaukimas patvarko, kad visi 
šunes turi turėti apinasrius. 
Neturį apinasrių šunes bus po
licijos šaudomi.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ VISUR
o NEW YORK. — Joe Carl 

ton su savo žmona iš Marcos, 
Cal., nutarė paplaukioti laivu 
po jurą. Nusipirko bilietus. Ta
čiau jie . nežinojo, kad bilietai 
yra geri tik bendram kamba
riui, kur jiems butų tekę mie
goti. Kai patyrė apie tai, — 
laivas jau tolokai buvo nuplau
kęs. Carlton pareikalavo, kad 
jį vežtų į krantą. Reikalavimas 
liko atmestas. Tąsyk jis šoko 
į vandeni ir pradėjo plaukti. 
Tą pat norėjo padaryti ir jo 
žmona, bet liko sulaikyta. Ki
tas laivukas išgriebė Carltoną 
ir nuvežė į New Yorką. Ne
trukus policijos laivukas aLte- 
žė ir jo žmoną.

e SPRINGFIELD. — Per pir
muosius šių metų septynis mė
nesius kelių taisymui ir geri
nimui Illinois valstija jau iš
leido vienuolika milijonų dole
riu su viršum.

© ŠANCHAJUS. — Japonai 
vis dar nepajėgia sulaužyti ki
niečių fronto Yangtze upės sri
tyje. O kol jie čia neprasimuš, 
tol jiems bus sunku paimti Han- 
kow.

O LONDONAS. — Kadangi 
su Londono dviratininkais įve
sta labai daug nelaimių, tai 
miesto taryba svarsto išleisti 
specialius patvarkymus, kurie 
pusėtinai suvaržys dviratininkų 
judėjimą. Prieš tuos patvarky
mus yra keliami protestai.

*

® RENO, Nev. — Čia pasi
mirė teisėjas Thomas F. Moran. 
Jis buvo pasižymėjęs to miesto 
“divorsų” teisėjas. Mirė turė
damas 74 metus amžiaus.

Mirė Sir John Paget
BURNHAM, Anglija, rugp. 

21. — Čia pasimirė Sir John' 
R. Paget, pasižymėjęs advoka-l 
tas ir bankininkas. Prieš karą- 
jis keliais atvejais aplankė 
Jungtines Valstijas. Vienu lai
ku jis buvo pakviestas į Wa- 
shingtoną kaip finansinis pata
rėjas.

Paget mirė turėdamas 90 me • 
tų amžiaus.

• LONDONAS. — Kai na
ciai užėmė Austriją, tai jie pir
miausia suėmė baroną Louis 
Rothschild. Suėmė ir tebelaiko 
jį. jO jo didžiausias nusikalti
mas gąJ yra tas, kad jis žy
das. Efciraone gautos žinios 
skelbia, kad už Rothschild iš
laisvinimą siūloma naciams 
$600,000. Tačiau, esą, jie nesu
tinka. — reikalaują didesnio 
išpirkimo.

& WASHINGTON. — Per 
pereitus metus buvo paduota 
64,498 prašymai patentams gau
ti. Vadinasi, tiek buvo padary
ta įvairiausių išradimų. Be to, 
reikia žinoti, kad ne su visais 
išradimais buvo kreiptasi į VVa- 
shingtoną dėl patentų gavimo. 
O tai reiškia, kad faktiškai iš
radimų buvo padaryta daug 
daugiau.

© ROMA. — Kilęs Vatikano 
nesusipratimas su Mussoliniu 
liko išlygintas, šį kartą Vati
kanas turėjo priimti .visai ne
garbingą taiką, atseit/ nusilenk
ti fašistams. Vatikanas pasiža
dėjo sudrausti Italijos kunigus, 
kad jie visiškai nesikištų į po
litiką. Negales ktinigiii taip pat 
organizuoti katalikiškų skautų 
bei kitokių grupių.

© DENVER. — čia liko gau
ta žinia, jog dega trys miškai 
Rocky Mountain apylinkėje. 
Taip pat siaučia gaisras Cddy 
(Wyo.) apylinkėje, kur dega 
30,000 akrų žolės.

• PITTSBURGH. — čia mi
rė spii itualistų kunigas Joseph 
Albert Frey. Jo du sekėjai da
bar stovi prie lavono ir laukia, 
kada m irusis kunigas prisikels, 
kaip jis tatai žadėjo padaryti.

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

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.
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4-TOJO SEIMO
(Tęsinys)

11,
P1TTSBUBGH, PA. Fort Pilt 

llotel birželio 15 d. — Prezi
dentas Mizara paskyrė sekan
čias paneles prisegioii delega
tams ženklelius: France* Sele- 
gis, 217 kp., delegatę iš Chtea- 
go, III.; Mary Gatės, 227 kp., iš 
Clevela nd, Ohio; Helen Kavinai
tę 200 kp., delegatę iŠ Brook- 
lyn, N. Y., Hyphathia Punish- 
ka, iš Chicago, III. 11 kp. dele
gatę-

Delegatams prisegiojant žen
klelius buvo bandoma prisilai
kyti praeito SLA Seimo tvar
kos, supažindinant delegatus- su 
Centro Valdybos nariais. Šau
kiant delegatų vardošaukj Cen
tro sekretoriui p. J. Siurbsi ne 
kaip sekėsi. Siurbos techniška 
tvarka, kaipo Centro sekreto
riaus, jokiu budu negalima ly
gyti su 
Vinilu.

Kaip 
ne tik,
tam urėdui išsilavinimo, bet ir 
jo visa technika yra labai toli

SLA Centro sekr. Dr.

pasirodo, tai p. Siurba 
kad netari reikalingo*

Gavome Kultūrą
No. 6 - 7

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. TrfcVen. 
Šventųjų Paveikslų garbinimąs — 

Ed. Levinskas. ' '* v. •
Popuharis Mokslas ir Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI. 
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

tų iš Dr. Viniko pasimokyti, 
i Duokim sau p. Šiurpa, mato
mai, neturėjo pasigaminęs rei
kalingų sąrašų delegatų vardo- 
šaukiui. Darant delegatų vardo- 
šauk}, buvo vartojamas Seimo 
darbų knygos delegatų sąrašas. 
O kaip jau yra žinoma, po Sei
mų darbų knygos atspausdini
mo, dažnai įvyksią kai kuriose 
kuopose delegatų sąstato pasi
keitimų, tai iššaukiant delega
tus buvo šiokio tokio nesusipra
timo.

' Iššaukiant delegatus prisegio- 
jimui ženklelių p. Siurba, netu
rėdamas reikalingo delegatų są
rašo, vartojo delegatų sudėtus 
mandatus.

Paskui, rišant tą delegatų, le- 
gahškumą, kurie’ sulyg Centro 
Sekretoriaus nebuvo* Centre už
registruoti, o su savim neturė
jo atsivežęs jokio įrodymo, kad 
jie buvo rinkti, buvo pasitikė
ta vien delegato žodžiais, kad 
jisai buvo rinktas ir jisai savo 
mandatą buvo pametęs, o kitas 

i jam nebuvo pagamintas, ir taip 
be jokio rašyto įrodymo, dele
gatas buvo pripažytas tiesofu. 
Bet kiek aš jau esu dalyvavęs 
kitų organizacijų seimuose, tai 
delegatų teisotumas nesiriša 
taip lengvai kaip šiame. Tur 
but dėl tos priežasties, kad kaip 
prezidentas Mizara yra pareiš
kęs, šiame seime nesą jokių 
varžytynių, nė frakcijų ir yra 
tikra “vienybė.”

Dabar grįžkime prie Seimo 
viršininkų rinkimo, ką esu pa
lietęs pirmesniam savo rašiny
je. Prezidentą* Mizara bu^o na- 
-rerškęs jog. Valstijų įstatymai 
•reikalauja, kad fratėrnalių or
ganizacijų Seimus turi- vesti na- 
cionalis organizacijos preziden
tą*, bet jisai tokiai tvarkai ne-

-y "f-—-- - ■ -į 

pritariąs. Tai susiaurina delno 
kratiją, p. Mižara saka. Jisai 
kovojąs už demokratiją SLA ir 
dėl panašių priežasčių SLA Chi- 
cagos Seime skilęs, tad jisai no
rėtų, kad Seimas išsirinktų sa
vo VirŠirtinkUs.

Na, tai ir bandoma apeiti 
Valstijų patvarkymus, kad pri
silaikius tikriausios “demokra
tijos”, arba, kaip žmonės sako, 
kad butų vilkas sotu* ir ožka 
čiela — nenusidėjus valstijos j* 
statymams ir nepažemiptts de
mokratijos.

Visa* dalykas buvo pastaty
tas nė į šiokią, nė į tokią pa
dėtį ir iš šalies žiūrint, išrodė 
gana juokinga.

Duokim sau, na jeigu prisi
laikant demokratines tvarkos 
but išrinktas Seimo vedėju tok
sai žmogus, kuriam esantis na- 
eionalis prezidentas yra priešin
gas? Tada žinoma be jokių ce
remoniją, esantis nacionalis 
prezidentas parodytų valstiją 
patvarkymus ir pasakytų, kad 
Seimo tarimai bus nelegališki.

Šiandien LDS Seime, kad pri-

NAUJIENOS, Chieago, 1U
i imiuoii iMmih

-EINA GARSAS NUO t*AT ' 
PRŪSŲ”.

TURČINAI, Šakių apakt, — 
Pusiaukelyje tarp Slavikų ir 
Kudirkos Naumiesčio, Vokieti
jos pasienyje, ant dainose ap
dainuotos Šešupės, kranto, yra 
Turčiną kaimas, TutČinai ganš, 
(didelis kaimas, užima kelis tuk- 
(stančius ha pkrt#' ir jame gy
vena keliasdeŠimts smulkesnių 
ir stambesnių, gana pasiturin
čių ūkininkų. ; \

i Kaip teko pastebėti, Turčinų 
kaime ukfas jsigiję kele
tą valdininkų, kurie juos šiuo 
įmetu nepapfrast$^uo§ia ir per- 
' stato, taip, kad^' esančio šalia 
valdininko sodybos ūkininko 
trobesiai išrodo tik lūšnos.

• Turčinai musą tėvynei davė 
poetą Justiną Zubtieką Tur-1 
(činiškj, kuris pirmomis musą 
IldisvėS dienomis, į tik atbudu
sią tautą prabilo: “Susispieskit

Tenka pažymėti, kad šaulių bū
rys čia yra veiklus vienetas, 
globoja esantį ant Šešupės kran-1 
to milžinkapį, surengia įvairių 
pramogų su šauydmo, plauki
mo ir bėgimo rungtynėmis ir 
kitais netikėtumais.

Pirmadienis, Rugp. 22, 1938

Pakto Sukaktuvės 
Chicagoj

M o t er y s - žiur ė Ri t!
JUS GALIT LENGVAI ĮSIGYTI

ROGERS SIDABRĄ
MADf n ONElDAno.

6 ŠMOTAI
AUKŠTOS RŲŠIES

1 Peilis
2 šakutės
1 šaukštas.
2 šaukštukai

SU 6 KUPONAIS
TIKTAI.

NORITE.

SĖT

JHOLLVWOODVO(iU€

Taupyki!
Kuponus

PER

Kitur 
Kamuoja 

$2.75

GALIT GAUTI TIEK SETŲ KIEK

TURIME EXTRA GABALUS IR DĖŽĘ

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KVPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chlcago, IU.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti' 

, kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti' ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $114. Užsakant dėžę paš- 

; tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas ValatiU
t

Šiferius demokrates ir neap- kruVOT! Lietttvos sakalai, & 
silenkus su valstijų įstatymais. bWllyfert MigJas 
pats organizacijos nacioiialis 
prezidentas Mizara ir vėl įteka 
išrinktas Seimo prezidentu.- J. 
Siurba, nacionalis organizacijos 
Sekretorius, lieka išrinktas Sei
mo sekretorium. Reiškia, rinki
mai buvo tik dėl formos,- netu
rėdami jokios gilesnės reikš
mes.

O kaip man išrodo, lai los 
kalbos apie “demokratiją” ir ta 
rinkimų komedija buvo lošia-? 
ma, kad pridengus tą kvailą už
sispyrimą dėl kurio buvo skal
domas SLA Chicagos Seimas.

Seimo prezidento “rinkimai” 
buvo atlikti rankų pakėlimu^ 
Buvo nominuota 3 kandidatai: 
R. Mizara, P. Jačionis iš De
troitu Mich. ir S. Juška iš Cle- 
veland, Ohio.

Rinkimų paseknjęs buvo se-

sparnais’*. Turčinų ( kaimo dai
niaus paleisti žodžiai šiandien 
plačioje apylinkėj^ ir Visoje' 
(Lietuvoje dainuojami.

Pats kaimas j kplturiniu at
žvilgiu yra gana/pakilęs. Jau 
keli metai čia veikia grietinės 
nugriebimo punktas, turįs ke- 
liasdešimts pieno' statytojų, 
veikia pašto punktas, yra krau
tuve. Daugiau prasilavinęs jau
nimas yra susibūręs į pavasa- 
rinihkų kuopelę ir šaulių būrį.

Man, rašančiam šias- eilutės, 
Turčinų kaime kai kurį laiką 
teko pagyventi ir pamatyti vi- 
[sas gerąsias ir blogąsias gyve- 
! nimo puses. Viena iš tų blogų- 
Į jų pūsiu, tai labai išsiplatinu-] 
!si įvairių “roboksų” ir “lote- 
įrijų” epidemija. Mat, jeigu ku
ri TurČinų kaimo gražuolė tu- 
ri apnešiotus batus, netinka* 
;mos mados suknelę, arba vy- 
: rūkas senos armonikas plau
čius, priešistorinių laikų laik- 
rod-į, — turi būtinai išleisti ant 

‘“loterijos”. Įdomu pažymėti,! 
[kad šie “rengimai” čia įėjo net 
i į rungtyniavimo madą: jeigu 
[Jadze surengė “loteriją”, tai, 
' žiūrėk, kitą sekmadienį Ona- 
i arba Marytė turi būtinai su- 
; rengti “robaksą”, nes kitaip 
i “Unaras” neleidžia.

Rugp. 27 d. sukanka dešimt 
metų kaiip buVo pasirašyta KeL 
logg-Briand fiekariavimo pak
tas. Išpradžių jį pasirašė 15 
valstybių. Dabar prie pakto yra 
prisidėjusios per 60 valstybių, 
kurios pasižadėjo niekad neka
riauti tarp savęs. Valstybės pa
kartotinai laužė tą paktą. Bet 
vistiek kartoja pripažystančidk 

[to pakto principus.
Apie 30 ar 40 taikos orga

nizacijų Chicagoj e ruošiasi tą 
paktą paminėti.

Paminėjimas bus 
daugiausia per radio visos ša
lies tinklu, pradedant nuo rugp. 
22 d. iki rugp. 28 d. (B.)

LAIDOTUVIŲ 
1 DIREKTORIUS

2025 W. 51st St.
' Tel. YARDS 1278
DYKAI KOPLCYIOS VISOSE 

CHICAGOS DALYSE
Ambulance Patarnavimas.

■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

atliktas

I Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Petnyčioj, Suba
toj ir Nedėlioj 
Kreipkitės Seka

mu Adresu:
CENTRAL AVE
NUE, BEVERLt 
SHORES, IND. 
TeL Michigan Ci

ty 2799-3X

ADVOKATAI

Ofiso TeL Yards 5921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Čor. of 35th and rfalsted Šts.
Ofiso VAiando# įMer l-S duo 6:30-8:31 

Nedėliomis pagal sutartį. „
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVdl 

Tet Kenwood 5107 
■■■■■■ i . > ■ ■■ ■ .1 .1

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
Rezidencija: 4

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

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

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Čor. Damen Hemlock 6699

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

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

Tek Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon 

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

St.

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

Telefonas Boulevard 1310
L Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fairfield Are. Laf. 8014 

Valandos nuo 2 iki 4 vaL p. p.
4735 S. VVcstern Blvd. Laf. 0361-8016 

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

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Yards 1001 
4831 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell SL 
Telephone: Republic 9723

-------------------------------------------------------------------------;------j-----------------------------

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

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų TeL: Prospect 1930

Jačionis 26 ir Juška 10 balsų.
Seimo sekretorium aklamaci

jos budu vienbalsiai buvo iš
rinktas be jokios opozicijos J. 
Siurba.- O sekretoriau* pagelbi- 
ninke buvo paskirta p-lė Kairy
tė iš Brooklyn, N. Y.

Su Seimo vedėjų išrinkimu 
buvo uždaryta pirmoji sesija.

(Bus daugiau)
—S. Bakanas

Langų Papuošimas
Atsakantis langų papuošimas 

rėdo namus iš vidaus ir iš lau
ko pusės — namus padaro jau
kesniais, malonia priglauda pa
vargusiam' pailsėti. Tačiau, kaip 
nesistengtumei savom rankom 
juos puošti; neturint reikiamo: 
patyrimo tikslo neatsieksi, 
to; it medžiaga turi būti 
riausios rųšies.

Tas visas sąlygas jums
suteikti Acord‘ Window Shade 
and Venetian Blind Works, 
2808 W. 59th St. Įstaigos sa
vininkas lietuvis, su juo galima 
susikalbėti ir ant išmokėjimo* 
sąlygų. Jie išdirba puikias Ame 
rican Beauty Venetian Blind 
— arba Venecijos užlaidas. Te
lefonas PROspect 2880-1.

(Skelb.)

Bė
gė-

gali

Ūse onlyc ene leve! tt<* Įf 
i spoonful- ta • eup, of siftecP U' 
L flour for mest recipes.

WtBAKINGj 
K&WPOWDERj 

Samepricetoday U 
t as 48 years ago U 
L 25<ouncc5'^(>r 254 IĮ
■ Manufacturcd by balciny powd«r si 
B tpacialiil*- wl»o- malt* nothing but f B
■ bakia>.p9wd«r*-und«r tupervition ■■

of «h«ml«tt of notional ■■
a____ .. ropuUtion., _______ H-

.•įMlLLlONS OE POUNDS HAVE BEFN
< L&ED '37,011 R GOVERNMt.NT

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE*

SENIĄUS^' IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4609-07 So. Hemitage Are. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 
■ H—.....     mm I, ¥
x t > ♦ koplyčios visose 

J—fvdl Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
omi

r

NARIAI 
Chicag'os,.

Cicero 
Lietuvių 

Laidotuvių ’ 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

' VISOSE MIESTO-
DALYSE

. ANTANAS M. PHILLIPS
|^07 Lituanica" Avenue * Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410' South* 49lh; Čourt

«.. >i ■. ■'' i —■ > i ............................

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1136

I. VCHAWICZ Ui SŪNŪS
2314 West 23rd: Place' / Phone Canal 2515 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALRERT V. PETKUS IR EUDEIKIS
4704‘ So. Wėstern A ve. Phone Virginia 0883

A. A. SLAKIS
‘ . .ADVOKATAS ■
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395;

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

Seredbj ir Pčtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Į AKIU SPECIALISTAI
-■■u ------i,,—.r.. .—■„ ■ ,

Laidotuvių Direktoriai
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

lesti priežastimi galvos skaudėjimo, 
(Svaigiiho, akių aptemimo, nervuotu- 
’mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
! trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
sir elektra, parod'ančia mažiausias 
.klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo; 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

Phone YARDS 1373

_____ Kiuį Lietuviai Daktarai

Dr. W. J. Kirstuk 
PHISICIAN aikd SURGEON 

4309 W. FuIIerton Avė. 
(Residence & Office) 
TEL. CATITOL 2828 

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki 8 P.M. 
Sekmadieniais Susitarus

Dr. Margelis
3325 So. Halsted Sf.

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—4 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos*, nuo 10 iki’ 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California1 A vemie Phone Lafayette 3572

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 West 22nd Street
Valandos: nUo 1—3 ir 7—8 
’edomis ir uedėl. pagal sutartį 
iz. 663f So. Cafifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoria
1034 W. 18th S L, netoli Morgan S t

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superiof 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 vaL po piet ir nuo 7 iki 8:30 VaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAt 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 p 
pietų, 7 iki 8 vaL Ned. nuo 10 iki 1!

Rez. Telephone FLAZA 2400
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Prieš 20 metų buvo sušaudytas 
Rusijos caras

1918 m. liepos 25 d. čekoslo-1 lojaus sušaudymą, ieškota jo 
vakų ir baltųjų rusų kariuome-1 kūno. Tačiau nebuvo jokių ži-
nės dalys paėmė iš raudonųjų 
Pauralio žymiausią miestą Eka- 
terinburgą. Vos tik į miestą į- 
ėjo karininkai puolė prie pirk
lio Ipatjevo namų, kur buvo 
laikomas suimtas buvusis Rusi
jos caras Nikalojus II, jo žmo
na Aleksandra ir visi penki jų 
vaikai. Dar artėdami prie mies
to baltieji sužinojo, kad caras 
sušaudytas. Apie tai ir skelbė 
po miestą išlipdyti pranešimai, 
kuriose buvo parašyta: “Kontr- 
revoliucijos būriams prie Eka- 
terinburgo artėjant ir esant ga
limybei kad vainikuotasis bude
lis išvengs liaudies teismo (su
sektas baltagvardiečių sąmoks
las tikslu pagrobti buvusį carą 
ir jo šeimą), Uralo apygardos 
taryba, vykdydama revoliucijos 
valią, nutarė sušaudyti buvusį 
carą Nikalojų Romanovą, nusi
kaltusį daugybe kruvinų smur
to žygių prieš rusų tautą. Nak
tį iš liepos 16 į 17 d. tas spren
dimas įvykdytas. Romanovo šei
ma, kuri buvo laikoma kartu 
su juo, išvežta iš Ekaterinbur- 
go visuomenės ramybės apsau
gojimo sumetimais.”

Atvykę į Ipatjevo namus, bal
tieji skubiai juos apžiurėjo. Vi
sur buvo didžiausia netvarka, 
viskas išversta, išmėtytos caro 
šeimos narių knygos, surado 
carienės rožančių,' jos šventąjį 
paveikslėlį, su kuriuo niekada 
nepersiskirdavo, įvairias dėžu
tes, bonkeles, popiergalius, dra
bužių liekanas ir daug įvairių 
smulkmenų. Tik vienas kam
barys, namo apatiniam aukšte, 
pusiąurusy, buvo švarus, nes 
jis, matyti, neseniai išplautus ir 
išvalytas. Ir plauta pe tiktai 
grindys, bet ir sienos. Tik pri
sižiūrėjus galėjo pastebėti sie
nose, grindyse ir durų sijose 
daug skylių. Tai buvo aiškios 
šaudymo žymes, o kai kur ma
tėsi ir kulkų švinas. Grindų pa
kraščiais ir sienos apmušaluose 
buvo matyti ir kraujo žymių.

nių, kur jis palaidotas. O kal
bų buvo įvairiausių. Kažkas pa
sakė, kad jis užkastas ten pat, 
Ipatjevo namų sode. Iškasinė- 
jus visą sodą nieko nerasta. 
Ieškojo ties stotim miškely, kur 
neva sušaudytas caras, bet ir 
ten nieko nerasta. Tinklais iš
žvejoti visi apylinkės ežerai ir 
tvenkiniai, iškasinėtos kapinės, 
bet be vaisių.

Iš čia kilo ilgai plitę gandai, 
kad Nikalojus su šeima išsigel
bėjo.

Teisybė apie caro ir jo šei
mos likimą negreit paaiškėjo. 
Raitojo Sibiro valdovas ir Rusi
jos atstatymo siekėjas admiro

las Kolčakas paskyrė caro šei
mos nužudymui tardyti komisi
ją, kuri ilgai dirbo kol tą tra
gediją išaiškino. Vėliau apie ca
ro ir jo šeimos sunaikinimo 
smulkmenas paskelbė ir Sovie
tų šaltiniai. Tuo budu paskuti
niojo Rusijos caro Nikalojaus 
ir kitų Romanovų dinastijos na
rių žuvimo vaizdas yra gana 
aiškus.

1917 m. kovo 15 (2) d. dėl 
revoliucijos carui sosto išsiža
dėjus, netrukus jis buvo kar
tu su šeima areštuotas ir laiko
mas senuose caro rūmuose Car- 
skoje Sielo. Laikinoji Rusijos 
vyriausybė net buvo nusista
čiusi carą su šeima išleisti į 
Angliją ir Vokietijos kaizeris 
sutiko laisvai praleisti laivą su 
caro šeima pro visas užtvaras 
Baltijos juroje ir susinusius, ar
ba per Murmanską šiaurės le
dų vandenyne. Tačiau pasiprie
šino Petrapilio darbininkų ta
ryba, kuri nutarė caro iš Rusi
jos neišleisti, kad jis negalėtų 
atstatyti Rusijoj monarchijos. 
Toji kova ėjo nuolat: vyriausy
bė, ypač Kerenskis stengėsi su
teikti lengvatų caro šeimai ir 
rodyti riteriškumą nugalėtajam 
carui, o darbininkų taryba ro
dė nuolatinį nepasitikėjimą ir 
reikalavo vis griežtesnio rėži
mo.

Kai Petrapily prasidėjo bol-
Netrukus prasidėjo tardymas 

ir ieškojimas. Kadangi aiškiai 
buvo žinoma apie vieno Niką- ševikų aktyvumas ir užvirė aš-

Rugpiučio Rakandų

Išpardavimas
Ant gerų rakandų, Parlor Setų, Pečių, Miegamo Kambario 

Setų, Karpetų, Radio, Skalbiamų Mašinų, Elektrinių 
Ledaunių

Sutaupysit daug pinigų pirkdami DABAR.

5 šmotų Chromium Dinette setas, vertas $40, už $22-50 
Šią savaitę General Electric Refngerator, 6 pėdų, 

vertas $175.00, už ..... $119-oo
Norge Refrigerator Deluxe, vertas $149.00, už $gg.oo 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
KRAUTUVĖ ATDARA: 

Seredomis, pėtnyčiomis iki 6 P. M. 
Panedeliais, Utarninkais, Ketvergais ir Sųbatom iki 10 p.m.

SUDRIKO PROGRAMAI:
WCFL Nedėliomis 7:30 vakare
WAAF Panedėliais ir Pėtnyčiomis 6:15 vakare
WHFC Ketvergais 7 vai. vakare

Jos.F.Budrik,!!f
3409 SO. HALSTED STREET

Naujas Tel. Yards 3088-3089

ĮĮĮjĮĮĮjj^^

;>WW

LIET. OLIMPIJADOS VAIZDAI — Iš tinklinio ir krepšinio rungtynių.—Kairėje-vyrų tinklinio pusfinalis CJSO—Vilniečiai (visi balti); dešinėje 
krepšinio rungtynės tarp Grandies ir Šiaulių Sakalo.
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Irios politinės kovos, padėtis 
pasidarė netikra, Kerenskis nu
tarė carą su šeima išvežti į sau
gesnę vietą, nes arti Petrapilio 
būdama' ji galėjo pasidaryti 
kerštaujančios minios auka. Ca
ro šeima buvo išvežta į Sibiro 
miestą Tobolską, kur atvyko 
rugpiučio 19 (6) d. ir buvo ap
gyvendinta gubernatoriaus rū
muose.

1918 metais balandžio mene- vėjo Demidova."Po kelių minu
sį į Tobolską atvyko Maskvos eių atėjo Jurovskis su komisa- 
įgaliotas komisaras Jakovlevas. ra^s Ermakovu ir Vaganovu ir

bu v. carienė Aleksandra, jų 
dukterys Olga, Tatjana, Marija 
ir Anastazija, daktaras Botki- 
nas, kambarinė Demidova, tar
nai Charitonovas ir Trupas. Jos 
manė, kad čia teks laukti iki 
atvyks vežimai ir prašė atnešti 
kėdžių. Ant trijų kėdžių atsisė
do Aleksiejus, greta jo Nikalo
jus, toliau Aleksandra ir Tatja
na. Tolumoj su pagalviais sto-

Margumynai
Išėmė iš Skilvio 1749
Vyšnių Kaulelius

ir vyšnių kaulelių. Anksčiau 
valgytos vyšnios buvo suvirš-; 
kintos. Kauleliai buvo užkimšo 
visą skilvio vidų ir angas. Da
lis buvo.ir žarnose. Po operaci
jos suskaičiavus rasta net 1749 
vyšnių kaulelių, buvę įsspraudę 
Meierio Dampfo skilvyje.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

Tas komisaras vos atvykęs pa
reiškė, kad jam pavesta išga
benti Nikalojų iš Tobolsko. Bu
vo manyta, kad Nikalojų veš į 
Maskvą. Pats Nikalojus ir Alek
sandra net pamanė, kad buvu
sįjį carą veš pasirašyti Brastas 
taikos sutarties, kurios be caro 
parašo, esą, vokiečiai nepripa
žįsta. Aleksandra, nepasitikėda
ma vyro griežtumu ir sugebėji
mu atsispirti prieš statomus 
jam reikalaviipųs Mąskvoje, nu
tarė pati važiuoti, kartu su juo, 
pasiimdaina ir dukterį Mariją, 
o kitą šeimos dalį palikdama 
Tobolske. Toji kelionė buvo 
gana keista, nes Jakovlevas no
rėjo būtinai vežti carą į Mas
kvą ir nuvažiavo aplinkiniu ke
liu Omsko link. Bet Uralo sri
ties taryba, susirupinusi. kad 
caras neištruktų, susirūpino tuo 
ir davė įsakymą nepraleisti Ja
kovlevo į Omską jį grąžinti ir 
nukreipti kelionę į Ekaterinbur
gą. Jakovlevas buvo net pa
skelbtas išdaviku ir tik su dide
liu vargu pasiteisino norėjęs, 
vykdyti Maskvos įsakymą. Ir 
dabar tebėra įtarimų, kad Ja
kovlevas norėjęs carą išgelbėti. 
Vėliau Jakovlevas, būdamas 
vienos raudonosios armijos va
das, pabėgo pas baltuosius.

Caras, o paskui ir visa jo šei
ma, atsidūrė Ekaterinburge, 
kur visus patalpino pirklio I- 
patjevo namuose.

7 vengrais. Jurovskis atsistojo 
prieš Nikalojų ir tarė jam: “Jū
siškiai norėjo jus išgelbėti, bet 
jiems tai nepasisekė, ir dabar 
mes turim jus sušaudyti”. Ii1 
pakėlęs revolverį jis tuoj iššovė 
į Nikalojų, kuris vietoje krito 
negyvas. Paskui jis šovė į Alek
siejų, bet jis tik sužeistas ir tik 
nauju šūviu pribaigiamas. Kiti 
šaudė likusius caj.*o šeimos na
rius ir palydovu j. Kai vienas 
šadytojų priėjo prie Aro,^zi- 
jos, ji garsiai sutffčgo, būdama 
tik sužeista, irTmiduriama dur
tuvu. v

Porą dienų trunka kūnų nai- 
kinimasj tam sunaudojama a- 
pie 175 kilogramai sieros rūgš
ties ir 300 litrų benzino, kaip 
sako liudininkai.

Vėliau, kai Ekaterinburgą už
ėmė baltieji, tardymas susekė 
vietą, kur buvo sudeginti caro 
šeimos lavonai. ■ ‘U. P.”

INSURANCE
(APDRAUDA)

Uralo srities taryba seniai 
reikalavo sušaudyti carą, bet 
Maskva dar delsė. Sovietų vy
riausybė galvojo surengti caro 
teismą, kur kaltintoju butų L. 
Trockis. Tačiau Ekaterinbur- 
gas atsidūrė pavojuje, nes arti
nosi baltieji ir čekoslovakai. 
Apsaugos komendantų buvo pa
skirtas Jurovskis, kurs, atsiveėd 
su savim 10 ištikimųjų vyrų iš 
vengrų belaisvių, kuriuos rusai 
vadino “latviais”. Liepos 12 d. 
apygardos taryba svarstė caro 
ir šeimos likimą ir nutarė su
šaudyti, o kunus visiškai sunai
kinti, kad nebeliktų nei pėdsa
ko, nei žymės, kad nebūtų pro
gos kurti legendas apie stebuk
lus prie cariškųjų kūnų.

Naktį iš liepos 16 į 17 d. apie 
12 vai. Jurovskis nuėjo į caro 
šeimos kambarius ir tarė ca
rui: “Kadangi mieste įvyko ne
ramumų, galimas šių namų 
puolimas ir gresia šaudymo pa
vojus, prašau skubiai visus per
sikelti į apatinį aukštą”. Netru
kus žemyn nulipo ir pusiauru- 
sio kambary susirinko — bu v. 
caras Nikalojus, sergantį minu 
Aleksiejų ant rankų nešinas, meroiu- 'viuuninku-.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• ĄPDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• ĄPDRAUDĄ

GAUSITE

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.
GYVASTIES

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid for Itching of 

ECZEMA
Dauff yra atsitikimų, kur kiti produktai ne 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davd greitas 
pasėkas nuo niežšjlmo, skausmo, raudoniu 
deramos, žvynuotos, ugnines Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabių pa
galbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų Įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymų. Mums dšklngi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas, 
štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “l 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo: nuo Eczema, kuri mane vargino per 8S 
metus.”

Neregimas, nedfimStas — palik Žemo per 
dienų ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 

i dedervines Ir kitokius odos Įdegimus. Tik 85c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.26 Extra Jšgos. Yra pas visus iy-

Netoli Linzo savo ūkyje gy
venąs Meieris Darnpfas vieną 
naktį skilvyje pajuto neapsaky
tai didelį skausmą. Atrodė, kad 
skilvio viduryje degąs akmuo 
raižyte raižo vidurius. Nebeis- 
manydami ką bedaryti su ligo
niu, namiškiai kreipėsi prie gy 
dytojo. Apžiūrėjęs ligonį gydy
tojas įsakė skubiausiai 'vežti i 
ligoninę operuoti. Dampfa tuo j| piamasi į ponias bei paneles ir 
nuvežė į Linzo miesto ligoninę.' siūloma vengti
Žinomas Linzo chirurgas Stela- ir pan. kaip kad yra priimta 
gartas sergančiajam nieko ne- vasarvietėse. Nurodoma, 
laukdamas padarė skilvio ope- tas apsinuoginimas sukeliąs ae
raciją. Rado pilną skilvį vyšnių sveikų erotinių polinkių.

IŠ LIETUVOS
ATSIŠAUKIMAI

Aną dieną visam Palangos 
kurorte iš ryto pasirodė anoni
miniai lapeliai, kuriuose krei-

apsinuoginimų

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

SMULKESNES DAUG PIGESNES 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

Statyk arba Taisyk 
namus skolindamas iš 

NAUJIENŲ SPULKOS
-0 Lietuvio tokia jau prigimtis, kad pirmai galimybei pa
sitaikius įsigyti nuosavybę—namus. Deja, kartais ir ge- 
riausiems 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 prpgos... statykite, arba taisykite namus, o kurie 
turite atliekamų pinigų, galite ir pasidėti.

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

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 SPŲLKA)
1739 SOUTH HALSTED STREET Tek CANAL 8500 

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

STMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1938 METAMS SE-

■ KANTT: Vinc. Kriščiūnas—pirm., 
9257 Sn. Cattage Gmve Avė.: .1. 
RaceviČe—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So Lituanica Avė.; A. J. 
Zalatorig—j Miniu kės. 827 We«t 
33rd St.: A- Kanlak’S — turto 
rašt., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas: K. Valaitis— 
ligonių prižiūrėtojas; Dr. J. P. 
Poška—draugijos kvotė ias 3133

I So. Halsted St., Tel. Victory 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadieni kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių * 
Auditorijoje. :

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEII i hirjiuviv IX lu i o i uviv i noi'i 
ka(l,POS KLIUBO VALDYBA 1938 M* 

TAMS* Jomes Sholteman, 3237 W 
Le Moyne St.. Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis. 7244 So. Talman Avė.. 
Pirm. Pagelbininkas; Miss. Hc- 
len Chapas. 4403 So. Albany Avė.. 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So. Wasbtenaw Avė., Tel. Lnfa- 
yette 0559. Finansų Rašt.; Mrs.

' Mįry tVarnfs, 383R So. Kedzie 
Avė.. Kasierka; Petras Olšaus
kas. 3145 W. 40t.b Place. Kont 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Striko!. 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
bom St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis. 6556 So. 
Bishop St.. Knygius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Ambro- 
zaitė. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė. 
3137 W. 44th St.. Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis. 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožna mėnesi 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Hollywond svet.. 2417 W. 43rd 
St.. Chicago. III. Mokesčiai pri
imami U vai. iš ryto.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL AND 
BENEFICIAL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J. Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St, Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma- 

, nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas. Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood HaU, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III. 
Į Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis' teisėmis.

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

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

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

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1988 METAMS- 

John Jackas— pirmininkas, 8501 
So. Rockwell St.; Adam Suba»H« 
—vice-pirm.. 1947 Strfng St.; 
Gasper Pakelti*—nut. rašt., 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Mk»ki(n 
Jr. — finansų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalina- 
kis—kasierius, 8159 Emeraki Av.: 
Frank Margevičia—kontr, rašt, 
4348 o. Washtenaw Avė.; R. J 
Jakaitis — Auditorijos atstovas. 
826 W. 34th PI.; A. Subaitis. A 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.
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kalnai
Chica^oje — paštu:

Metams _ ____________  $8.00
Pūsel mėtį___ ___________  4.00
Trims mėnesiams z______ __2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam mėnesiui __ _______ .75

Čhicagojf išnešiotojus:
Viena kopija _______________ 8c
Savaitei ___     18c
Mėnesiui _________________  75c

Suvienytose Valstijose, nė Chlcagoj, 
paštu:

Metams ________    $5.00
tašei mėtį _____________ _ 2.75

| Trhta mOnesiams ________   1.5Q
Drtėm fūėnėsiams__________ 1.00
Vienam mėnesiui ___________ .75

£ie/ūvdjė iį užsieniuose
.. . (Atpiginta)

Metals ____ ___________ — $8.00
Pu$ėi mėtį - ---------- -—------ 4.00
Trims mėnesiams ..........____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

ČrdeHtf kartu su dišėkymu.

nenorį traktuoti lygiai su pa
vasarininkais.

Be to, katalikai norį dau
giau išsiderėti ir dėl Teologi
jos fakulteto.

Tvirtinama, kad derybos 
būsiančios tęsiamos Kaune, 
rugp. įnėn. Katalikų sluoks
niai norį juo greičiau baigti 
derybas esant ministeriu pir
mininku kun. MiroŪui, nes iš 
šio pirmininko jie tikisi dau-

Pirriiadiėnis, Rugp. Ž2, 1938

Pirmyn” Choro Vaiždai
(Musų specialaus korešpodento Lietuvoje)

Lengvapėdiškumas
Kalifornijoje ir vėl prasidėjo naujas judėjimas, ku

ris šiėkiasį pensijomis aprūpinti senesnio amžiaus žmo
nes. e/au 789,164 asmenys pasirašė peticiją ir įteikė ją 
atitirikrimūhis ištaigoms, kad leistų balsavimui naują se
natvės pensijos planą.

'tas vėliausias pla'naš jau yra sėptyniūliktas iš eilės, 
kuris liko' sugalvotas pėr paskutinius penkerius metus. 
Jis yra žinomas kaip “Kalifornijos pensijos planas’’. Pa
gal tą planą, kiekvienas Kalifornijos balsuotojas, sulau
kus penkiasdešimt ar daugiau metų ir neturįs darbo, tu
ri teis# gauti per savait# $30 valstijos specialiomis noto
mis.

Romiausias dalykas yra tas, kad tie šimtai tukstan- 
čiį prirašą liko surinkti per mažiau nei du mėnesius. Iš 
to galindą Numanyti, jog Kalifornijoje yra labai daug 
žmonių, kurie norėtų siūloma pensija pasinaudoti.

Apskaičiuojama, kad žmonių, kurie turi penkiasde
šimt ar daugiau metų anyžiaus, Kalifornijoje yra apie 
1,400,000. Sėveik visi jie yra piliečiai ir turi teisę balsuo
ti. Tokiu budū jie gali reikšti pretenziją pensijai gauti.

, 1 1 *

Maždaug prieš keturis taetus Kalifornijoje prasidėjo 
vadintinasis T0wnsendo planas, kuris siūlė $200 per mė
nesį kiekvienam asmeniui, sulaukusiam Šešiasdešimt ar 
daiigiati mėtį arii^^is.; Tas planas susirado šalininkų ir 
kJfd’Se V^lštijOŠė; Daugelyje miestų buvo organizuojami 
Townsend klubai, kurie sutraukė gana daug narių. Vie- 
Au tarpu D’r. Townsėnd gyrėsi turįs kelis milijonus se- 
kėjį. TaČiąū hacioAaliai rinkimai parodė, jog tiė milijo
nai tėra tik ant popieriaus.

Rinkimams praėjus Townserido sukurtas judėjimas 
padėjo smilkti. £rie to smukimo labiausiai prisidėjo ne- 
sftfikiAi’ąi vadovybėje ir DA. Townsendo nesusipratimai 
SU WashingtonYĮ. SėkėjaJi pafrnatė, jog jie greit nesulauks 
dviejų šimtų dolerių mėnesinės pensijos, ir atsigręžė nuo

Bet vos Spėjo, kaip yra sakoma, viena šarka nukris
ti nuo ridėto’, kAip' atsirado kita i jos vietą. Vadinasi, se
natvės pensijų planai buvo tiesiog keptė kepami Kalifor
nijoje. Tai pafsidarė savo rųšies biznis, savo rųšes rake
tas; Kiekvienas dalijo' pfariri sumanytojas pirmiausia, ži
noma, stengėsi kiek galimai didesnį skaičių šalininkų su
organizuoti ir iš jų tam tiktus mokesčius surinkti. Rei
kia juk pinigų agitatofiamš išlaikyti, literatūrai spaus
dinti ir t. t;

žodžiu’, kririi buvo* naudos, kam nebuvo, bet planų su
manytojai nuostolių neturėjo. O apsukresnieji ir visai 
getai vertėsi, jie riet vieną kitą doleri “juodajai dienai” 
prisidėjo’. Vadinasi, kitų seriatve besirūpindami,' jie savo 
senatvę tikrai aprūpino.

kaip minėjome, vėliaušias Kalifornijos pensijos pla
nas yra septynioliktas iš eflfės. Jį sugalvojo broliai Ląw- 
teričė ir Wi!fis Ailefi’al/ kurie gyventa ĖtollywObdė. Saky
to plano rėmėjai ttrri mokėki po vieną centą per dieną. 
Tokių riktingų rėmėjų jau ėšą 125‘,tf0().

Atleri’ai giririsi, tad Jiį sukuk’triš jūdėjiriiaš ja'd turi 
100 nuolatinių kalbėtoji ir Apie 3t000 organizatorių. Du 
sunkvežimiai su garsintuvais’ visą laiką važinėja po mies
tus ir miestelius ir platina literatūrą.

Maždarig pariaŠų pTriną! buvo sugalvojęs kitas kali- 
forniėtis, Robęrt Noblė; kuris per dvėjUš metuš verbavo 
sekėjus ir rinko iŠ jų mokesčius. PAgalialii jis susilaukė 
bylds ir skūborriis pa'sišaliri#'.

kokio likimo susilauks broliai Alferi’al, Sunku pasa
kyti. Bet kad jų sugalvotai planas netrukus bus “ant 
lentyAoš padėtai” ir UžfnirŠtas, tai dėlei to netenka abe
joti.* Iš viso jis yra labai fdritastiškas ir vėju pagrįstas. 
Ir nėžlurint to, atsirarida Šftntai tukstAričių žriio'riių, ku
rie ririitai tiki, jo’g dabartinėmis sąlygomis toks planas 
galima gyveniman pravesti. Nepaiš# jiė riėt t#’, jo’g jau 
kartkrirtėriiis jiems teko skaudžiai nusivilti.

Žmonės, kurie taip' lengvai pasiduodą mulkinami, y- 
ra riiėkas da'ugiau, kaip tik lengvapėdžiai, atseit, leng
vatikiai.

30,000,000 “Mirusią sielų”
Savo laikū garsusis rusų rašytojas Nikolai Gogolis, 

kuris “juokiasi pro ašaras”,.patašė veikalą “Mirusios sie
los”. Veikalas vaizdavo prekybą su “mirusiomis siėlo- ( 
miš”.

Bet jeigu Gogolio laikais susirasdavo tik kėlios de
šimtys ar kėli šimtai “mirusių sielų”, tai dabar jų skai
čius pasiekė tiesiog astronomiškų ribų.

Drilykas štai koks. Sausio i d. 1937 buvo pąskėlbtaš 
Sovietų Rusijos gyveri’tėjų sūfašymriš. 'tą dataą turėjo > 
ritlikii prof. N. KtaVaį' vienas iš labiausiai pasižymėju
sių statistikų. ,

i Gyvėritojų Sūtašyriiąs paskirtu laiku liko atliktas.:
Paskui ptašidėjo' statistinės riiėdfžiagos klasifikavimas, 

į Visi laukė, kada bus paskelbti to gyvėritojų cenzo’ 
arba surašymo’ rėzurtatai. Sėt nešulaukė. Staiga pasiro- 
dė pranešimas, jog sausio 1 d. 1939 m. įvyks naujas So
vietų Rtisijėš gyventojų sūraŠyrrias. -

Kodėl tas naūjas sūrašyritas? ifcas atsitiko' sri ttiė1, 
kuris buvo atliktas 1937 m.? Kodėl jb* rėžultatai nebuvo 
paskelbti ?

Pasirodo, kad ir į statistikos biurą buvo įsigavusi 
gauja visokių kenkėjiį ir priešų. Gyventojų surašymo re- 
žūltritai, kūritios patiekė tas statistikos biuras, buvo tiek 
nepalankus, kad juos teko sunaikinti. Na, o prof. Kraval 
ir jo vadovaujamas Štabas pateko į bėdą.

Kodėl? Kas atsitiko?
Kaip žinia, pėr paskutiriitis kelis metus bolševikai 

kiekviena proga stengėsi pabrėžti, kad jų valstybė lygi
nasi vienai šeštai pasaulio daliai ir turi per 170 milijonų 
gyventojų. > <

1933 m. cenzas parodė, kad Sovietų Rusija turi, 165,- 
847,100 gyventojų. Kadangi buvo apskaičiuojama, jog 
metinis prieauglis siekia maždaug tris milijonus, tai 1937 
m. gyventojų turėjo būti apie 177,000,000.

Bet čia ir atsitiko tai, ko bolševikų viršūnės nesiti
kėjo. 1937 m. pravestas surašymas parodė, kad sovietuo
se gyventojų yra ne 177 milijonai, bet tik apie 147 mili
jonai! Vadinasi, visą laiką prie tikrojo skaičiaus buvo 
prideda apie 30,000,000 “mirusių sielų”!

Iš kur tos “mirusios sielos” atsirado?
Pravartu čia bus prisiminti tas faktas, jog Ukraino

je 1932 ir 1933 m. įvyko baisus badas, žuvo gal keli mi
lijonai žmonių (William Chamberlain sąko, jog tas badas 
nusinešė apie penkiš milijonus aukų); Nors iš pradžių 
bolševikai škėrigėsi nūrieigti žinias apiėdbadą, bet vėliau 
vis dėlto pri^pa;žiko. •

Tas badasJr kitė’S riiažesnio maštabo nelaimės ir pri
sidėjo prie to,’ kad per kelis metus Sovietų Rusijos gy
ventojų skaičius nė tik nepadidėjo, bet faktiškai keliais 
riiilijonaiš su'rii'rižejė. Ir kadri statistikos biuras tatai iš
kėlė į aikštę, tai surašymo rėzultatai liko sunaikinti, šeš
tos pasaulio dalies valdovams buvo drovu prisipažinti, 
kad jų teritorijoje “gyvena” 30,000,000 “mirūsių sielų”.

Nėra abejonės, kad 1939 m. Sovietų Rusijos gyvento
jų sutaŠymo dirigentai, bus apdairesni ir sugebės palan
kesnius rezultatus gauti. Bent tokius rezultatus, kuriuos 
bus galima viešai paskelbti. Žinote, kaip su skaičiais yra: 
patys skaičiai nemeluoja, bei meluoti gali, tie kurie skai
čiais operuoja.

PŪtaria saugotis evangeliš- 
kų vilkų, avėliį tdiliūosė. 
Prasidėjus deryboms su Va
tikanu, kuhigaii visur nuri
mo, įrėiš tAūtihiūkus bevarė 
jokios agitacijos, bet vos spė
jo dėčybos stijrikti, kaip pra
ėjusį šekmūdiėnį daugelyje 
bažnyčių prasidėjo prieš tau
tininkus agitūcijA'.

Pra'ėjū’šią šrivAŪį buVo e- 
vangelija apie netikrus pra
našus, ateinančius prie žmo
nių vilkais avelių kailiuos#. 
Tai buvo palanki proga ir te
ma bažnyčių pamokslinin
kams padaryti didelių prie
kaištų. Antai, Prisikėlimo 
bažnyčios vikaras kun. Šie- 
maška karštai ragino tikin
čiuosius iš tolo bijoti evan- 
geliškų vilkų, kurie steigią 
organizacijas be kunigų glo
bos, kalbą katalikų vardu ir 
Lt. Dabar evangelikų vilkų 
Lietuvoje esą itin privisę, to
dėl ir esą reikalinga saugo
tis...

žiuoti.;.o vėliau kiek pagalvo
jus taria:

—Tikrai gal butų ir gerai 
Kauno konservatorijoje pabu
voti, bet Čikaga laukia. Aldonos 
Grigonytės visa Čikaga laukia, 
kaip ir mes čia jos chore “Pir
myn” laukiame. Juk choras be 
Aldutės daug gyvumo praras
tų. Ji ne tik dainuoja, bet kar
tu ir lošia. Kiekvienai dainai ji 
suranda atitinkamą veido iš
raišką. Tuo pačiu choras tampa 
žymiai gyvesnis, spalvingesnis.

A. Grigonytė žino, ką ji daro. 
Ir jos visuomeniškos simpati
jos nesivaržomai pasireiškia. 
Aš mačiau ją kaip Vieno svei
kinimo metu suminėjus demo
kratijos nuopelnus ji karštai 
plojo. Ir kaip tasai kalbėtojas 
Įskaitė “Naujienų” dideliu dar

Skaitysite “Pirmyn” choro p 
vaizdas ir, turbut, kartais sma- , 
giai nusijuoksite. Sakysite, vi
sai rašo ne taip, kaip iš tikrųjų 
yra. Nesiginčiju. Jus “Pirmyn” 
chorą gerai pažįstate visai iš 
arti, čia rašoma iš tolo, ir tai 
tik akimirkos sučiuptos. Tuo 
atveju visoks apsirikimas visai 
galimas, bet jis visiškai patei
sinimas. Tai kam rašyti, kam 
kalbėti ?

Mes savo šnekomis, tur būt, 
didesnę laiko dalį praverčiame 
vis Bekalbėdami apie mums ar
timus žmones, bet rašyti apie 
gyvus žmones vengiama tašyti 
... Grėičiau rašoma apfe gyvulį, 
be£ ne apie žmogų.

O delko nerašyti apie gyvą 
žmogų, jei vien tik rašyti, tai 
ką jame gero esi pastebėjęs, o 
jei jau ir ką įkyriai bloga, tai bu “Pirmyn” choro kelionę pa-
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LIETUVOS DEilVĖO'S SU* 
VATIKANU

Lietuva buvo pradėjusi dery
bas su Vatikanu Romoje. Pasi
keista nuomonėmis, bet susitar
ti nepavyko. O susitarti nepa
vyko dėl to, kad Lietuvos ku
nigai reikalauja daugiau, neg# 
vyriausybė yra linkusi duoti, 
kadangi vyriausybės p*yšakyje 
dabar stovi kun. Mironas, ta'i 
katalikai tikisi, jog su juo būs‘ 
galimū lengviau susiprasti ir 
dauglriū išsfdėiėfi.

Apie tas derybas “Lietuvės 
Žfūioš” rašo' taip:

bVatikanas, veikdamas di
džiame kontakte su Lietuvės 
baŽnytijiėš jprbvfričijos vyres
nybe, dfėyyb’oYris ^fiibuojant, 
Romori bĄvo feiKVičtęš Lie- 
(ū^os vyskupus šfi arkivys
kupu Slcvirečku priešaky, bet 
derybų vis tiek pirmyn nė 
per žingsnį nepastumėjęs.

infėr- 
leryb’ose pagriė-

talikai reikalaują visiškos lai
svės, išėmimo jų iš priežiū
ros, pavedus jas bažnytinė 
vyresnybes globai ir priežiū
rai.

Palankia prasme katalikai 
šiėkiį išsiderėti ir atitinkamų 
konkordato štraip'snių aiški
nimo1.1

Tačiau su tokiais Vatikano 
reikalavimais nenorima su
likti, juo labiau, kad ir da
bar, veikiant Voldemaro su
darytu! konkordatui, kata'k- t d i • i •',< . ■ -1.' r. 1 • •, 1 ’ jikai turį įvairių privilegijų 
prieš kitokių pažiūrų pilie
čius, o duodant jiems dar 
daugiau teisių, jie, anot “Mū
sų Krašto”, sudarysią “vals
tybėje valstybe”; nenorima 
ūttdūoli inokyklų ir jąūnuo- 

' ku-

Margumynai
Nelaimių Muziejus

Tokio muziejaus įkūrėja yra 
anglė Galcot. 1922 m. ji nete
ko vyro, palikusio jai gana 
stambų turtą. Netrukus po vy
ro mirties ji sužinojusi apie 
staigią mirtį savo brolio, gyve
nusio Indijoje, kurį nužūde vie
tos fanatikas.' Jis buvo nužudy
tas tuo laiku’, kai valė sesers 
padovanotą jam filtrą. Nelai
minga moteris, iš karto neteku
si savo artimųjų žmonių, psi
chiškai susirgo ir įsikalė saū 
mintį, kad visi jos daiktai ki
tiems atne'šą nelaimės. Ši min
tis pArėjo į maniją, ir ji pra
dėjo' supirkinėti visus daiktus, 
kurie turėjo kokį nors ryšį su 
baisiais įvykiais. Jai nerūpėjo 
tokių daiktų kolekcija; ji tik 
norėjo surinkti į krūvą visuš 
daiktus, nešančius žmonėms ne- 
Įdirbės. Tam reikalui ji pasky
rė visą vyro paliktą jai turtą.

Iš laikraščių kronikų ji suži
nodavo apie įvykusias nelaimes 
ir stengdavosi surasti savo mu
ziejui eksponatų. Per 15 mėtį 
surinko 2,306 daiktų, turinčių1 
ryšio- su įvykusiomis 
mis. Josios vila nuo 
iki rūsio buvo kimšte
ta tokio rinkinio: Sudužusių au
tomobilių dalys, nuodų stiklinės, 
plunksnos, kuriomis savižu
džiai rašydavo paskutiniuosius 
žodžius pakaruoklių virvės, į- 
vairių rūšių pistoletai ir t. t. 
čia buvo ir pirštinės, kurias be
simaudama kažkokia moteris 
buvo automobilio pervažiuota', 
ir laikrodėlis, kuris sustojo ly
giai tą minutę, kada jo savinin- 
kas mirė ir peiliukas, kuriuo, 
gyvėniihū nusivylęs vyras, per- 
sipi'ovęs rankų gyslas.

Pagaliau keistuolė Galcot to
kiems pirkiniams išeikvojo vi
sus vyro paliktus pinigus ir 
atsidūrė skurde. Atsirado žmo
nių norinčių tuos daiktus at
pirkti, tačiau Galcot jokiu bū
du nenorėjo parduoti, tvirtin
dama, kad tokie daiktai neturi 
išvysti dienos šviesos nes jie 
atneš naujų nelaimių. Tik po il
gų derybų amerikiečiui GoIŪ- 
sonui pavyko ją prikalbėti ir 
keistąjį muziejų nupirkti už 12 
tūkstančių svarų su sąlyga, kad 
nė vienas tų daiktų nebus nie- 
kąm parduotas nei dovanotas. 
Tačiau našlę tikrai persekiojo1 
L ' • • • v
vusi ji staiga mirė.

nelaimė- 
pastogės1 
prikimš-

I

Katalikų skiokšnių infor
macijom iš, eterybbse pagrin
dinius diskusijų objektus ir 
nubnhonių skirtūrnūs sudalą 
— ateitininkai, ąngelaičia’i, 
skautai ir,’ apskritai, katali
kiškos organizacijos ir kata
likiškosios akcijos reikalai.

Srivofrfš or ganizacijoms kA-

A'igį globai.

Derybų metu iš bažnytinės 
vyresnybes reikalaujama,

kad kunigai liautųsi vatę ak
ciją prieš jaunalietuvius,

’ šventintų jų vėliavas, t. y.,

giai sū ūavAsari įlinkais ir 
vyskupai skirtų skautams ka- 
pėlidhūš*.

Nti'6 skautų globbš kunigai 
nesibaido, bet jaunalietuvius

taip rašyk, kad jisai tą blogą 
tik vienas suprastų ...

Neliečiu jų nei vieno priva
taus gyvenimo. Tai jų reikalas. 
Rašau tik apie tai, kas teko jų 
visuomeninėje dirvoje susidurti.

Na,- sakykite, štai kaip nera
šyti apie Navickaitę.

Sutikau ją ir lyg butų į sep
tintą dangų bekopianti ji. Tiek 
ji buvo laimingai nusiteikusi.

—Vakar dar nežinojau, o jau 
štai tikrai žinau! Laimėjau!...

Ji daugiau veik jau ir kalbėti 
negali.

—Tai ką laimėjai?
—Valstybės radiofone varžy

bas Smuikininkės vietai užimti:
Tiesiog šaute jinai šitai man 

išauna!
Tikrai ir svajote nesvajojo 

ir manyte nemanė, kad tektų 
jai tokia vieta.

Kažkas pakukždėjo, kažkas 
pasakė:

—Išmėgink savo jėgas radio
fone, tenais smuikininkė reika
linga!

Na, ir išmėgino ir pasisekė.
Ji jau Lietuvos valstybės ra

diofono orkestro smuikininkė!
Žinoma, jau mėgina ir toli

mesnę ateitį planuoti.
—Dirbsiu ir eisiu į konserva

toriją mokytis!
—Gero pasisekimo, gero pasi

sekimo panelei Navickaitei, 
“Pirmyn” choro dalyviai, tai 
šauniai, vikriai mergužėliai.

Nežinai dėlko daug kas iš 
; “Pirmyn1” čhoro dalyvių labai 
aukštai įvertina Lietuvos kon 
servatorijąi ir butų linkę joje 
pasimokyt?.

Tai suprasite čfeTko kaip kas 
iš jų su pavydu žiuri į Navic
kai tę. Ir ji pati lyg ir abejoja, 
i o gal dar vyksianti atgal į Či
kagą, dar vieną dieną turi lai Ko, 
o tai yra kol kas laiko galvoti.

Tokią tai Navickaitė, vis ati
dedanti gVArbesniūs klA'ūšfriiriš

—Juk yrą da'r laiko, trauki
nys dar neinri...

Ar iok Čiri nrio Kauno toji 
čikūga...

O* jum'š, ,tur bŪt, lakhi ir la
bai gerai žinorfia Aldutė Grigo
nytė, jūsų šeria pažįstama, Ji 
šiuo atsilikimu visai kitaip pa
sielgtų. Negalvotų, tvirtai drū
tai pasakytų: Liekų!

Bet jos sparneliai Čikagoje 
priristi.

—Nėga/iu, tūriu tenaiš va-

rėmus į Lietuvą, Aldutė, rodos, 
staiga atgijo. Jai, fur būt, tik
rai buvo džiugu, kaip tasai kal
bėtojas “Pirmyn” chorui užda
rė varteliluš, kad jisai kartais 
su savo vadovybe nepasuktų 
atgal. ..

Mažiausiai politikos reikia 
ieškoti pas meno žmones. Ma
žiausiai iš jų reikia reikalauti 
visuomeniškai apsispręsti. Tai 
jausmo žmonės, tokio jausmo, 
kuris ne visuomet proto kon- 
troliai pasiduoda, bet visame 
yra ribos .. .

Bet kasdieniniam žmogui, 
hors ir pas artistą pastebėti ge
rą visuomenišką, jei jau neap
sisprendimą, bet nors tik sim
patiją jau darosi džiugu. Kaip 
žmogus pasinėręs, kad ir visa 
galva meno pasaulyje vis dėlto 
blaiviau aplinkui apsidairo ir 
kaip ką akyliai įžiūri, tai jau 
smagu. Bet juk choristai, net 
žymesni dar ne artistai, dar ne 
menininkai.. Bet meniškai ga
li būti nusiteikęs ir toksai, ku
ris maža ką bendro su menu 
turi .. Tikrai smagu pastebėti, 
kad “Pirmyn” choro tarpe bu
vo ir tokių, kurie susivokė Mi
soje aplinkumoje ir mokėjo, su
gebėjo kas vertinta įvertinti ir 
kas blizga, kas įkyriai tik bliz
ga, tik reikiama mandagumą 
parodyti.

čia tai kai kurių choro daly 
vių tikros teigiamybės, kurio
mis jie kitus savo bičiulius tuo 
įlačiu išperka. Tik merikos gal
vos štgigA nrio Visokių durnų 
Apsvaigsta. D’ėja, bė tokių gal- 
Vų nieku* heapseiši.

(Bus daugiau)

Banginių Paroda
• Oslo mieste, atidaryta! bangi
nių bei jiį gaudyriio paroda. Pa
rodoje suglaustai vaizduojama 
banginių gaudymo istorija. Pa
rodos salės priėšfcambarvje yta 
didžių jį bĄ'rigihfį rhėdžiotojį- 
pionierių biŪstafi. Didžiuliame 
žemėlapy  j# vafedifojama įdė
mios bAnginiį kėlioūės. Jie nuo 
gegužėš tnėnes/6 iki rugsėjo 
mėnesi# būna šiltuose vandeny
se, o nuo spalio iki balandžio 
mėnesio keliauja iki ledų juos
tos pietinėje Ledinuotoj# vriA- 
dėnyho dalyje. Po dešimties Ar
ba vienuolikos ihėriesfį pb siūs 
kėliofleš gimsta vaikai, kurte 
yra 2,000 kilogramų svorio ir 
septynių metrų ilgio. Bangine 
motina vaiku rūpinasi sėptynis 
mėnesius. Po to banginiuos 
JAu sveria 24,000 kilogramį.

Iš čia matyti, kad bandinis 
per mėnesį priauga apie 3,OŪO 
kilogramų arba po 100 kilogta- 
mų per dieną. Po dviejų metų 
banginis jau yra 23 metrų ilgi#, 
o kartais pasiekia net trisde
šimts ir dar daugiau metrų. Vi#- 
nas patartoj# išstatytas bandi
nis, kuris yra maždaug devV- 

. sveria 77,000 kito-
gramų I

kas daug rūpesčio tūrėjo perga
benti tiems dstikt&ms į Ameriką. 
MAt, visi jūrininkai yra nepa
prastai prietaringi, ir tokių 
daiktų ne vienas laivas nenorė
jo gabenti. Pagaliau taažd laivo 
“Miss Mary” kapitonas sutiko 
parvežti “pavojingą prekę”. Su 
laivo įgufa uostė būvo atsisvei
kinama, kaip šū mirti pasmerk
taisiais, nes visi buvo įsitikinę, 
kad su tokiu kroviniu “Miss 
Mary” Amerikos krantų1 nčpū- 

piktas likimas: muziejų parda- sieks.
Tačiau apsirikta: kelionė pa- nerių metų, sveria 77, 

Naujasai muziejaus savinin- vyko. gramų!
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SOL LEVITAN: HE KN0WS HIS 
POLITICAL TECHNIQUE

« V* . ' J % •» n* »•

By DR. J. T. SALTER

(Con’t. from lašt week)

“Naw, my dear people, you are 
studying for the good of the count- 
ry. Help the government by fol- 
lowing the teaching of St. John, 
“Love thy neighbor as thyself.” 
(Sometimes when he uses this Bib- 
lical ąuotatioh, he adds: “Won’t you 
give me credit that I don’s quote 
Moses?”

He was born in Taurage, Lithua- 
nia, on November 1, 1862. After a 
meager schooling, he sėt out, when 
he was barely 16 years of age, 
without a dollar in his pocket, to 
visit an uncle in the Crimea, 3,000 
miles away. He arrived, found work 
saved the life of his employer’s 
wife and was given the choice of 
and education or a ticket to Ame
rica.

Sol reached Batlimore without 
five cents and unable to speak the 
English language.

He worked on a Street paving 
job, saved some money, and be- 
came a peddler with a pack on his 
back. (He hesitates as he says this, 
smiles, and then adds, “They call 
them bond salesmen today.”)

He finally migrated to Wisconsin 
and settled permanently. A large 
number of the people that he went 
among were immigrants — Scandi- 
nayians, Germans, or Swiss. He 
made his home in New Glarus, a 
little town in a Swiss-settled region, 
near Primrose, the home of La 
Follette. That was in 1881, and by 
1887 Sol was able to open a store 
of his own.

“ One Saturday morning'before his 
storekeeping days, when he štili 
carried his pack on his back, he 
wąlked into a bank in a small 
Wišconsin town. He stopped, as he 
entered, to look at the bank presi- 
dent signing bank notes.

The president, disturbed by the 
persistent stare, abrubtly said, 
“What do you want?”

Sol asked how long he would 
have to stay in this country before 
he, too, could put his name on mo
ney.

At this the banker laughed so

noisily that two clerks came up to 
see what the commotion was about. 
The banker pointed at Sol, and 
exclaimed, “This Jew Pedler wants 
to know how long he will have 
to live in America before he can 
sign currency!” And then turning 
to Sol he said, “Why, you could 
livė here forevėr and nėver sigh 
a bank note!”

Mr. Levitan adds, “I thanked him 
for the ėncoūragement he had giv
en me.” And then, “Sofne years 
later when I was the president of 
the Commercial National Bank of 
Madison, a much largėr bank than 
the one in fhe little town, I thought 
of this firsf bank president. of my 
acquaintance. The fifšt $10 bill that 
I signed I sent to him as my cal- 
ling card. I wrote, “ ‘See, I am 
now signing ba'rik notes, and did 
not take me half as long as you 
said it never would.’ ”

At another time he described his 
chance meeting with 
Bob La Folette and
start of his career in politics

“I happened to go

the original
the official

“I happened to go down to a 
neighborhood near New Glarus. 
That is where Sėnior Bob La Fol
lette was born, and I stayed around 
there and made my home With a 
man by thė name of Eli Peterson, 
called Uncle Eli.

One day when I had dinner, a 
nice appearing young man, very 
intelligent came ana right away 
Eli said, ‘Bob, what brings you 
here?’ ‘Uncle, I am going to run 
for district attorney, and I want 
you to help me.’ And they were 
talking politics, so ,all at once hę 
turned and said, ‘Bob, why don’t 
you get together with the ,Jew Ped
dler here? He knows all the farm- 

! ers and can do you lots of good.’
So he said, ‘Bob, here is Sol; Sol, 

here is Bob’. We shook hands, and 
an honest-togoodness handshake, 
not likę here in Madison. I didn’t 
know a darn thing about politics, 
so he instructed me, told me how 
I should talk to the farmers, and 
gavę me some kind of cards to tell 
about it.

Well, after we got through talk
ing, business is business with me,

TREASURE UNDERRROt'Nll - 
IN ILLINOIS!

.Rcleased by.ihę State Geologial Survey 
through the Illinois Chamber of Commerce.

During the lašt few years so ma
ny improvements have been made 
in the design and operation of au- 
tomatic coal stokėrs that they are 
now being instafled in large num- 
bers in homes throughout thė mid- 
dle west. Another reason for their 
popularity is that Illinois coal, the 
natūrai fuel of this great market 
arėa, is ideally suited for stoker 
ūse if it is properly prępared at 
the mine for this special purpose. 
Research has demonstrated improv- 
ed procedures for the preparation

. ĘOJVŲE — Pirpiyn' Chorus, back, in Chicago again, after vėry succėSsful cbncert tour in
Litbuanfa. The picture abė've was taken during Pirmyn appearariėė in Klaipėda, Lithuania.

PersOnalifičs of IlitėrčSt
, It Cari Bė Doriėr

■Whėre thėrė are ęhergy and am- 
1 bition and plėnty of huštling, there 
ė/e results!

About ševėn years
SėJiner started to
Lithuanian programs

ago,' Paul ė. 
participate in 
over the ra-

taken courses in Radio Pran^atics 
and Writih£ for the Radiė At the 
University of Chicago; and to' fotind 
out his managerial ability, he has 
also studied Business Adrniriistra- 
tion.

With the inspiration and unfail- 
ing assištance he r&cėives from

and I right away sold him a pair 
of suspenders, and I suported him 
the bal'ance of his life.”

In 1892 Sol was elected to his 
first public office, that of justice of 
the peacė, in the town of New 
Glarus. This was just five years j

■ after he had established himself j
| Por 

a to\ėn fas’
I held 
never

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

' after he had established 
as a storekeeper.

“I didn’t run. There was 
caucus that nominated me.

■ the office four years and
i made a cent.”

Later he addėd, “When I was a 
; candidate for treasuref, I used to 
i get every vote būt four in New į 
! Glarus, and every vote būt three 
in Primrose.”

He became a Progressive because • 
he liked La Follette and his ideals, i ,, . . , , , , , obtained from Mr,and also because he doubtless had I ' , oNmnionns. (Janai 8
the feeling that La Follette would 
be Wiscpnsin and Wisconsin would 
be La Follette’s. ;;k

1 In his successful re-election cam- 
• paign for 1936, Sol made a parti- 
cular appeal to the women in his 

' audience. He asked the rhetorical 
question, “Who is it that brings 
up the American race?” and 
the answer, “The woman, 
brings up the child from the 
he is born until he votes.” 

(To be continued)

gavę 
she 

time

And Now, She’s 
“Miss Isaac Walton”

of this fuel, and the coal producers . 
of Illinois arė alert to the advan- 
tėge of applying thė results of thesė 

' researches to the advąntage oi the 
1 cpnsuming public. Consequently,' 
' the stoker owner or user, from now 
1 oh, can purchase coal that has been' 
1 cleanėd, sized, blended and stand- 
ardized to give performance in the 
particular type of stoker chosen by 
any individual consumer. The airrf 
prevails more widely now, among 
coal producers, jobbers and retai- 
lers, to furnish consumer Service 
that will assure automatic heat at 
its best.

EAGLĖ RIVER, WIS. — Well, 
I did it. I am now -a full-fledged 
fisherwoman.

I got up before the chickens, 
struggled into fishing togs, climbed 
into the rowboat with Mr. Lapai
tis, and we rowed into the morning 
and the heavy mist. After an hour 
or so of sounding out likely spots 

:for “big ones?” we rowed west on 
this Perch lake on which we were 
located — and I saw twin suns 

. leave the horizon, both moving to- 
ward uš... great o'range balls... one 

! in the smooth-surfaced lake, the 
othet in thė hazy sky. It was a 
dazzling sight, by thunder!!!

Patiently, we cast onė line after 
another until—a tug, 
pull—thank Neptūne, 
and up it came, my 
sizeable bass. There 
naturally, būt none 
thrill of this first one.

Well,

dio. These occasional talks sėt him' his tactful and efficiėni sėcrėtafy, 
i to thinking and then acting! Three MrSi Saliner (nee Julia Ruth Lu- 
, years ago the Saliner (Saltimeras) Cas), there’s no telling how many 
Advertising Agenčy was founded to hours their Advertising Agency will 
rėndėr Service dhd more and more “ - ■> - -- -p’•
of i’t.

1 fia’vfng concėiyėd thė idėa ffi'ėt 
there waš a fiėld for ėn advėrtiš- 
ing agency among Lithuanians, he 

j!wėht About tė pfovė it. Eroiė one 
thirty-minutė program, hė bas būilt 
Žp hi^ radio prografns to coųstant 

.roadcasting every Friday, Satur- 
days and Sunday from 7 to 8 P. M.

1 and dail'y from jAonday through 
Saturday at 10:15 A. M.

‘ Onė of his secret dėsires has 
been to have a program of melo- j 

. die?, poetry and such, without in- 
terruptiohs and insertipns of pro-1 
šaic bušinėšs pričės and factš. T^at 
to'6 hė has now attainėd with his 
“Poetič Melodies” on Wedriesd'ay 
and Friday mornings at 10:15 A.M, 
over Station 
West Towns) 
kilocycles.

aėting! Three Mrs. Saliner (nee Julia Ruth Lu-

bė bookihg one of thesė dAyš.
I Their present efforts are /urned 
to arrąnging a picnic Wherė they 
hope to revive many a charming 
old tradition, one of which & thė 
gbod oid picnic ba'sket. Constarit en- 
tertainment by Way of štrėHihg 
musičians should add to the ėhjoy- 
ment of the picnicers at Dambraus
kas’ Grove, at 86th and Willow 
Spririgš Road, which iš said to be 

j one of fhė “cleanest a'hd grėėnešt“” 
picnic groves.

Other features of this gala event 
taking place this Sunday, August 
28, w;ll be a gay polka contest, a 
colorful path of flags and nųmer- 
ous booths, attractively decorated, 
to help the day go by in an inter- 
esting and worthwhile way.

Special programs are slated to

Tournament there, būt was defėat- 
ed in the second round. ,

• Pirmyn’s Picnic will bė held 
on Lėbor Dąy, Sept. 4th at Sūn- 
set Park, 135th and Archer. At 
Pirmyn’s Ilomecoming Picnic the 
Cicero Red Rosės will play Pirmyn 
baseball. The Men’s chorus has ag- 
reed to help at the bar serving 
drinks. Ali friėnds of Pirmyn are 
invited to attend the Picnic, Sūn- 
day, Sept. 4th in honor o.f their 
successful Chorai Tour in Lithua- 
ma.

• Tuesday, August 30th there 
will be an important meeting oi 
the Fund Receptioh Committee at 
Neffas’ Hali at 8 o'clock. Finai ar- 
rangements for Pirmyn’s Banquet 
will be discussed and also . other

• - ■ » • • ' . . . < , . . ' * ,

matters sųch as the coming Home- 
coming Picnic. Until then, I re- 
main • your Raskėy Iluey

WHFC (Voice of the! 
operating under 1420 start at 3 and 6 P.M. with Consul 

' Dauzvafdis, Kanklių Choras, “Sa- 
Women’s Chorus, He-*

len Bartush, Algird Brazis, Antho-
Aside from his broadcasting with kar-Makar 

his own Advertising Agency, Mr.
Saliner has taken part in various nY Kaminskas and other popular 
dramatic productions over WBBM,1 
WGN and NBC network. Be has

• Thuesday, August 16th, an im
portant meeting was held at Nef-

’ of THE PIRMYN RECEP- 
TION COMMITTEE and CHO
RUS members (who did not 

j go to Lithuania). It was agredd that 
j anyone selling 8 tickets ($10.—■ 
worth) for the Pirmyn Reėeption 

i Banąuet will receive one ticket 
1 gratis. The Banąuet will be held 
pat Syrena Ballroom, 4270 Archer 
Į Ape., Wednesday, August 31st.

Tickets are $1.25. They may be
Vaivada, c/o 

Naujienos, Canal 8500, 1739 South 
Halstėd, or at Mr. Vaivada’s home, 
8605 S. Marslifięld. Also from Mike 
Oksas, 2451 N. Diversey, Albapy 
7564, Mr. & Mrs. Stupar, 227 South 
Cicero, Austin 7971, Mr. Vilis or 
Faiza, 1250 N. Spaulding Avė. Tel. 
Spaulding 9207.

• After the meeting Tuesday 
night all the persons present went 
to the Dearborn Street Station to 
greet Mr. & Mrs. Stephens and the 
chorus. The train arrived as sche- 
duled at 2 o’clock on track No. 1 of 
the Erie Railroad and was received 
warmly.

• Mr. Vaivada met the chorus on 
the train in Huntington, Indiana 
and came to Chicago with them. 
Among the Pirmynites N^ho stayed 
in Lithuania were Mttšš Anri'e Skriė- 
kus, Sally Aleksuriis, Mr. Neffas 
and his daughter. Stąying back

:Ęast for a while arė Victor Ben- 
ftėr, wėjtęr KuCfiTnSkas, and Fran- 
ces Matekunaš. Mr. & Mrs. Ste
phens did not go to Brockton, Mass. 
to visit their parents as they plan- 
ned, būt came. directly to Chicago 
with the Chorus.

• Mr. Albert C. Stupar and Miss. 
Helen Olga Dauber will be married 
Saturday, August 27th. The repep- 
tion will take palce at 7 o’clock at 
the Parkholm Community Hoiise, 
1Š20 Š. 51st Avė., Cicero, 111. M*any 
Pirmynites and Naujos Gadynes 
members are expected to be at the 
reception.

• Joe Žukas of Pirmyn won the 
Chicago Park District Tennis 
Championship by defeating John- 
ny Clark. Joe played in Los Aiigė-

personalities participating.
The ądmission, if you please, is 

one Lithuanian word. For the bene- 
fit of those who may be in need 
of one, we’ll say “Sveikas!” or even 
“Sveiks!” will do. (We’ll bet that

Šoviets mušt show that Japan can- 
not do as she pleases. For Japan, 
on the other hand, this dispute is those recently returned from Lithu- 
important because she mušt make ania will be using “Valio!”).
a face-saving show of force against What we say to the huštling Sa- 
Russia, and %lso because an ’easily- • hners is “We’ll be seeing you Sun- 
gained victory there will divert the day,” and to their growing Advert-

THE W0ĖLD At 
' A GLANCE
5 by Dr. E. G. Peterg
' ' ‘ < I (f » • > ‘ ' ' ) » . |

into
ad- 
tbe

thethat 
without

bet-

/ęhe Ear Eąstern Crisis 
America’s Miserly Rich

The Far Eastern Crisis
Will the far-Eastern crisis

ween Rusšia and Japan be settled 
peącefully? Or will it lead to an- 
othęr war, perhaps undeclared likę 
that between Nippon and China? 
That question is seriously worry- 
ing the chancellories of Europe, be- 
čausė European peace is bound up 
.closely
Rusšia.

This 
Russian
ces near the border of Korea and V ..... . . » . 1 ' I . • J . .
Manchukuo, puppet statės of Japan, 
and Siberia is būt orie o/ about

with thė action of Soviet

important ėlash between 
and Japan'ese frontier for-

folks at home from the costly 
vance deeper and deeper 
Chinese swamp. 

f • » I
Present indications are 

incident will be settled
war, which neither Russia nor Ja
pan wants. Nippon is waist deep in 
the morass of China, whilė the So- 
viets want pėacė .for internaĮ de- 
veloprhent and ,likėwisė for keėp- 
ing ah .eyė on1 Bėži Germany. Iri- 
deed, Rusšia',s freedom from en- 
tanglėmėnt iri the ^ar East iš ohe 
of thė štrongėst powerš workihg 
against ą big Ėtlropėan war. Šo 
long aš the Soviėts. arė not tiėd up 
i n thė Far Ejąšt, Hi tler will wąlk 
warily around Čzechošlova’kia. Būt 
if Rusšia’s military fo’rces are largė- 
ly frozėn iri an Asiėtic war, th'en 
the Ndžis a're likėly to try to dose 
Czechoslovaki'a' With, the medicine 
recently forėėd doWn Au'Stria’š 
throa't.

ising Agency, “Laimingai!” says 
—Newšy.

—s------r———:—:-------rr——i—m-------

LMANHNS
Tffiy ADE 900.000

OYER>E
EaKnFociLffėaring 
# Hątš.or Shoes

’ar Eąst, Hitler will wąlk » i | • • J-m t1 * i ■ • ' ‘ J

■■f

2400 cla'shes which liaves taken!
• pl’acė during the past few years 
largely because the boundary bet- 
ween Russia and the two Japan-do- 
minated statės has never been de- 

.finjtely fixed.
Būt thė present dispute has be- 

čome more important than earlier 
ones largely for these j-eašons: Rus-j 
šia insists that Changkufeng hill is 
in indisputedly Russian territory; 
thėt that hill is vital for the de- 
fense of Vladivostok, chief, Soviet

—Sue Vilis. lcs> California in a national tennis port on the Pacific; and that the

an įčoNdfcfrc i-rtsTokicAL ovtltnč of 
LITHUAMfA' Ėy P. Žadeikii

a persistent 
a Strike — 

first fish... a 
were others, 
matched the

hšjtš.

• :<...v. <: •'•:>:•••

24 d. Karininkų Ramovėje. Dešinėje gdrbėš'----- OLIMPIADOS POSĖDIS —Pirmosios Lietuvių tautines unmpijauos rsKinnmgas poseuis lyoo m. ucp<
prezidiumas.' Kalba švietimo ministras prof. J. Tonkūnas. Kairėje iŠtfliriingojd posėdžio svečiai ir viešnios.

(Continued from' list week)
\ * v 1

National Rcnaissance of Lithuania. In the 13th and 
14th centuries because of the continual, fierce wars 
and the universal ūse of the Latin tongue, as well 
as the neęėsšity of ruling the wide empire composed 
mostly of conquered Russian areas, it had become 
more practical for the rulers of Lithuania to ūse 
the Russo-Slavonic language in the public admi- 
nistration of their empire. On account of this, Lith- 
uanian literature had developed būt little. Chris- 
tianity promulgated, almost by force, through the 
agency of the Poles provided little or nothing for 
the development and growth of a national Lithua- 
nian literature. For the Poles were more inferested 
in attaining their nationalistic and political ambi- 
tions than in the extension of the Catholic faith5 It 
was only at the time of the Reformation when Cft- 
tholics and Protestants vying with each .other in 
spreading the faith, began puhlishing bookš in the 
Lithuanjap language. Kulvietis, a learned theolo- 
gisl,, aided by Princęss Bona Sforza (c^f Italy ), foun
ded a collėge in Vilnius. Būt on hiš beconpitig Pro- 
testhht he had rėmoved to Ko'enigsberg. Thė first 
bpok.jn the Lithtiaf)ian languagė (thoji'gh it was in 
th'ė Pru'ššiėh dialect) ^appearęd in 1545 at Koenigš- 
berg written by Profęssor Įtapė'geliohiš, who waš 
th'ėh' teA'ėhing aV tl|ę ĮocaL Univeršitv.

Iri Lithuania Alajor, Prince RadvllA (Radzhvhl) had 
eslablišbed in . 1558, (the first pfiptįng holiše /or 
spreading the Ėrotestant faith in Lithttania. Iri rė- 
ęppnšė to this action, there appeafed at kilnius in 
1600. the ^Arnous “Postilla” ofJDąuksfe, a CathoTfč 
prefate. Būt sodri' the Jesuit Orcįer ęstab'lished its 
S$at in Vilniaus and founded a šystėm, of schoolš 
through Which priests, of Polish nationalfty conduc- 
ted ihte'hšivė Pąlonižatibn. Hoivevef, evėn under 
šuch ihAdeguate faciiitieš, Llthuariian literatdre was 
progrėšsing. (To Bė CoAtinued)
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1 įPipnrn N5111111 Diena Iš Dienos I Savininkai Gina
Savo Teises

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)
i Peter Mikalaitis, 24, su Ka-
therine Beck, 21

Mathew Masulis, 29, su Ver- 
na Techen, 18

Iš Ciceras Namų Savininkų 
Kliubo Veikimo

CICERO. — Cicero Lietuvių 
Namų Savininkų Politikos 
Kliubo susirinkimas įvyko 
rugp. 9 d. Liuosybės svetainė
je. Atsižvelgiant į karštą orą.

Frank Rausch, 43, su Agnės rejj<Įa skaityti, kad susirinki- 
Jaske, 34

Constant Koprowski, 24
Evelyn Dzimidas, 22

Anthony Peskey, 26, su
dona Chipas, 20

John Gelzaines, 23, su Ann
Gensen, 19

John Pitts, 22, su Irene Zo- 
lis, 19

John Siedlinski, 32, su Char-
lotte Savickis, 24

Edvvard Rakunas, 26, su Bar
bara Riedi, 26

Stanley Moskel, 21, su Louise
Shanholtz, 18

Casimir Bružas, 25, su Vic-
toria Mikashouskas, 20

su

Al-

sąly
gą t vę

buvo

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

mas buvo skaitlingas ir jame 
apsvarstyta daug svarbių da
lykų. Išklausyta svarbus ra
portas veikiamosios Komisi
jos.

Gal prisimenate, kad musų 
miestelio valdyba buvo pasi
žadėjusi visą miestelį sutvar
kyti, gatvės cementuoti, 
gatvius išlyginti, o 16 
žadėjo naujai ištaisyti.

Vietos laikraščiai net
paskelbę kontraktoriams var
žytines. Veikiančioji komisija 
ir priminė valdininkams, kad 
vasara jau baigiasi, o darbai 
dar tebėra nepradėti

Valdyba atsakė, kad šiemet 
nieko ir nebus daroma, nes 
miestelis neturi pinigų. Susi
rinkusieji labai užsirūstino iš
girdę tokį raportą. Tuojaus 
prasidėjo karšios diskusijos

TAUPYKIT KUPONUS
VI MAŽUS PINIGUS ISIGYSIT GRAŽU IR 

BRANGU INDU SETĄ

apie tai ką valdininkai daro 
su pinigais. Taksai yra iškelti 
iki augščiausio laipsnio. Yra 
leidžiami bonai po bonų. Mie
stelio biudžetas už 1938 yra 
augščiausias istorijoj. Dėl be
darbių mokam 30 nuošimtį 
pajamų. Miestelio darbininkai 
dirba tik pusę laiko ir už tą 
negauna mokėti. Algos yra už- 
silikusios 9 mėnesius. Tą iš- 
diskusavus veikiamoji komi
sija liko įgaliota toliau tęsti 
savo darbą.

Naujienų Užkvietimas
Toliau buvo skaitytas Nau

jienų užkvietimas į rudeninį 
pikniką rugp. 14 d., Sunset 
darže. Užkvietimas liko vien
balsiai priimtas, ir nutarta vi
siems dalyvauti. O tikietai bu
vo bematant išgaudyti.

Kitų Komisijų Raportai.
Nuomininkų komisija pra

nešė, kad p. Putramcntienės 
nuomininkus meksikiečius pa
sisekė išvaryti.

Komisijos raportavo reikale 
tūlo italo norėjusio kitam 
kliubiečiui ant 49th Ct., iškirs- 
tį tokį šposą, kaip kad bandė 
Bakučiui iškrėsti. Dalykas ta
me. Tūlas Balas nupirko lūšną 
ant 49th Ct., palei Grand The- 
atre. Tai yra rezidencijų dis- 
triktas. Bet dabar iš tos lūšne
lės nori padaryti bizniavą na
mą, būtent smoke sliop. šalę 
gyvenantis kliubietis Gūdis 
tam priešinasi, nes busiąs nu
skriaustas. Kliubas yra nusis
tatęs kliubieti apginti, kaip 
apgynė Bakutį. Kliubas visuo
met stovi sargyboje savo na-

Kur Galima Gauti 
Pirmyn Choro 
Bankieto Bilietus

Lietuvis Laimėjo
r

Chicagos Golfo

Cinkus, kaip jau sakėm, yra' 
21 metų amžiaus ir tarnauja' 
už plieno darbininką Columbia 
Steel Company dirbtuvei. Tur-Į 
nyre atstovavo Lansing airpor | • 
tą. Ginkus gavo čampiono * • 
tūlų sulošęs Lincoln parke 36- •

DUODAME PINIGUS

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk
su paauksuotus indus, tik PAS1SKURINKIT, nes mažai jų be 
liko.

Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negi 
mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ii 
pridėkit rinkti gražiny »rha 12 HMmenims setus

FILET DARBO MEZGINIAI

PATTERN 1818FILET CROCHET '

No. 1818. Gražus mezginiai stalui padengti. Juos greit 
simegsite. •

nu-

Bakutis Tebeačiuoja Kliubui.
Pereitame susirinkime Ba

kutis išnaujo paačiavo Kliu
bui, nes tik kliubo pagelba jo 
namas yra gražiausiame sto
vyje šioje kolonijoje. Italas 
toj vieloj buvo užsispyręs ga
ražą įsteigti.

Dabar gi pastatė .gražią mu~ 
rinę tvorą su gražiais stulpais 
ir su akmenimis viršuje.
Italai Briaunas tarp Lietuvių.

1439 So. 50 Avė., tūlas palas

(Pirmyn Choro Sutikimo 
Banketas įvyks rugpjūčio 31 d., 
(trečiadienio vakare) Syrena: _______ zu)tatas b ,vo 5 prieš 4>
Saleje, 4270 Archer Avenue) kaus naudai
Bilietai yra po $1.25. | 21 metų amžiaus chicagietis

(Kadangi vietas rengėjams Vincentas Ginkus šeštadienį Chicagos lie’uviai sporte 
reikia iš anksto . užsakyti, tai laimėjo Chicagos golfo mėgėjų gresųoja. Chicagos teniso 
visi chicagiečiai, kurie žada da- čampionatą. Jis sumušė oponen- p ė jų 
lyvauti, yra prašomi įsigyti bi
lietus prie pirmos progos 
$1.25). Negalėdami pasiekti 
visų žmonių, mes prašome juos 
kreiptis j sekamas vietas bi
lietus įsigyti arba duoti užsa
kymus telefonų. Taip padary-! 
darni mums dąųg, pagelbės ir 
palengvins banketo, surengi 
mą). ./ .

1. “Naujienose”, 1739 South 
Halsted Street, telefonas CANali _ . ,, Valandos: nuo8500;

2. A. Vilis, N. Bell avenue; i
3. A. Vaivada, 8605 South 

Marshfield avė., BEVerly 6389;
4. Charles Kriščiūnas, 4501

South Ashland avenue, Yards 
2503; |

5. K. P. Deveikis, 1518 So. ! 
48th Court, Cicero;

6. Mike O’isas, .2454 North 
Diversey Blvd., ALBany 7564;

7. K. Stuparr.i, 227 S. Cicero 
avė., AUStin 7971;

8. A. Faiza, 1250 N. Spaub 
ding avė., SPAulding 9207.

Piknikas Rugsėjo 4 d.
Sekmadienį, rugsėjo 4 d., Ke-i 

lionės Fondas rengia Pirmyn i 
pikniką, Sunset Darže, prie 135 į 
ir Archer Avenue. Tame pik-, 
nike bus didžiulės iškilmės ir 
Pirmyn Choras ] 
pasirodys plačiai ‘Chicagos ___ 
tuvių visuomenei1 po sugrįžimo 
iš Lietuvos. ' 1

Rengimo Komitetas.

Laimėjo Turnyrą Lincoln Parke ias golfo skylutes. Lošimo re-i 
Gin-j

pro • 
mė-!

čimpionu yra Juozas J.j • 
tą Joe Cabon turnyro finaluo- Žukas o, dabar, go’fo čamplo-i 
se, kurie įvyko Lincoln Parko nu, kitas lietuvis — Vincentas 
golfo laukuose. * Ginkus. Sportas.

Jeigu reikia atnaujinti 
morgičių;

Jeigu norite ta syti na
mą-

Jeigu norite pirkti namą;
Jeigu norite budavoti na

mą;
Ivrei ’kitės j Naujienų 

Sptiib.ą. Gau: ito ant len 
gv'i išsimokeiintii leng
vomis sąlygomis.

LITHUANIAN PUILDING 
LOAN Ar D SAVINGS

Į ASSOCIATIGN 
1739 So. Halsted Street.

Atidarą Kasdieną, išskyrus 
nedekiienius nuo 8 ryto iki 

8 vai. vakare

fAunuuj

Fote

Pabaiki! Savo Knjti Vargus
DYKAI EKZAMINACIJA

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

DR. W. A. CHAIKIN
189 N. LA SALLE ST. DEARBORN 9089
9:00 a.m. iki 6:00 p.m. kasdien. Antrad. nuo 9 a.m. iki 9 p.m.

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

LINK-BELT STOKER

Scutti SenierPIsntog&Heating Suppiy Co., Ine
N. W. kampas State ir 55th St.

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

Atsilankykit Pamatyti ŠĮ GRAŽŲ 26-šių ŠMOTŲ
U

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Snukit Tel. YARDS 3408

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Tusų Stalą

atidarė grosernę. Tam niekas 
nepasipriešino 
mynus 
sūriais.

Kaip 
kliubas
lais ir niekur jiems nesiprie
šina, ką italai nori, tą gali da
ryti. Parapijonys jiems nesi
priešina. Jei taip dalykai 5ę- 
sis ir toliau, tai lietuviai pasi
jus skaudžiai nuskriausti.

(Patartina, kol dar yra lai
kas, apsižiūrėti ir atmetus vi
sus pašalinius nesusipratimus, 
stoti į Namų Savininkų Poli
tikos Kliubą ir vienas ki'ą gel
bėti nuo išorinių skriaudikų.

—Buvęs.

o dabar kai- 
vaišina smirdančiais

išrodo, tai “antaninis 
veikia iš vien su ita-

ožių ir Lapukų”'r

v- 1

-- 1 n

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

Nori Otto Kerneriui 
Teisėjo Vietą

CIIICAGOJ NAUJIENOS METAMS $8.00
26 šmotų Setas ........................................  $4.00
Naujienos” Metams ir Setas ............ $12.00

Kitur, Suv. Valst. ir Kanadoj
NAUJIENOS Metams..................................$5.00
26 šmotų Setas su persiuntimu ........ $4.50
“Naujienos” Metams ir Setas $0.50

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
dok i t ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indy. Tėmykit kas
dien. kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywooa 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

No. 1818

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardan ir pavirrd* .
Adresas

Miestas

8980.

Gubernatorius Henry Hor- 
ner kreipėsi, jau antru karkiu 
į federalį generalį prokurorą 
Homer S. Cummings raginda
mas jį paskirti III. valstijos
prokurorą Otto Kerner U. S., 
apeliacinio teismo teisėju.

g NAUJIENOS NEEDI.ECRAFT DEPT..
1739 So. Hahted St.. Chicago, UI.

Į Adresas ......................

| Miestas ir valstija

PETERPEN

$7.00

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

Vardas

.... $7.15

.... $5.60 

.... $7410

.... $8.75

.... $9.00 

.. $13.00 
tom.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TON SI LAI IŠIMAMI $ 19.50

už ........................................
GYDYMAS SKfl.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje si 5-00 
raumatizmas 19.00

greitai palengvinama ....... •
VISAS LIGAS GYDOMA $4 AA
Ekzaminaciją įskaft. vaistus ■

DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago. 

Tel. Lawndale 5727.

ANGLYS—CO AL 
Kainos nerkant 4 tonus ar daugiau: 
Pocahontas Mine Run, Virginla 

75% Coarse ?
Pocahontas Mine Run, West Virginia 

75% Coarse -----
Illinois Nut ............
Rex Egg .............. —
Black Band Lump ... 
Millers Creek Lump 
Chestnut Hard Coal 

ir kitokias anglis 
Pašaukit: Lafay

OKSAS EXPRESSING
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Automobilių 
Nelaimes

Povilo Šaltimiero
Radio Valandos
Piknikas

deor^e Mahn, 58, 
W. 25th st., Cicero, žuvo, kai 
automobilis, kuriame jis va
žiavo paslydo ir įvažiavo į 
medį prie Ogden avė., Hins- 
dale.

• Prie 120th ir Artesian 
avė., apsivertė automobilis, 
kuriam keliavusi Mrs. Ru- 
dolph Swanson buvo mirtinai 
Sužeista. Ji buvo trijų 
vaikų motina.

5212 “Liduvių Diena”
i Visos ateivių tautos Ameri
koje turi ir švenčia savo istori
kes dienas. Airiai savo dieną 
švenčia, lenkai per dvi dieriaš 
4riukšrtringaž kelia savo šventes, 
vokiečiai celebrūoja savo Vokie- 
ičhj dieną. Į kriketas iškilmes 
susirenka tūkstantinės žmonių 
minios. Ir jose atgaivina savo 

i prabočių papročius, tradicijas, 
dainas, muziką ir tuo bendrai 
parodo savo tautos dvasią.

; Ikišiol lietuviai susirinkdavo 
piknikuose, bet lietuvių dienos, 
kur kiekvienas lietuvis susirink
tų ir praleistų dieną grynai lie- 
tirviškai dar neturėjo. Todėl Po
vilas Šaltimieras, leidėjas lietu
viškų radio programų, deda di
delių pastangų suorganizuoti 
pirmą lietuvių dieną, kuri bu
tų švenčiama kasmet vis tą pa- 

ičią dreną. *
1 į Pirmoji lietuvių drena įvyks 

gražiame Juliaus Dambrausko
• sodnte, prie 86 St. ir Wrllow 

Springs kelio. Bus ištikrųjų lie
tuviška diena dėl lietuvių*.

Viskas lietuviškai. Nė vienos 
amerikoniškos dainos bei šokio. 
Programa rugp. 28 d. tęsis nuo 
aušros iki saulėleidžio. Skaūi- 
bėš* lietuviška' dailia ir muziba, 

' (kriyvaus Chicagos žymesni ir 
rinktiniai artistai, kaip pria Ė- 
leūa Bartcrsfr, pulč Genovaitė 
BražariiSy dainiūs Antanas Ka
minskas, šaka? Mukar Moterų 
elioraš, didžiulis Kanklių cho
ras, Šokėjų grupė po vadovyste 

| Vytauto Breirajaus, įvairus pa- 
Cihcagos Parkų Disfrikto *** ka"~

policija padarė kratą Chicago 
Jacht Klube ir atrado, kad ten

Kražiečiai 
Organizuoja 
Savo Kliubą

Nepaprastos Jono 
Morkaus Laidotuves

jaunų

Audra Apvertė 
17 Laivą Michigane, 
5 Žmonės Žuvo

40 Pasisekė Išgelbėti.

šeštadienį po pietų Michi- 
gan ežere netikėki kilo baisi 
atldra ir vėtra, kuri apvertė 
17 laivų ir valčių. Vos nežu
vo 45 Žmonės, bet 40 pasise
kė išgelbėti, ir tik penki nuėjo 
dugnan.

Audra siautė smarkiausiai 
tarp WaUkegano ir Chicagos.

Prigėrė sekami žmonės:
George IV. Gaidzlk, 200 Gel- 

le Avė., Highland Park.
Michael Gadzik, jo 
Paul Eckardt, 46 

N. Austin Avė.;
Michael Ringhofer, 

1358% Estes Avė. ir
Max Kau/man, 45, 

tęs Avė.

Baus Chicagos 
Jacht Kliubą

sūnūs, 
m., 2444

40, nuo

1362 Es-

k biriukas Kazys Šitakus. Ką tik 
iš Lietuvos sugrfžę Algirdas

ynr pardavinėjami svaiginami B^atfis. Vytautai Tarutis, juok
dnriai* jų tarpe Bronmlova? 
Brtiftnfc ir įriti.

Bovilas šaltimieras ir jo. pay 
dėjčjai nuoširdžiai kviečia vi- 
surimenę iŠ toli ir arti. Damaty- 

KJiubo- viršininkai ’ si te ko dar nesate matę ir ne- 
atsakomybėn. sale girdėję. (Sp.)’

gėrimai. Kadangi kliubas 
randasi Parkų Distrik’p* ’že- 
jfteše/zttohifarkių gėriiruf-parda*- 
vinėjimas 
(įrita stos.

Dabar 
traukiami

RUošia štistyažirirntai pirmą 
pikniką rugp. 28 d.

Jati nuo seniai tarp kražiečių 
buvo pageidavimas sutverti kra
žiečių kliubą ar nors draugiš
kai susirinkti susipažinimui. 
Pastangomis p. B. Trakšelių, 
būrelis jo pažįstamų ir nepažįs
tamų rugp. 7 d. susirinko Mar- 
ųneite Parke. Viši apsimainė 
nuomonėmis ir Visi pareiškė 
pritarimą šunkviesti kražiečiūs 
ir surengti draugiškų pikniką. 
Big Tree Inu darže prie Archer 
Avė., Willow Springs, rugp. 28 
d.

Rugp. 13 d. susirinko apie 20 
kražiečių pas p.p. B. Trakšęlį 

į ir F. Bergiolą, 6545 S; Talman 
Avė. ir išrinko laikiną kražie
čių komitetą: B. TrakšeĘ pir- 
įmminku, o p-ią Oną Lazaus
kienę užrašų raštininkė, taipgi 
pikniko komitetą ir darbinin
kus — A. Trakšęlį, kasierium. 
Svečių priėmėjais — F. Bergio- 
Iiit W. Rudaitis, B. Zeleškis, A. 
Rofinškiėnė, XV. Lazauskas. Ap
garsinimų ir užk vietinių komi
tetas — W. Rudaitis, A. Nfali- 
ihUtfškUš, B. TfUkšėTiš, Ztffeh- 
įdauskas.
i Sekantys kražiečįai pasižadė- 
jjo paaukoti pikniko pradžiai: 
įkirs. ŽUlteckis — degtinės, A. 
[MalinauškaS kumpins, A. Gra- 
. mantas baffą1 ir juodą dnoną.
• l’ad visi kražiečiai nuošir- 
jdžiai yra' kviečiami į kražiečių! 
i pikniką rugp*. 28 d., Big l'rėė 
'Inn, Wiik)W Spriegs* lt Vai. 
ryte. Bus šatMi nmzfka, prie 

i kurios pasisvečiuosime. Bus ir 
I mažas programėlis.
i Iki pasimatymo1.
i

Ona Lazauskfene,
Kražiečių raštoihfc

buvo griežtai už- • /Pereitos savaites pabaigoje 
Cook apskričio ligoninėje mi
rė 22 metų atažiaus mergiūa 

į Marle Kasei, nuo1 1'241 Cly- 
!bouTH avenue. Ji buvo suri
nki ai sužeista, kai ją arba iš- 
į stūmė arba ji pati iššoko iŠ 
Į automobilio prie Hudsori ir 
į Eito! gatvių. Ji važiavo su* bu
vusiu kaliniu1 Benjami'n Skar
dina, prieš kurį mergina vie
nu laiku liudijo'.

EVA (JBEVA-) Marctnkjenė
PerSiSkyrė stt šiuo pasauliu1 

rugpiučio 21 d., 10:30 vai', 
ryto, 1938 m*., sulaukus 39 m. 
amž., girnas Biržų* parąpij'oj 
ir .miestely, Kauno rėdyboj1.

Amėrikoji išgyvėho 2’4 m.
Paliko dideliame nuliudifrie 

mylimą vyrą Juozapą;- dukte
rį- Angelina Rosenberg ir žen
tą, surti^' Juozapą Marcinkų*, 
pussesere Mary Kuchinskas, 
krikšto sunų> Antaną1 Plonį, 
Lietuvoje gimines.

Priklaušė’ prie Chicagos Lie
tuvių* Draugijos.
Kūnas pašarvotas 718 W. 

18th St. koplyčioj. Laidotu^- 
vės įvyks trečiadienį; rugpjū
čio* 24 d., 8*:30 vai. ryto is 
koplyčios į Apveiždos Dievo 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą; o iš* ten buk 
nulydėta į šv. Kazimiero kam
pines.

Visi1 a*, a*. E vos Marcinkie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami* esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidbtuvėse ir su
teikti’ jlai* paskutinį’ patarnavi
mą ir atsisvėikihimąi.

Nuliudė liekame,
Vyras, Duktė, Sunūs, Gimi

nės ir Draugai.
Laid1. Dir; Simonas M. Skuo

das, Tel*. MONROE 33127:

Palydovų minia mirgėte 
tnirgėjo.

Dar viena jauna gyvybė pa
liko- šį vargų pasaulį, šešta
dienį, rugp. 20 Mt. Carmel ka
pinyne, dalyvaujant nepapras*- 
<ai palydovų skaitlingai mi- 
,niai, tapo palaidotas Jonas, 
ftlorkus, kuris prieš kelias die
nas krito baisios automobilių 
nelaimes auka. Jis gyveno tieš 
120 15th avenue.

Tokios skaitlingos minios 
laidotuvėse Melrose Parke nie
kas nebuvo matęs, niekas ne
prisimena ir tai, kad pana
šiuose atvejuose bažnyčioje 
žmonės netilptų ir kad tiek 
daug lydėtų automobilių: vi
sur minia mirgėte mirgėjo. Iš 
palydovų teko girdėti ypatin
gai pagarbų atsiliepimą apie 
velionį, nors jis mirė dar pa
čioj jaunystėj.

Laidotuvių tvarka rūpinosi 
laidotuvių direktoriai Alber-: 
taš V. Petkus ir Eudeikiš. Jų 
ypatingai rūpestingas ir man
dagūs patariTaViinas tado pui
kų atgarsį tarpe palydovų.

Rep...

Naujas Ir Įdomus 
i Scenos Veikalas 
Federaliam Teatre

“Potp'er” Ėtackstone Šatėj
Kiek (Taūg aktorių ir akro

batų išaugo daržinėse, gal būt 
niekad nebus žinoma, tačia’ū, 
Wiilri'am Courneen, kuris, vai
dina Vyriausią rolę federalia- 
me teatre “Po\ver” yra tikrai1 
iviepa^ j^. ;

Būdamas vaikas Billy Courr 
ūeen norėjo vaidinti. Jo tėvas 
tam ūepritarė, bet nenoromis 
leido naudotis daržine. Viskas 
ėjOši gerui jkį Courneen pas

itarė' veikalu, kuriam DŪVo vie
ton1 kraujo naudojamas juo
das eat: sup. 0Bet pūodas nu-

■ slydo nuo balkių ir aptaškė 
visus vaidintojus.

Tada Billy tėvas ir nuspren
dė, kad jo* sunūs bus advoka-

■ tas.
■ Kada Billy paaugo eiti j 
i kolegi j ą1, jį įrašė Rochesferi 
iMi. V.y mokintis teisių. Bet to* 
kie dalykai kaip “liabeas col- 
pus?’, it “cotpus deliciV’ JO1 
ĮneinteresavO1. Jis lankė moky
klą iki nuvyko pas tų laiktj 
teatriiiinką Wil’liam Brady. 
Jiedu* vienas kitą greitai* pau 
mėgo;. Ir neužilgo Courneen 
Vaidino BraW statomuose vei
kaluose. Wdne”,. “V^ith- 
in the Law’v it “Twin Bed^’.

Nuo to laiko Coūrneen teat
ro1 neapleido; Chieagoj jis- vai
dino “Passion- Play”, kada bu
vo1 33 meįjtp tai yra tokio pat 
amžiaus; kokio buvo kristus, 
kada jis tariamai1 buvo1 nukry
žiuotas.

“!Powet” BlaOkstone teatre 
(7 it Mieliigan avė.) bus vai
dinamas kas vakarą išėmus 
sekmadienius

Prarado Dėžę 
Labai Nuodingų
Dujų

Užmuštą Šimtus Žmonių.

Policija vakar pamiršusi ir 
labai susirūpinusi švilpė po' 
visą miestą, ieškodama dėžės 
nepaprastai nuodingų dujų 
“cyanmetalio”, 
užmušti šimtus

Dėžė dingo 
ofisą Pesticide 
No. State Str.

kuris galėtų 
žmonių. . 
gabenant jų į 
Company, 356

Vieną šeimyną Jau 
Išauklėjo, Dabar 
Auklės Kitą

Chicagiečiai Mr. and

CLASSIFIED ADS
. SITŪATION WANTED

PAIEŠKAU DARBO
Penteriš ir popierūotojas iš vi

daus, iš lauko ir Storuose, 10 metų 
patyręs; darbas užtikrintas. Chica- 
goj ir priemiesčiuose dpkainavimas 
dykai.

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

IEŠKAU DARBO kepykloje, ži
nau visą darbą prie benčiaus ir pe
čiaus, prie visokių duonų kepimo.

3203 So. Halsted St. 
Calumet 6579.

Mrs. 
:Max Korshak, 506 Roscoe st., 
jau išauklėjo vieną šeimyną— 
tari dvi dukteris, du sūnūs ir 

dabar jie

Siunčiant
TėiegrąW f 
Vibaa Pksnūiib*

šešis anūkus. Bet 
auklės antrą.

Pereitos savaitės pabaigoj 
Vokietijos 

keturius žydų šeimynos vaikus 
auklėti čia Amerikoj — du 
berniukus ir dvi mergaites. 
Jie nuo 10 iki 15 metų am- 
Jžiaus.

Chicagos Draugijų, 
Kliubą Valdybos 

1938 Metams

. HELP VVANTED—FEMALE 
DarbininklųReikia ,

MOTERIS — patyrusi tiktai — 
įhišriems sūkudurams skirstyti — 
darbas nuolatinis. 1429 S. Jeffer- 
son Street.

PATYRUSI MERGINA, 19-35; 
bendram namų darbui. Būti, 2 vai
kai, nereikia virti, nei skalbti, $30 
mėnesy. Ardmore 5130.

MERGINA NAMŲ DARBAMS; 
virti; dirbanti porą, 7 metų am
žiaus vaikas, referencai. Central 
8687.

HUMBORLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: WalskiS—pirm., 3341

Evergreen Avė.,- tel. Bėlmont 
7678? John Kuprevičius—vice-pir- 
miąinkas, 3446 W. Pierce AVe,;

< Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814
i Wabansia Avė., tel. Humboldt

2285; S. Bunęckis^—finans rašt., 
! 3247 Beach Avė.; A. Žillius—ka- 
’ sieriūs, 3327 Le Moyne St.; T.

Kubilius—maršalka, 3222 Pierce 
Avenue.

JAUNŲ. 'LIETUVI#* * AMERIKOJE 
j TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
11938 METAMS: J, Kutą — pirm., 

3141 So. Halsted St; P. Pauzolis 
; —pirm, pagelb., 3427 So. Halštėd 
i St.; S. Kunevičiau—nUt. rašt.,3220 

So. Union Avė.; F. Kasparas — 
i fin. raŠt., 3534 Sol Lovte Avė.; 
; W. Dulevičiai*—kont. rašt., 812 W. 
i 33rd St; J. Balčiūnas—Kasierius, 
’ 3200’ So. LoWe Avė.; J. Ąrišiu^ 

na?—apiekunas kasos, 3623^ So.
; Emėraid' Avė.; F. Kunevičia — 

apiekunas kasos,. 3201 Green St;
; K. Valaitis—apiekunas ligonių, 

7104 So. Emerald Avė.; W. Dūle- 
vičį'a1—korespondentas. Laiko1 su
sirinkimus kas mėnesį* pirmą pen
ktadieni. 7:30 vai. vakare. Crica1- 
gos Lietuvių' Auditorijoje, 3133 S.

i Halsted St.

; CHICAGOS LIETUVIŲ DRaCGI- 
JOŠ; SKYRlAtS ROSELANDO LIE- 
TEViŪ; KULTŪROS DkA’ŪGlJos 
METIN18 SUSIRINKIMAS įvyko, 

Sausio-Jan. 7 d. 1938 m., kuriame 
išrinkta valdyba 1938 metams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sudeiitas,* 10036 So. Štate St.;- 
Vice-pirm. — Mike Sinko, 115— 
E; 1’04't'h Pi.; tfut Rašt.—Pranas 
Pučkorms, 1*0831’ So; Edbrookė

! Avė.;; Sekr. ižd.—Stanys Yūrčhls, 
; 209’ — E. 107th St.; Iždo Glob.— 
į Walter Stulpinais, Petras Krasaus- 

kis; Maršalka —-Kastas RemutiS;
i Skyriaus Kasierius — Magdalena 

Sudenfas; Atstovas į Lietuvi!)’
i Kohgresą — Antanas Norbutas, 
1 1033 W. l;03rd? St. Draugijos suL 

sirihkiihaf kas naujo mėnesio pir
mą ketvirtadienį 7:30’ vai. vak., 
Darbininkų; Svetinėje, 10413; So. 
Mičhigan Avenūė.

ĖELP VVANTED—MA 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS pra
gyvenimas ir užmokestis.

Atsišaukite tuojau?.
Tel. ALBANY 1213.

II... III ■ M.. > i m . .J * III

fCRniture-fIkturE for Sale
Rakandai k jtatait Pardevteni
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIŲS 1936, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles,- registerius ir 
ice baksius. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.. t .

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

CALumet 5269.
■ Tt i I .ii ii f . <1 .111 I I. .1

AUTOS—TRUCfcS FOR ŠALĘ

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
______Gyyemmui Kambariai______

RENDON KAMBARYS, pavie
niam ar ženotai porai, gali būt ir 
su vaiku. 4247 S. Maplewood 

Antros lubos.
’ —111....... . ....... ~~

BUSINESS CHANCES
' _____ Pardavimui Bizniai
I PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
gasolino stotis. 79 ir Archer Avė., 
Justice, III. Henry Kumpus, Tel. 
Willow Springs 72.

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

COOK COUNTY FINANCE 
ČOMPANY 

lies 1340* West 63rd Sf.
Virš 300 naujų ir vartotų, karų 

bus parduodama tiesiog publikai. 
JųS galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $Zs5. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai Už taip pi
giai kėip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, nebuši . mat0 mūšų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

Visi karai turi fnusų 90 diėnų 
garantiją ir 10 važinėjimo bando
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime jūsų seną^ kai
po rankpinigius, 0 jus galite pa
siimti d vieni metams išsimokėti. ‘

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

i PARSIDUODA ROADHOUSE 
prie 111 St. su nuosavybe 100x125, 
labai nebrangiai. 6810 So. Wėstern 
Avė., Tel. Prospect 3730.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

< TAVERNAS PARSIDUODA grei
tu laiku dėl nesutikimų šeimynoj. 
■Gerai įrengta. Yra šokių salė.
į. 3911 Irving Park Blvd.»

’ ROOMlNG liOUSE — £: 2_
i bariai, i*enda $50.00, pajamos $250 
į mėnesį, štymas. Kaina $500.00.

614 W. Adams St.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas

29 kam-

PARDAVIMUI TAVERNAS South 
Side. Gera vieta dėl vyro ir žmo
nos, vieta gyvenimui.

Republic 7546.
■ I*ii»iini i<ii,ii~i t n-mMiri i.-ĮĮ —_______________

~REAL ESTATĖ FOŪ S&tE

DABARTINIU LAIKU.
Mes siūlome 6 apartm. namus, 

garu apšildomus, taip pigiai* kaip 
$9500; 12 apart, už $20,000; Jšifeykit 
didelį bargenų sąrašą. Lengvi iš- 
;mokėjimai._ 
4006

r ‘ Tel. Victory 4965. / 
STOGDENGYSTB IR BLAKOS 

DARBAI
35 metai bizny,* turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
jei norite.
BRIDGEPpRT ROOFING AND 

SHEET MSE, CO.
3216 So: Halsted Street

COAL—WQOD—OIL

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

,.M0» 
$«,00

BIG LUMP ___________ $8.00
MINE BUN __________; $5.75
SCREENINGS ...._______  $5.00

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
DIENĄ Aft NAKTį 

PRISTATYMAS MIESTE Ik 
PRIĖMIESCIUOSĖ.

Tel. ARDMORE 6975
4 .. f ai,---------- r-

EGG
NUT

LOUIS MORRIS and CO.
DiVison. 3585 Milvraukee
10 North Clark Street.

1 PARDAVIMUI PIGIAI penkių 
į kambarių katedž, asbesto gontų sai- 
’ dingas, pilno dydžio beismentas — 
furnašo šildymas — dvi vanos — 
dviejų karų garažas — geros sąly- 
8°s’ \ ••; 3716 Emerald Avė.

FINANCIAL 
FinansaKPaSkoitM

PARSIDUODA BIZNlAVAS NA
MAS arba mainysiu į privatišką na
mų. Gera vieta1 dėl bučernės ar ki
tokiam bizniui. Agentai gali atsi
šaukti. 657 W. 18th St.

No. 4731 — Ąugesnęi moterei ankstyva rudeninė suknelė. Sukirp 
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti; Vienų a>r dau- 
gfeu virš nurodytų pavyzdžių! 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kfctę atobe> priduoti pavyzdžio 
iMmerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti sarVo- Vardą* pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 1*5 centų*. Gali
te* pasiųsti pinigus arba paš
to! žcatolešiaM karta šu trihmky- 
toli. Laiškus reikto* adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739

HM

G«lfe Vestuvėm*. Bankiriaih*1 
fT Pąjfrattainsi ,

—

TeP. YARBS 7308

1ĄI

A Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms; Sari- 

Ufii Dh*■ frOTr u tuvems, Papuoši
mams*.

GĖLININKAS 
f 4180 Archer Aventfė1 

Phone LAFAY&TTfc S8O0

TE&E& VAttiEKreNfi, 
pb* tėvais!.. Jankąąskaitė

Gyveno 4534 St>. Paulina1 St.
i1 Persiskyrė' Su šiuo1 pasauliu 

rUgpiUčio 19’ dl, 6 vai. vak., 
1938 rri., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje, Tauragės

• apskrity.
Amerikoj išgyveno' 281 m.
Paliko' didėliame nuliūdime- 

vyrą Ahtąną, 2 dukteris An*- 
fbnette, Adblphiną; sūnų Jo- 

; Ąą: ir gimines. O: Lietuvoj' — 
: 2 seseris ir 2' brolius.
, Kūnas pašarvotas J. F\ Euu 

deikfib’ kopi., 4605 s. Htermita*- 
ge Avė. Laidbtuvės įvyks ant
radieni, rugp; 23* d\ 8: vai. 
ryto i§ kopi. į1 Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią; kurioje atsi
bus gedūlingos pamaldos už 
Velionės sierą; o- iš ten bus 
nulydėtas į! šv. Kazirhiero ka
pines;

Visi a. a. Teklės Vaitiekiė- 
nė? giminėSį draugai1 ir pažį
sta* esat rtūbšird^hi’ kviečia
mi dalyvauti laidotūvėse .j> 
suteikti jai paskutinį patarę 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Dukterys, Sūnūs, Bro* 

liai it Seserys.
Laid. Dir. J F. Eūdeikis, TėL 

YARDS" 1741.

|

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
i 1938 METAMS: Pirmininkas —pet- 
i ras Arlauskas;. 1'947 N. Cleveland 
■ Av., Chicagb; III.; Pirm, pagelbi- 

ninkas—Al'exaS Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chi’cago; III’.;1 Protokolo' 

į Raštininkė — Sofija* AmbrozaitS, 
’ l’T73f So; Iridiana* Avė., ChibūgO,- 
! UI1.; Fihanaų RaštįninkS — Ona' 
* Uškūraitfcį 1’329 Norih’ Dcarbom 

St, Chicago ni.;< Findnsą Rašti
ninkės1 Pagelbininkė — Emilija 

! Ramašauskienė, 1218’ South Iride- 
: pendence,,Blvd.. Chicago,' Ill.j Ka- 
; Sterką*—F. A^broriėhė 1,? 11731 Si 
i Indiąha* AVe., Ch'go; Maršalką*— 

V^iĮl|aiŪ! Putriš; 4730 So; Snring- 
, . field1 Avė.,* Chicago, 111.; Korės- 
t pondentas — JuoZąs Balakas, DK 
i Soi,- 491h1 Court, Cicero, UI.; Ra- 
; ‘ SoS Gibbčjai—Juozas Keturakis, 
! 1525 So. 51st Avė., Cicerd; III'.;

Steponas Niprikaa 852 Wėst 33 
St;., Chicago; Hl.
Susirinkirhai laikomi vieną sykį 
į nrinesį, kas’ ketvirtą; nedSldienf 
piriną valandą* popiet Holiywood* 

i &Vetainšje, 24K 43rd* St., Cht-
i cago, IR.

iDRAŲGYSTfeS' TA'ŪTISZKA GAI
ŠUS WAR®‘A«< LIET. TR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA:

Pirmininkas Petras Ųkoękis; Pa- 
gelbininkas Starildy* Stdškuš; Paš
tininkė1 Luny Diktiisp FinansŲ 
Raštininkas . Bruno- Judaiko;. Ka- 
sieriiis P. PiktilHia; Kasok Globė-' 
jai-:*' K» Cibulskis ir F. Venckų?; 
Sudžia F. Diktus.

NAUJAS 5 KAMBARIŲ plyti
nis bungalow, bargenas, 6137 Ken- 
nefh AvenUe. Dėl susitarimo pa
šaukti Vihcennes 8482 arba Engle- 
wood 4521.

CLASSiFlED 
SKELBIMUS

AN.” RAšTfNfi PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. AYTO 

IKI 
7:3^ VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
i popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai; vakaro.
Tėh CA^At asoo
.............. .. ........................ .

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chicago je ir 

apielinkėse nuo 5 iki 1# metą;
S1MANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION . 
of Chicago.

2202 W. CERMAR RD1 Canal 8887

GERAS INVESTMENTAS. Rei
kalinga $2,500 ant pirmo ittorgi- 
čiaus; geras secųrity, 6640 So. Sac- 
rafnento Avė., Hemlock 5378. Ask 
fdf Ffank.

s.
3
i

i s

GARFIELD, PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR faOTERŲ PASALP^NIO 
KLIUBO' VALDYBA* 1938 M'.: Pirm

George Medalinskas, 233 Certtral 
Avė.; Pirm. Pagėlb: Frank Sta- 
nionis, 3950 Gtadys Avė.; Plot. 
Rašt Mary Medalmskas, 233 So. 
Central Avė:; Fin. Rašt. Chas. 
Kattaio, 4676 W. Ėnd Avė.; Ront 
Rašt. Vincentas Manfkas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mikė Ddvidoni’s, . 3917 14fh St., 
Juozas Briichas, 3837 W. Polk St; 
Kasierius Miko Kaziunas, 3508 
Guhderson Avė., Berwyn, Ilt; ; 
Maršalka1 Jūoz&Tas ŽūboViėius. f 
530 So: Lawrence Avė.; Kliubo

Ė

MIH

JEI TURIT
KA PARDUOT

PAtrARSINKIT 
NAUJIEltoŠE

jei ieškot
BARGENŲ 

sRAltYSn 
NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8509
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji* 
mus gausit nuolaidu



NAUJIENOS, Chicago, HL
. , -    -X — —Į ---= 

JUOZAS TYSLIAVA ESĄS PRAŠALINTAS Užsimušė Lietuvis 
Iš “VIENYBĖS” REDAKTORIAUS VIETOS Policistas Bevyda-

Jo Pareigas Užimsiąs Stasys Vitaitis
Chicagon vakar atėjo nepa- kad pakelti algą, prašalino Ty- 

tvirtintos žinios, kad Juozas sliavą iš pareigų, o jo vieton 
Tysliava buvo prašalintas iš 
Brooklyno laikraščio “Vienybės” 
redaktoriaus vietos.

pakvietė Stasį Vitaitį.
Informantai toliau aiškina,' 

kad dabar Tysliava žadąs eiti' 
į teismą ir skųsti Vienybės ben
drovę už sutarties sulaužymą.

Pamatinė viso triukšmo prie
žastis esanti ta, kad Tysliava 
bandąs perdaug draugauti su 
naujuoju “Tėvynės” redakto
rium Kleofu Jurgeloniu.

Jei ši žinia yra teisinga, tai 
ji daug-maž patvirtina tuos į 

kai'spėjimus ir pranašavimus, ku-ichell netikėtai prarado motor- 
bendro- rie paplito SLA Seime, po “Tė-'ciklio kontrolę ir įvažiavo į ati

ves direktorius reikalaudamas, vynės” redaktoriaus rinkimų, lomobiiį stovintį ties 10523 Tor- 
daugiau algos. Direktoriai tam*Vitaičiui pralaimėjus redakto- rence Avė. Sp^ 

riaus vie-ą K. Jurgeloniui, de- Sužeistasis buvo 
šinieji delegatai iš New Yorko South Chicago 
privatiškai prasitarė, jog jam, 
Vitaičiui, nereikės labai rūpin
tis, kad prarado gerą džiabą, 
nes tuojau busiąs kitas. Vieny
bė buk esanti labai 
kinta Tysliava, jam 
“sagtį” ir pavesianti 
redagavimą Vitaičiui.

Naujuoju redaktorium esąs 
paskirtas Stasys Vitaitis, buvęs 
‘ s vynes” redaktorius.

Nėra žinoma kiek ši 
teisinga, bet informantai 
tina, kad taip ištikrųjų 
ir paduoda sekamas smulkme
nas :

žinia 
tvir- 

įvyko

Tysliava prarado vietą, 
kreipėsi į “Vienybės

pasipriešinę ir vietoj

Jam Jau Nusibodo 
Vištiena Ir “Corn 
Beef Hash”
Corrigan Iškilmingai Sutiktas 

Chicagoj

šeštadienis buvo svarbi die
na Chicagos airiams, čia lar.» 
kėši jų naujasis herojus, Doilg
ias P. Corrigan. O airių Chica
goj labai daug. Jie kontroliuo
ja visą miesto valdžią, jie val
do poiciją, ugniagesius, ir tu
ri tūkstančių tūkstančius tau
tiečių miesto ribose.

šeštadienį nei vieno airio be
buvo namie. Visi sugarmėjo 
miesto airportan, kur Corrigan 
atskrido su savo transatlanti
niu “laužu”, ir vidurmiestin, 
kur vyko iškilmės ir paradai.

Blackstone buvo banketas, 
miesto rotušėj — sutiktuvės ir 
kelios valandos kalbų. Lakūnas 
padarė vizitą karo veteranams 
Hines ligoninėje, visas sušlapo, 
netikėtai lietaus užkluptas ir 
dalyvavo keliose vaišėse ir “pa- 
rėse”.

Visam triukšmui praėjus, 
Corrigan atsiduso ir pareiškė, 
kad vištiena — priprasta ban
ketų “palvo’va” ir “Corn Beef 
Hash”, tautiškas airių valgis, 
jam labai nusibodo.

Corrigan paliko pasauline 
garsenybe nuskridęs iš New 
Yorko “per klaidą” Airijon, 
kuomet “tikrenybėj” norėjo 
nuskristi Californijon, kam, ži
noma, niekas netiki.

Jau Palaidojo 
Pamišėlį Kazį 
Jokšąp -
Penki Automobiliai Procesf^oj

šeštadienio rytą iš S. P. Ma
žeikos koplyčios, 3319 S. Li
tuanica Avė., buvo išlydėtas ir 
šv. Kazimiero kapinėse palai
dotas Kazimieras Jokšas, 52 
metų lietuvis, kuris pasikorė 
apskričio kalėjime, pereitą tre
čiadienį.

Laidotuvių procesijoj dalyva
vo penkios mašinos. Kūnas bu
vo užkastas nešventintoj šv. 
Kazimiero kapinių daly j. |

Laidotuvėmis rūpinosi ir jds 
finansavo p. Walter Zeebe, 4440 
South Western Avė., velionio 
Jokšo žmonos Anna Jokšienės 
brolis.

K. Jokšas pasidarė sau galą 
Cook kalėjime, kur buvo įka
lintas ir laukė teismo už savo 
dviejų vaikų nužudymą. Jokšas 
vienu laiku buvo uždarytas 
Kankakee ligoninėj, iš kurios

. J

grįžęs namo, adresu 536 West 
33rd St., papildė kruvinąjį žy
gį, kuris pasibaigė jo paties 
mirtim.

žmona Anna tebeguli Cook 
apskričio ligoninėj. R.

&

Rytoj jo laidotuvės
Rytoj 2-rą valandą po pietų 

Lietuvių Liuteronų bažnyčioj 
(Zion Lithuanian Evangelical 

| Lutheran Church), prie Bell ir 
Ceri na k gatvių įvyks gedulin
gos pamaldos už lietuvį polici

| tą, Joseph Milcliell, 5819 South 
Whipple Street.

Jisai tarnavo policijos mo 
lorciklių skyriuj ir mirtinai su. 
sižeidč besivydamas “spyderį”

Mit-

nepaten• 
duosianti 
Vienybės

nugabentas į 
ligoninę. Ten 

netrukus pasimirė.
Velionis paliko žmoną ir vie

ną dukterį.
Inkvestas įvyks rūgs. 8 d., Po

licija yra pasiryžusi “spyderį” 
ir Mitchell mirties kaltininką 

| suimti ir atgabenti inkvestan.

L

■ . r • -•
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OLIMPIJADOS VAIZDAI — Pirmosios Lietuvos Tautinės Olimpijados vaizdai iš (kairės į dešinę): Olimpijados Globėjas prezidentas Antanas 
Smetona pasirašo olimpijados atidarymo aktą; aukuras kuriame dega olimpine ugnis, paimta iš Nežinomojo Kareivio kapo aukuro; aukštieji svečiai- 
vyriausybės nariai — olimpijados atidarymo dieną žiūrovų eilėse (iš kairės į dešinę) : susisiekimo ministras J. Stanišauskis, žemės ūkio ministras J. Tū
belis, švietimo ministras J. Tonkūnas ir Seimo pirmininkas K. Šakenis; paminklinė lenta prie Kūno Kultūros Bumų; nugalėtojų pagerbimas; tautinių 
šokių šokėjai ir sportininkai parade; atvykstančiųjų svečių lietuvių sportininkų sutikimas Kauno geležinkelių stotyje—vilnietis P. žižmaras su jį pasi
tikusiu Kūno Kultūros Rūmų direktoriumi V. Augustausku ir atėjusieji pasitikti; tautinis šokis “Kubilas.

Važiavimas
Aklomis
Kaip Kartais Būna Važiuojant 

Naktį
Ar jus norėtumėt Važiuoti 

minutę į valandą greitumu už
rištomis akimis?' Klausia Carl 
A. Barretl, Illinois Automobile 
Club prezidentas. Betgi dauge
lis lai daro naktį. Mažai kas 
supranta”, sako p. Barrett, 
‘kad akys daug greičiau pri
pranta prie atvažiuojančio iš 
priekio autoinobiliaus šviesų, 
bet akys daug, lėčiau pripranta 
prie tamsos. . .??

“Padėkim,. jt^ų akims reikia 
puses minutes - priprasti prie 
tamsos po aiškios šviesos kito 
automobilio. Jėigtf jus važiuo
jate 30 m. greitumu, jus pra
važiuojate 22 pedjas pirm negu 
vėl matysite. Jeigu važiuojate 
60 iii; jus nematysite per 44 
pėdas.

“Tas 22 pėdų skirtumas, ga
li reikšti skirtumą tarp gyvas
ties ir mirties ir parodo skirtu
mą tarp saugumo prie viduti
nio greitumo. .'į '

“Saugumas yra didesnis va
žiuojant pamaži, nes greitumas

Dangaus Įpėdinis 
Nesidžiaugia
Darbu

Kėsintasi ir Jį Nužudyti
George Hennemon, buvęs iž

dininkas, buvo išrinktas Malio- 
rių ir Dekoratorių unijos 191, 
biznio agentu. Jis yra vietinin
kas bridgeportiečio James G. 
Dangaus, 3116 Lowe Avenue, 
kuris buvo nužudytas rugp. 8.

Hcnneman nelabai džiaugia
si darbu, nes kartą buvo kėsin
tas! ir jį nužudyti. Jis išliko 
sveikas, bet žuvo jo žmona.

Nauji Paukščiai 
Brookfielde

Brookfieldo žvėry nan iš toli
mų kraštų atgabenta daug 
naujų įdomių paukščių. Tie 
paukščiai yra “Ceram Lorys” 
iš Naujos Gvinėjos, “Lorys, 
“Lorikccts” ir “Lith jays” iš 
Australijos.

padidina veikmę žmogaus klai
dos, greitumas neduoda progos 
ištaisyti klaidą ir aštriai bau
džia už mažiausią klaidą.” (B)

; Pirmadienis, Rugp; 22, 1938

RYTOJ VINCAS “DĖDĖ” MIŠEIKA LAIDO
JAMAS TAUTIŠKOSE KAPINĖSE

Buvę Velionio Mokiniai Yra Prašomi 
Atsišaukti

Vincas “Dėdė” Mišeika, ku
ris pasimirė Cook County ligo
ninėje penktadienio, rugp. 19 
d, vakare, bus laidojamas ry
toj po pietų, Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse.

Velionio kūnas yra pašarvo
tas S. P. Mažeikos koplyčioj, 
3319 S. Lituanica avenue, iš 
kur laidotuvės prasidės.

Mes esam prašomi padaryti 
sekamą pranešimą.

Laidotuvių tvarkytojai pa
geidauja grabnešiais buvusius 
“Dėdės” Mišeikos “Aušros” mo
kyklos mokinius. Išviso grab- 
nešių reikės dvyliką, šeši neš 

'grabą, o kiti šeši sudarys gar
bės sargybą.

Kadangi buvę mokiniai nė
ra žinomi velionio šeimynai nei 
laidotuvių tvarkytojams, tai 
mes šiuomi kreipiamės į juos 
prašydami suteikti savo buvu
siam mokytojui paskutinį pa- 

I tarnavimą. Visi mokiniai, ku
riems aplinkybės leis laidotuvė-
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Vincas “Dėdė” Mišeika
se dalyvauti ir patarnauti už 
grabnešius, yra prašomi būti
nai šiandien susižinoti su An
tanu Vaivada, “Naujienose”, 
1739 South Halsted Street, te
lefonas CANal 8500.

Laidotuvės prasidės apie 1- 
mą valandą po pietų. Po trum
po gedulingo programo koply
čioj, kūnas bus išlydėtas į ka
pines. Prieš nuleidžiant grabą 
duobėn, prie kapo vėl bus at
liktos ceremonijos.

Vincas “Dėdė” Mišeika mirė 
sulaukęs apie 67 metų amžiaus. 
Gyveno adresu, 1748 W. 86th 
Street. Buvo senas lietuvis ame
rikietis veikėjas ir vienas pir
mųjų lietuvių socialistų. Buvo 
nepaprastai geros širdies, mie- 
laširdingas žmogus ir kartais 
bedarydamas gerą kitiems, pats 
susilaukdavo nemalonumų.

Chicagoj per eilę metų jis 
vedė Aušros mokyklą, kur daug 
lietuvių profesionalų gavo mo
kslo pradžią. Vėliau dirbo Nau
jienų raštinėj, paskui kaipo ap- 
draudos ir real-estate agentas.

Velionis paliko žmoną Stasę 
ir sūnų Vytautą. R.

Kas Veikiama 
Parkuose

šiuo laiku parkų tvenkiniuo
se žydi vandeninės lelijos, o ki
tur ir lotusai. Jų galima ma
tyti Garfield parke, Douglas 
parke, Gage parke ir Jackson 
parke.

Taipgi kas vakarą nuo 8 vai. 
Grant parke būna vieši nemo
kami koncertai po atviru dan
gumi, kuriuos pildo geri simfo
niniai orkestrai ir šiaip pasi
žymėję artistai. (B.)

Ii v. .....   =i
Siunčiame
Pinigus

Lietuvon
Ir Į Kitus Kraštus

Paštu ir Telegrama už 
prieinamą kainą. Siun
tėjui pristatome kvitą 
su gavėjo parašu.
Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo 
kvitas ir pinigų pasiun
timo ratas.

Naujienos
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.




