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Grinius ir Šleževičius Sveikina
f

SEIME DALYVAUJA 250 DELEGATU IR 6 
VALDYBOS NARIAI

Pareikšta nuomone, kad $38,000, investuo
ti Vienybės name, kuone visai pražuvę

Telegrama Naujienoms:
SCRANTON, Pa., birž. 27. — Antrojoj sesijoj SLA 

seimas susiorganizavo, dalyvaujant 250-ms delegatų ir 
šešiems valdybos nariams. Mandatų komisija priėmė vi
sus delegatus, atmetusi keletą menkesnių skundų.

Visų nuotaika linksma. Ateitis žada gero Susivie
nijimui. Skautų organizavimas randa daugiau pritarė
jų. —K. Jurgelonis?

Antra telegrama:
SCRANTON, Pa., birž. 28. — Trečioji seimo sesija 

prasidėjo šį rytą. Kuone visi raportai užgirti be skaity
mo. Daktaro raportas priimtas net jam nedalyvaujant.

Stebėtinai gražius sveikinimui Seimui atsiuntė bu
vęs Lietuvos prezidentas Grinius ir buvęs ministras pir
mininkas Šleževičius, taipgi “Lietuvos Žinios” ir “Ūki
ninkas”.

Viniko raportas lengvai kritikuotas.
K. Jurgelonis.

Trečia telegrama: /
SCRANTON, Pa., birž. 28. — Auditoriaus ir finan

sų komisijos rąportai užėmė kuone visą ketvirtą sesiją. 
Ihvestmentas “Vienybės” pastate lengvai diskusuotas. 
Grinius ir kiti išreiškė nuomonę, kad $38,000 investmen- 
tas kuone visai pražuvęs. Raportai priimti.

Posėdžiai yra tvarkingi, be didelių susijaudinimų.
K. Jurgelonis.

Legiono viršininkas 
reikalauja teisės at

sakyti kritikui
NEW YORK, N. Y., birž. 28. 

— Amerikos Legiono naciona- 
lis komanduotojas D. J. Doher- 
ty atvyko j New Yorką ir pa
reikalavo, kad Nacionali Švie
timo Sąjunga leistų jam atsa
kyti į kritiką, busią Amerikos 
Legionas esąs nepatriotinis ir 
fašistinis.
z šitokios pastabos tapo iš
reikštos » tyrinėjime paskelbta
me Švietimo Sąjungos suvažia
vime. Kaip manoma, pastabų 
autorius buvęs Northwestern 
universiteto profesorius Wil- 
liam Gellermann.

Fašistų laikraštis 
giria merą Hague
ROMA, Italija, birž. 28. — 

Dienraštis “Glornale D’Italia”, 
Italijos fašistinės vyriausybės! 
organas, antradienį patalpino 
straipsnį, kuriame kalbama apie 
paskilbusį laisvės varžymu pa
žangiesiems elementams Jersey 
City merą Hague. “Giornale 
D’Italia” sako, jogei Hague pa
žadinęs naują sąžinę ir pama
tęs pirmą saulės spindulį nau
joj aušroj plintančioj Jungt. 
Valstijose.

CIO traukia New 
Orleans policiją 

teisman
NEW ORLEANS, La., birž. 

28. — Federalis teismas antra
dienį įsakė New Orleans poli
cijos viršininkui ir miesto me
rui Maestri pasiaiškinti, kodėl 
neturėtų būti išleistas indžionk- 
šenas draudžiąs jiems perse
kioti CIO. New Orleans meras 
ir policija užgriebė CIO doku
mentus. Dabartiniu laiku mie
ste ir apielinkėj streikuoja CIO 
nariai.

Pasitrauks iš kon
greso žymus atža

gareivis
WASHINGTON, D. C., birž. 

Ž8. — Atstovų buto mažumos 
(republikonų) vadas, kongres- 
manas Bertrand Snell paskel
bė, kad jis nebekandidatuos at
einančiuose rinkimuose į kon
gresą. Snell buvo vienas ar
šiausių Naujosios Dalybos prie
šininkų ir kritikų kongrese. At
stovų buto republikonų vado 
vietai dabar minimas kongres- 
manas Joseph W. Martin, kui 
ris yra skaitomas kaipo libe- 
rališkesnis nei Snell. < .

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

Giedra; vėsu; saule teka 5:17, 
leidžiasi 8:29 valandą.

(ACME-NAUJIENŲ Foto I

PREZIDENTAS SVEIKINA ŠVEDIJOS ATSTOVUS — Prezidentas Franklin 
D. Roosevelt (viduryj) kalbasi su Princu Bertil, Švedijos kronprinco sunumi, 
laike iškilmių Wilmingtone, Dclaware valstijoje,'kur prieš 300 metų įsisteigė 
pirma švedų Kolonija Amerikoje. Dešinėj, prezidento adjutantas Pulk. Edwin 
Watson.

Dinamito surasta 
prie geležinkelio, 
kuriuo važiuoja 

prezidentas
NORTH BERGEN, N. J., 

birž. 28. — Policija konfiskavo 
40 lazdelių dinamito rasto ar
ti West Shore geležinkelio, ku
riuo kai kada prezidentas Roo- 
seveltas važiuoja iš Washing- 
tono į savo rezidenciją Hyde 
Parke. Policijos manymu, di
namitas toj vietoj buvo užkas
tas prieš keletą mėnesių.

24 metai nuo Įvykio
uždegusio Pasau

linį karą
SARAJEVO, Jugoslavija, bir

želio 28. — Antradienį sukako 
24 metai, kai šiame mieste jau
nas vyras, Gavrilo Principo, 
nušovė Austro-Vengrijos didįjį 
kunigaikštį Francą Ferdinandą 
ir jo žmoną princesą Sofiją. 
Teroro aktas buvo priežastim 
Pasaulinio karo. Sukaktis čia 
praėjo veik nepastebėta, tik 
kai kur paskiruose rateliuose 
vėl diskusuota klausimas, ar 
gal'važudis buvo didvyris, ar 
klaidingai įsivaizdavęs savo pa
šaukimą jaunuolis. 

__ r

Žemės drebėjimas 
Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, Mek-

Įteiks parlamentui 
mažumų statutą

PRAHA, Čekoslovakija, birž. 
28. —- Čekoslovakijos valdžia 
įteiks parlametitui svarstyti 
paruoštą statutą, kuris liečia 
šalies tautinių mažumų teises. 
Statutą parlamentui įteikti val
džia ketina apie 15 d. liepos.

SUKILĖLIAI VĖL SULAIKYTI
HENDAYE, Francuzija, bir- lę tvirtovę., Premjero Negrino 

patariama Valencijos vyriau-želi'o 28. — Sustiprinta loj a
lįstų1 armija, "antradienį vėl su- ' syįjfy-iš miesto į ukjųs 
laikė sukilėlių-slinkimą Valen
cijos linkui. Sakoma, kad lo 
jalistai turi Castellon provinci 
joj 110,000-karių, o sukilėliai

I v • < Į • < •

moteris, vaikus ir senius. Va- 
lencijoj paliekama tie, kurte 
tinka paskutinei kovai.

45,000. Tačiau sukilėliai yra! Lojalistai

kur kas geriau apginkluoti. | P*ltuse’ ’^tremadura fronte. 
Pačioj Valencijoj ėjo darbai člia <Pe atsiėmė Venturą klonį 

'tikslu padaryti iš miesto dide- ir San Vicente lygumas.

Penki franeuzai ka
riuomenės aviato

riai žuvo

Mobilizacija darbi
ninkų Janonijoj 

paskelbta
REIMS, Francuzija, birž. 28. TOKIO, Japonija, birž. 28.— 

— Penki franeuzų armijos la- Japonijos ministrų kabinetas 
kūnai žuvo’ antradienį, kai jų antradienį nutarė paskelbti mo- 
lėktuvas sudužo ir užsidegė 200 bilizaciją darbininkų karo reik- 
jardų atstumoj nuo šio miesto menų dirbtuvėms ir uždrausti 
aerodromo. Lėktuvas nukrito medvilnės prekių vartojimą na
vos kelioms minutėms praėjus mų reikalams. Medvilnė eis tik 
po to, kai jis pakilo oran.

DANCIGAS - KITAS VOKIEČIŲ GROBIS
Vokiečių-lenkų santykiai atšala

PARYŽIUS, Francuzija, birž. Danzige nacių upui sustiprin-
28. — Adolfui Hitleriui nepa
vyko užgrobti Čekoslovakiją, 
šiuo laiku Europoj nužiūrima, 
kad kitas Hitlerio žygis bus 
atkreiptas prieš Dancigą.

Ir nacių užsimojimas Danci
gu! atimti iš lenkų gali būti 
įvykdytas artimoj ateity.

Lenkų-vokiečių santykiai pa
skutiniuoju laiku sparčiai blo
gėja. 1,000,000 vokiečių mažu
ma Lenkijoj atnaujino savo 
propaganda. Pereitą savaitę Vo
kietijos propagandos ministras 
Goebbels atlankė Danzigą ir čia 
jį vokiečiai pasitiko dideliu en
tuziazmu. Goebbels lankėsi

ti.
Antra vertus, Francuzijos 

santykiai su Lenkija yra taip
gi atšalę. Lenkijos užsienio rei
kalų ministrą Becką franeuzai 
apibudina kaipo nesimpatin
giausią visų valstybės vyrų Eu
ropoj. Jei Hitleris pultų Dan
cigą, tai reiškiama abejonė, ar 
Francuzija eitų pagalbon len
kams ginti miestą? O oe fran
euzų pagalbos Lenkija vokie
čių neatrems. fC

Toki sumetimai ir duodaVpa^ 
grindo nuožiūrai, kad sekantis 
Hitlerio žygis gali būti atkreip
tas prieš Dancigą.

sika, birž. 28. — Smarkus že
mės drebėjimas užgavo Meksi
kos Miestą ir apielinkę į pie
tus ntlo to miesto antraulenį 
2:20 valandą popiet. Drebėji
mas tęsėsi vieną minutę lak

Fašistai pirmiausia 
puls Amerikos dar

bininkus
WASHINGTON, D. C., birž. 

28. — John Brophy, CIO di
rektorius, kalbėdamas pirma
dienį Nacionalio Spaudos Kliu- 
bo susirinkimui pareiškė: “Mu
sų Fordai ir musu Girdleriai 
ieško Amerikos Hitlerio diri
guoti jų kovai prieš organizuo
tus darbininkus. Ir jeigu mes 
nebusime pakankamai budrus, 
tai jie suras tokį asmenį.”

ko.

VIENA, Austrija, birž. 28. 
— Vokietijos viršilos “valo” 
Austrijos nacius. Nepatenkin
tus Hitlerio režimu nacius vy
riausybė siunčia į koncentraci
jos stovyklas. Gegužio pabaigoj, 
ir birželio pradžioje daugiau 
nei 1,000 buvusių nacių išga
benta į Dachau stovyklą.

Valstijos vyriausiojo 
teismo nariu išrink

tas W. Gunn
DECATUR, III., birž. 28. — 

Illinois valstijos naujuoju vy
riausiojo teismo nariu pereitą 
pirmadienį tapo išrinktas re- 
publikonas Walter T. Gunn. Jo 
priešininkas, Circuit teismo na
rys Joseph L. McLaug?A<n> de
mokratas, rinkimus pralaimė
jo. ,

karui.

Paskandino japonų 
karo laivą

HANK0W, Kinija, birž. 28. 
— Pirmadienį kinų lėktuvai 
atakavo japonų šarvuotlaivius 
Yangtze upėje, 215 mylių at
stumoj nuo Hankowo, laikino
sios Kinijos sostinės. Trys ja
ponų laivai buvo apdaužyti, o 
vienas paskandintas.

Vieno kinų užsidegusio lėk
tuvo vairuotojas leido tyčia nu
kristi lėktuvui, pilnam bombų, 
ant japonų šarvuotlaivio. Ki
nas aviatorius žuvo, bet pa
skandino ir japonų laivą.

Rusų lakūnas atliko 
4,300 mylių kelionę 

be sustojimo
MASKVA, Sovietų Rusija, 

birž. 28. — Rusų lakūnas Vla- 
dimir Kokinaki antradienį per 
radiją pranešė, kad jis pasie
kė Spaską. Kelionę iš Maskvos 
į Spaską, 4,300 mylių tolio, la
kūnas atliko į 24 valandas ir 
nesustojęs.

Britanijoj sąjūdis 
dėl valdžios pa

slapčių
LONDONAS, Anglija, birž. 

28. — Nesenai Duncan Sandys, 
konservatorius atstovų buto 
narys, įteikė karo ministrui 
Leslie Hore-Belisha įrodymus, 
su atatinkamomis skaitlinėmis, 
•apie šalies apsaugos trukumus.- 
Neužilgo po to generalis šalies 
prokuroras pareikalavo pasaky
ti, iš kur Sandys gavo infor
macijas.

Sandys nesutiko paaiškinti. 
Generalis prokuroras pagrūmo
jo areštuoti jį. Sandys iškėlė 
grūmojimus parlamente. Dėl to 
taip parlamente, taip spaudoj 
ir plačiojoj 'visuomenėje kilo 
pasipiktinimas vyriausybe. Lau
kiama, kad parlamentas paskirs 
specialią komisiją ministrų dar
buotei tyrinėti.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
“Pirmyn” Choras Iš
kilmingai Sutiktas 

Kaune
KAUNAS, birželio 23 dien.

— Amerikos lietuvių choras 
“Pirmyn” atvyko į Kauną, ir 
iškHmingai sutiktas valdžios, 
organizacijų ir visuomenės at
stovų.

------- - ------------5 
Dariaus-Girėno Paminklas Sta

tomas Prie Valstybinio 
Stadiono.

KAUNAS, birželio 25 dien.
— Dariaus-Girėno paminklo 
statybai paruošiamieji darbai 
visai baigti. Liepos 17 dien. 
bus pašventintas Dariaus-Girė
no paminklui, kuris statomas 
prie Valstybės Stadiono, kerti
nis akmuo.

Liepė likviduoti 
kompanijos 

uniją
ROCKFORD, III., birž. 28.— 

Nacionalės Darbo Santykių Ta
rybos atstovas antradienį reko
mendavo Tarybai likviduoti 
Burson Employes asosiaciją, 
kitaip sakant, Burson Knitting 
kompanijos uniją.

Palaidojo miesto me- 
nedžeriaus bilius

SPRINGFIELD, III., birž. 28. 
— Valstijos legislaturos muni
cipalitetų komisijoj tapo sulai
kyti ir bent šioj specialioj le
gislaturos sesijoj palaidoti pen
ki biliai, kurie taikė suteikti 
Illinois miestams ir mieste
liams teisę nubalsuoti, ar jie 
nori menedžeriaus valdžios for
mos.

Ministras Lozoraitis Išvyko 
Atostogų.

KAUNAS, birželio 23 dien. 
užsienių reikalų ministras S. 
Lozoraitis išvyko atostogų į 
Vakarų Europą. Pravažiuoda
mas birželio 24 dien. sustojo 
Berlyne, kame aplankė Vokie
tijos užsienių reikalų ministrą 
Ribbentropą.

Su Lenkais Sudaryta Orinio 
Susisiekimo Sutartis.

KAUNAS, birželio 22 dien. 
sudaryta lietuvių-lenkų orinio 
susisiekimo sutartis.

G. K.
New York City 
1938-VI-27 d.

• Sekminėmis Kaune lankėsi 
Klaipėdos krašto darbininkų 
dvi ekskursijos, apie 350 žmo
nių, kurie norėjo susipažinti su 
laikinąja Lietuvos sostine bei 
jos įžymybėmis

Atėmė pilietybės tei
ses buvusiam pa

siuntiniui
RUMUNIJA, birž. 28. — Ru- 

munijos vyriausybė atėmė pi
lietybės teises buvusiam savo 
pasiuntiniui Jungt. Valstijose,: 
Charles A. Davila. Davila yra1 
kaltinamas nepalankia Rumu-' 
nijaf veikla užsieny.

LIEPOS IR 
RUGPIUČIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.



NAUJIENOS, Chicago, UI Trečiadienis, birž. 29, 1938

Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

ĮSIDĖMĖTINI ARGENTINOS LIETUVIU 
GYVENIMO ĮVYKIAI

(Specialio “Naujienų” korespondento Pietų Amerikoje)

(Tęsinys}
Lietuvišką “anšliuso” 

imitacija
J. L-tis (Juozas Laurinaitis), 

pirmųjų Lietuvių Batalijonų 
dalyvis kovpse už Lietuvos ne- 
priklaustomybę, su širdperša ir 
sarkazmu reiškia sayo nuomo
nę. štai jo aštrios plunksnos 
žodžiai:

Po paskutiniu įvykių Lietu
voje, įvyko daug kalbų ir daug 
judėjimo lietuvių tarpe, kaip 
Lietuvoje, taip ir užsieniuose: 
komentarai, diskusijos, mitin
gai, protestai, rezoliucijos, etc. 
e te.

Gerbiamieji Lietuvos pilie
čiai ir ex-piliečiąi!.. Kam jau
dintis? Kam nervus gadinti sau 
ir Kauno ponams? Kam pro
testuoti ir už ką? Protestuoti 
prieš lenkuti už smurtą? Jie tik 
pasijuoks, ir pats Kaunas kar
čiai šypsosis “Joną liaudį” ap
movęs. Argi dar ne aišku, kad 
ši komedija suvaidinta su Kau
no sutikimų — sutartas daly
kas. Jau kuris laikąs kaip spau
doje minima apie užmezgimą 
santykių tarp Lietuvos ir Len
kijos, tik nebuvo tukyta kaip

$5 — Į M O K Ė t I — $5< 
BE FINANSINIŲ MOKESČIŲ I 

Tiktai Mažos Palūkanos.
35 TERRAPLANE Sedan .... $2655
34 PLYMOUTH Sedan ..... $2255
34 CHEVROLET Sedan .... $215
33 BUICK Trunk Sedan.... $265
33 PONTIAC Trk. Sedan.... $195
32 DE SOTO Sedan ............ $145
31 CHRYSLER Sedan ........ $115
31 OLDSMOBILE Sedan.... $115
31 DODGE Sedan ............• $95
31 CHEVROLET Sedan ....k. W
30 CHEVROLET Sedan .... ?.. $60
30 FORD Sedan .....z............. $60
50 KITOKIŲ PASIRIN- $OE 

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

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

tai' įvyks, bet ya pąsįĮąikė pro
ga: šiušpingų su Rįtleriu pada
rytas “anšliusą^” pųjkjai pamo
kino Kauno ir Varšuvos ponus 
kaip nugalėti “Joną liaudį” ir 
įvyko “anšliuso” imitacija rai
dai rąidėp nųkopįjuptą.

Argentinos dienraštis “La 
Nacion”, minėdamas lietuviš
kąjį “Rięįielieų” (kųų. Mironą) 
pažymi, kad šis ponas keletą 
įpenėsiu prieš lenkų ultimatu
mą vedęs su lepkais ąlaptas de
rybas, taigi nėra ko labai ner
vuotis, vely nurimti!... O gi už
sienio lietuviams pilietybės at
ėmimus gąĮ ir su šiuo įvykiu 
supuola?

O jus, kurie ten protestuoja
te ir mitinguojate! Aš norėčiau 
pas jum; paklausti: ar jūsų pi
lietiškosios malonės prašymai 
jau grįžo iš Ęųypppą su atatin- 
kąmomis rezoliucįjoipįs?... Jei
gu pe, tai neturite teisės pro
testuoti !

Viskas vęltui, vyručiai! Da
bar jau pąsaulyje virto tokia 
kovos taktika, kad pulti prie
šą iš užpakalio; tas išeina daug 
pąsekmingiau, o muips nieko 
daugiau nelieka, kaip dainuoti 
“Ei, pasauli, pius be Vilpiaus 
jau nuramino!” Vietoje Vilniui 
Vaduoti Sąjungos, organizuosi
me “Nepriklausomybės gyni
mo” komitetus!, o nepriklausp- 
įnybės nustoję — atvadavimų 
komitetus ar sąjungas. Pinigų 
vistiek bus! Kuomet lietuvių 
tauta tapo Antano Smetonos 
nuosavybe, tai jis ją gali kaip 
nori parduoti ar padovanoti; 
lai jo dvaras. O įbes,ei; pro
testuosime, tai protestuokime 
prieš lenkus, prieš rusus, prieš 
pasaulį, bet išsiskirstę stengkį- 
įnės kiekvienas Kaunui pataį- 
kauti, kad daugiau lietuviškos 
malonės pelnyti, tai Lietuva 
tikrai gyvuos!

paiamv-ųpas 
MHliąs įpus veųiipp 

Kųpčiąvuja. 
ne tuvių sąjungos 

yru
yyuayu ųeatįdėuo-

NEPRIKLAUSOMYBES
Deklaracija

LIEPOS 4 d... tai LAISVĖS simbolis. Tą dieną, 
šiemet ir per visus ateinančius metus, visi mi
nėsime to kilnaus aklo, Nepriklausomybes De
klaracijos priėmimą. Tuo žygiu mes kaipo lai
svos demokratiškos šalies tauta šiandien su 
ypatingu širdies kilnumu skelbiame laisvę ir 
taiką.
LYGIAI taip, kaip ir tie tolregiai vyrai, kurie 
patiesė tuos pamatus, ant kurių šiandien musų 
nepriklausomybės ir laisves pilis yrą supilta... 
taip ir finansinis musų ir jūsų aytįmųjų sau
gumas priklauso nuo jūsų protingo, toli nu
matančio ir sistematinip planavimo. Lithuą- 
nian Building, Loan and Savings Ass’n—Nau
jienų Spulka gali būti jūsų rąmsčiu, siekiantis 
finansinės nepriklaųsorpybčs.

STIPRYBĖ—APSAUGA—PATĄĘNĄVIMAS

TilkU uodegą lapes vęžiąiėly-’ 
je, ląągp.

m^ma, ųąr ne vis-

są|nya*ų leA^+ą, Kau yuaas 
įkcič uuuegą l^pes vezmiėiin, o 
P^kui k.eju> yicpą Koją, Kitą #q- 
ją, am guio ir visą^ pilantys.

uaoar, Kurioje parapijoje 
bus penki ĮenKai — kleponas 
turės lenKisKą pamoKsĮą sąKy- 
tl, Kur Dus 1U 1CBKU --  SU KUO*
iais vaju vos uz ”dievo žodi ', 0 
Kur Dus visas ketvirtadalis — 
yę^afaus aųtonqpajq$... l'ą| tik 
prucizią blogp I

l/aug M pasa-
Kyciuu, uct neupskiiioKU, na- 
uuagi ir pats et>u ex-piiieus, 
dcl vipųą uom pąsaKyu, kąų 
ir musų isęmjos tąrpe pąąiFOr 
do 
ivaunųi, q 
pasiuntęs 
rasaupųęs. 
Kiausifpąu 
ir reiKetų
jant, p? drąsia; pareikšti pre- 
lenzijąs į sąyų tėvų žeiųę. Lie
tuviais, uuip niatopae, liks tik 
tie, kurie Kaupe gyveną, nqrs 
ir nekąlbčs lietuviškai. Malda- 
vimaią ir pątąikavimais jiejns 
tik padeda kupčiąvoti inųsų tė
vynes likimu.

Pilietybės atgavimui prašy
mai taip pąt pprcĮkteDs nusižę- 
mininjąs prieš Kaupo lepkber- 
nius. Gal kai kurie tą “malo
nę” ir gaus*, bet tas nelemtasis 
įstatyipas (jei jįs verta įstaty
mu vadinti) vistiek nebus pa
naikintas ir ex-pilieč:ų skaičius 
visuoipet didės. Neužmirškime, 
kad daugelis musų tautiečių 
“atsiskyrę nuo civilizacijos” 
Pietų Amerikos ar Australijos 
džiunglėse; jie ne tik negali 
reikalaujamų taisyklių išpildy
ti, bet daugelis dar nieko nei 
nežino apie šiuos naujus pilie
tybės reikalus.

Neužmirškite, Lietuvos po
nai, kad ir jūsų balti kalnieru- 
kai daug nuo užsienių lietuvių 
priklauso ir jūsų pppįų .bliz
ganti bateliai taip pat! Ir kuo
met per Lietuvos kaimą va
žiuodami pamatysite naują ba
kūžę, skardinį stogą ar kitą ko
kį progresą, taip pąt žinokite, 
kącl tas viskąs turi ryšius su 
užsienių, bet.... jau seniai mes 
apie jūsų nuoširduiną abejoja
me, ir galų gale persitikrino
me.

Argęptinos Lietuvių Centras 
ir Savišąlpinė bei kultūrinę 
Piętų Amerikos Lietuvių Drau
gija “Lietuva” dėl Vilniaus ne
tekimo paskelbė tokią užuo
jautą įpusų tautai:

“Vakarų Europos padangėje 
įsiuiųbąvųs politinėms ąistroms 
Ljctuvįų tąutos teisės į Vįlpių 
įapo sutremptos ginklo grąsi- 
piipu ir visi lietuyiąi šiapdiep 
liūdi laido (Japii gražią viltį 
skinti ateities darbų barą sepo- 
vės lietuvių kultūros židinyje— 
Vilniuje.

Sąryšyje su pastarųjų laikų 
įvykiais tąrp Lenkijos ir Lie
tuvos, kurių dėliai Lietuvių 
Taųtąi atipiaipa teiae atgauti 
Lietuvos isforinę sostinę Vil- 
pių, mes išeiviai tolimame kra
šte gyvęnįąmi reiškiame savo 
brolįąms. lietuviams šią liudė- 

širdingą pzuojau-

Lietuvos Kąrjuo-
Sąjųpgos Pietų

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULĘAĮ
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Šio. vajandą

O Buvųsįų 
menės Karių 
Amerikoje pirmininkas Izido
rius Daily(įė per tą patį “Ar
gentinos Lietuvių Balsą” kvie
čia savanoriui, “valandai išmu
šus”, vykti kovon su ginklu 
rankose.

ĮŠ Pietų Amerįkps daug lie- 
tRYįų išvyko Ispanijos demo
kratiją gint; ppo tarptautinio 
fašizmo, bet Lietuvon, kol ji 
valdoma nedemokratiškai, ro
dos, niekas nenuvyko stot ko
votojų eilėsna.

ĘiRitąi gvildenąnia koloni- 
zaeijęs problemą

Buenos Ąires universiteto pa
skutinio agronomijos fakulteto 
kurso studentas* Juozas Buke- 
vičius yra ir spaudos bendra-

dąrbh. Jis pe tik Jipqtypų su
renka “Argęptinos Lie|uyių 
Rplsą’?, bet ir pjpč;ąi gyildepa 
kolppizaeijo^ Jdąusįpią to pa
žangaus savaitraščio skiltyse. 
Japae tuo klausimu daug rašė 
Lepnas Ryžtis ir kiti koloni- 
2;ąc;jqs pyoJjlemGS fyripėtqją;.

Dirbama be jokio atlyginimo, 
uorę tųq pačiu laiįcu pęnas Mu
las Šalčius kombinuoja litų 
eikvojimą visiškai kolonizaci
ja; ųetįnkamų Bolivijos pelpių 
“|colqpjzavimui”. (Roliyijqn 
*‘e|cqpominės” draugijps siųs- 
įa§ ųųyyko p. J. Ląuripąvičius 
ir ten dirba tartoke, o jo žmo
na su šalčium, galutinai susi
kompromitavę, apleido daug 
litų kąmavųs’į ‘Tšvipną” ir kas 
sau išsidangino, košes privirę).

Tąrp kitų “Ą. į. Bąl§o” pen- 
drądąrbių įdpiniąi parašė apie 
ukinipkavijpą Gl;ącp' gilumoj 
lietuvis ukipįnkas Jųqzas My* 
ką. Pasirodo, “žaliasis praga
nąs” yrą sąvotiška^ ĘĮdorądo, 
niipjopų prtojų ąteitis. Myra 
kalba paprastai ir gaspadoriš-

Per rnišRų tankumyną^
r Jąu dvęjį metui, kaip aš gy
venu Cako teritorijoj, q toje 
apylinkėje, kur mes lietuviai 
dabar gyvename, t. y. apie Na- 
peųay stQ|į, tai bus dar tik 8 
metai, kaip pirmasis ūkininkas 
atsirado. Taip ir pradėjo ap
gyventi žaliąsias girias, kas me
tąs vis daugiau ir daugiau žmo
nių privažiuodami. Ir beveik 
kiekvienas atvažiavusis vis 
s|ęngįąsi, kad tik sąu žen;ės 
užsiimti. Taip ir budo žmonės 
tiesiog į iniškus, kur tik stir
nos buriąisi tebėgiodąvo, viso
kių rųšių paukščiai ir papūgos 
skraidydavo. O žemės tai nebu
vo išdirbta nė vieno metro: 
dar piekąs' tada nearė ir nešė-

jo, — perdėm buvo miškai ir 
miškai. Bet tie miškui buvo 
dviejų rūšių: smulkus krūmai 
ir stambus medžiai. Ten, kur 
prieš 8 metus buvo smulkesni 
miškai, šiandien jau kultivuo
jamą medvilnė (vata, algodon), 
o kur buvo skambus medžiai, 
šiandien jau tik kelmai jų pa
siliko, kur mes ganome 
gyvuosius! ir t. p.

(Bus daugiau)

savo

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

Sun. by appojntment

Dr, Stanley Naikelis
Physician and Surgeon 

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

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš
Jūsų Stalą

Oflso TeL Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nędėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVŲ.

Tek Kenwood 5107

Ofiso Tel. Virginki 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUB 
Ofiso valandos: 

nuoi 2—4 ir nuo 6—8 vąl. vąkąro 
Rezidencija: 

8939 SOUTH CLAREMONT ĄV£ 
Valandoj — 9—10 Ą. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

Ęąjp męs gyvename čako 
gilumoj

Qąvęs “Argentinos Lietuvių 
Balsio” Redakcijos laiškus, išti
są pusmetį ripkau medžiagą 
apie gyvepimą žąlių Čako girių 
gįįpmpj, kad supažindinus visą 
lietpvįšką ppsąųlį $u Čąko ūki- 
pinkų gyvepimo tikrove. Nęra- 
šąp nė “už”, nė “prieš”, bet 
vlęn teįsybę paduodu, ląi no
rint; išsivežt iš miesto durnų ir 
dulkių broliai patys apsispren
džia.

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa- 
prąsčiąųsį ąsiąppj. Tądėl gera 
ir sumani šeimininkę dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
in^us u? mažus pinigus.

Naųjįęnns savo skaįtytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau- 
dąkit ją pakpl dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėjnykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit jpos ir tuojaus atsi- 
nęškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatytį, o paskui 
juos Už keletą centų įsigyti.

Jąįpgi už mažus pinigus ga
lite gauti ąugŠtos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western- 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
patarimai dykai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas Boulevard 1310 
ĮCetvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIĘTUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUĘ 

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

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

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

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A, J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. Fąirfield Avė. Laf. 8014 

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

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

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

I4IPOTUVĮŲ PJRĘKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA MlDPJItyO ISTAĮOA

AMBULANCE
' : DIENĄ IR NAKTĮ •, 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
44471 South Fąirfield Avenue

ucn Jei. LAp’AYĘTTE 0727

T—\ 4 koplyčios visose
J—J Iv crl 1 Chicagos dalyse

Klausykite muSų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vak vąkaru iš W. H. E- Č. stoties (1420 K. j—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chįcągos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

♦

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

J. LIULEVIČIUS > i •
4348 So. California Avenue Rhqne Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Roulevard 4089

■ l I. J. ZOLP Phone Uoul. 5203
1646 West 46th Street Boulevard 5566
jy j'y.oFi' ir

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Ąyenu.e
• > ■ • . ‘ •* ■ *» • * ' *. *____

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ ir sunūs
2314 West 23rd Plące Phone Canąl 2515
SKYRIUS; 42-4j lOgtli str^ęt Tel. Fullmen 1274

•/į. ’.________ • ... , :

■ii ĄLĘĘĘT V, PETKUS IR ĘUDEIKIS
47Q4 Sp. Western Ąv$. Phone Virginią 0883

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

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, Ųtarninke ir Ketverge 
nuo 2*iki 9 vai. vakare. 

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Speciąlistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

7, / Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Vąlandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis pagal sutartį.

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR {CHIRURGAS 

2?01 West 2?nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—3 

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 Sp. CapfornU Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

_____ Kiti Lietuviai Daktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. '

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDVVAY 2880

■ Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĘ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkite “N-nose
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AMERIKOS LIETUVIU KONGRESON
KONFERENCIJA

SCRANTON, PA., birželio 26. 
— Amerikos Lietuvių Kongre
so Konferencija prasidėjo bir
želio 25 dienų 2 vai. popiet Jer- 
myn viešbutyje, Scrantone.

Pirmų dienų delegatų užsire
gistravo 100, ant rytojaus prisi
dėjo dar 20. Konferencijoj bu
vo taipgi daug svečių.

Konferencijai pirmininkavo 
dr. A. Montvidas iš Chicagos, 
o sekretorium buvo Jonikas iš 
Detroito.

Rezoliucijų komisijon liko 
išrinkti' Grigaitis, Michelsonas, 
Bimba, Mizara, Dr. Montvidas 
ir Andrulis.

Svarbiausiu rezoliucijų komi
sijos uždaviniu buvo sutaikyti, 
rodos, nesutaikomas komunis
tų ir socialistų nuomones apie 
pagelbų demokratinei Lietuvai 
ir nepriklausomybes gynimų. 
Komunistai čia užėmė dešinę 
pozicijų, o socialistai kairę. Pir
mieji stoja už aukų rinkimų 
ginklų fondan, nežiūrint, kad 
Lietuvos* valdžia yra maždaug 
fašistiška ir labai savinaudiška, 
o antrieji bijo, kad Smetonos 
valdžia ginklus gali panaudoti 
pirmiausia prieš savo žmones, 
o reikalui atėjus visai nei ne
ginti nepriklausomybės.

šio skirtumo nuomonėse kon
ferencija negalėjo panaikinti ir 
to nei nebandė. Labai tvirtais 
žodžiais ir ta ir kita nuomonė 
konferencijoj buvo pareikšta, 
ypač kalbose d-ro Grigaičio ir 
Michelsono iš vienos pusės*, o 
Bimbos ir Mizaros iš kitos.

Galų gale už Amerikos Lie
tuvių Kongresų Konferencija 
griežtai pasisakė už gynimų 

^Lietuvos nepriklausomybės, bet 
rnokratinei santvarkai Lietuvoj 
kartu pareiškė, kad esant de- 
Lietuvos žmonės bus kur kas 
galingesni savo nepriklausomy
bę ginti ir Vilnių vaduoti.

Atspindint dabartinių Lietu
vos žmonių ūpų, konferencija 
taip pat griežtai pasisakė už 
Vilniaus vadavimų ir išreiškė 
savo pasipiktinimų Lenkijos a- 
gresingumu.

Iš įvairių Kongreso skyrių,

Detroito skyrius tvirčiausiai rei
kalavo, kad konferencija aiš 
kini pasisakytų prieš pirkimų 
ar siuntimų Smetonos valdžiai 
ginklų.

Tačiau šie Detroito skyriaus 
ir kitų skyrių panašus reikala
vimai liko sušvelninti rezoliu
cijų komisijoj.

Iš priimtų rezoliucijų išrodo, 
kad Kongresas turės šiokių to
kių bendrų pozicijų, bet kaip 
socialistai, taip ir komunistai 
nesurišo sau rankų ir vieni ga
lės rinkti aukas Lietuvos gink
lų fondan, o kiti agituoti prieš. 
Paduotos žemiau rezoliucijos 
pačios už i*ave kalba.

Brooklyno ir kitų skyrių 
skundai apie komunistų dikta
toriškų elgesį konferencijoj dėl 
šventos ramybės nebuvo svar
besni, bet buvo palikti komisi
jai išrišti, o išrišus paduoti sa
vo rekomendacijas centro val
dybai. Konferencijos skundų 
komisija buvo pavadinta “tai
kos” komisija. Ton komisijon 
įėjo Vinciunas* iš Massachusetts, 
Liutkus iš Chicagos, Mažeika 
iš Clevelando ir Valaitis iš Con- 
neetieut.

Iš viso konferencija praėjo 
iabai draugiškai. Nebuvo jokių 
perdaug aštrių susikirtimų ir 
nuotaika buvo graži.

Prieš užsibaigsiant konferen
cijai adv. Jurgelionis pranešę, 
kad iš Chicagos kongreso dele
gatams turi atvežęs nuo Chica
gos Lietuvių Tautiškų Kapinių 
gražių dovanėlę—Lietuvių Tau
tiškų Kapinių Jubiliejaus Kny
gų — po vienų kopijų kiekvie
nam delegatui. Visi delegatai ta 
gražia dovana labai džiaugėsi.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Konferencija pasibaigė birželio 
26 d. 1 vai. popiet.

Lietus šiandien sugadino 
Kongreso ir SLA seimo pikni
kus. Į piknikus vis tiek buvo 
n u vėžiavę daug delegatų. Tik 
ten nebuvo kas veikti. Išgėrę po 
stiklų alaus, visi dūmė atgal į 
Scrantonų. Rep.

Į ACMK-NAUJTENŲ Foto I

NEMĖGSTA FOTOGRAFŲ — Ed McNew, Knoxvil- 
le, Tenn., bondsmanas, kuris atsidūrė teisme už trafiko 
įstatymų peržengimų. Kai Hovvard Jonės, vietos laik
raščio fotografas bandė nutraukti jo paveikslų, tai Mc- 
New paleido į jį kelis šūvius. Bet nepataikė. Fotografas 
išliko- sveikas, gavo paveikslų, o McNew traukiamas at
sakomybėn už bandymų žmogų nušauti.

Dykai Apskaitliavimas

• Radio tubus testinam jūsų
namuose

• Taisome radios visų išdirbysčių
• Taisome plaunamas mašinas,

lempas, prosus ir t.t.
Budwit’s Radio Service

4644 S. Paulina St Yards 1460 
Res. 3019 S? Union Victory 8269

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

REZOLIUCIJA PRIEŠ 
LENKŲ AGRESIJĄ

Kadangi Lenkijos militaris- 
u*i, kurie smurto keliu 1920 
metais užgrobė Lietuvos istori
nę sostinę Vilnių ir trečdalį Lie
tuvos teritorijos*, kovo mėnesį 
1938 m., pasinaudodami įtemp
ta padėtim Europoje, dėl inci
dento prie demarkacijos linijos 
pastatė Lietuvai ultimatumų, 
reikalaudami, kad Lietuva už- 
megstų santykius su Lenkija ir 
grasindami priešingame atsiti
kime užpulti Lietuvų;

Kadangi šituo žiauriu grųsi- 
niinu Lenkijos imperialistai bu
vo pastatę į pavojų Lietuvos 
nepriklausomybę ir, gal būt, 
visos Europos taikų, ir tokiu 
budu privertė Lietuvų išpildyti 
jų reikalavimus1, paliekant Vil
niaus kraštų okupantų rankose, 
tai—

Tebūnie nutarta, kad Ameri
kos Lietuvių kongreso Konfe
rencija 1938 m. birželio 25—26 
d.d. apsvarsčiusi aukščiau pa
minėtus faktus ir visų susidėju
sių ryšyje su tuo konfliktu si
tuacijų, reiškia savo gilų pasi
piktinimų Lenkijos agresingu- 
mu ir sako, kad šita smurto 
pergalė nieku budu nepateisina 
lenkų okupacijos Vilniaus kraš
te ir nepanaikins lietuvių pa
siryžimo tęsti kovų dėl Vilniaus 
atvadavimo; ir

Tebūnie nutarta, kad šis Len
kijos smurto žygis dar kartų 
patvirtina tų tiesų, kad pasau
lio taika ir mažųjų valstybių 
nepriklausomybė nebus saugios 
tol, kol žmonės toleruos mili- 
taristų ir fašistų viešpatavimų 
savo šalyse. Todėl savo nepri
klausomybės apsaugojimui Lie
tuva privalo kooperuoti su to
mis tautomis, kurios gina tai-

kų nuo fašistinių ir militaristi
nių agresorių.

Tebūnie nutarta, kad šis su
sirinkimas yra įsitikinęs*, jogei 
Lietuvos atsparumui sustiprin
ti prieš lenkų imperialistus ir 
kitus Lietuvos nepriklausomy
bės priešus! privalo būti sukon- 
soliduolos visos tautos jėgos*, 
sudarant koaliciniais pagrin
dais vyriausybę, kuri turėtų 
plačiosios visuomenės pasitikė
jimų, ir atsteigiant demokrati
nę santvarkų.

PADĖTIS LIETUVOJ IR 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESO UŽDA
VINIAI

(Rezoliucija ALK. Konfe
rencijos)

Amerikos Lietuvių Kongreso 
konferencija, įvykusi; birželio 
mėn. 25—26 dd., 1938, Scran- 
lon, Pa., apsvarsčiusi Centro 
Komiteto raportų už dviejų 
metų darbuotę, suranda:

1. Amerikos Lietuvių Kongre
sas, susirinkęs prieš du metu 
Clevelando, Ohio, nutarė dar
buotis už padėjimų Lietuvos 
žmonėms atsteigti demokratijų 
ir dirbti kultūrinį darbų Ame
rikos lietuviuose. Konferencija 
suranda, kad visa eilė ALK vie
los skyrių ir patsai Centro Ko
mitetas per tuos du metu nu
veikė daug gerų darbų: (a) į- 
trauke į ALK eiles* nemažai lie
tuvių draugijų ir klubų; (b) 
paskleidė propagandos ir ap- 
švietos Amerikos lietuviuose, y- 
pačiai klausimu atsteigimo de
mokratijos Lietuvoj; (c) su
ruošė eilę masinių mitingų ir 
kitokių apšvietos vakarų; (d) 
surinko ir pasiuntė Lietuvos 
politiniams anti-fašistams kali
niams gelbėti gerų sumų pini
gų; (e) pravedė vajų už petici
jas, reikalaujančias* išlaisvinti 
Lietuvos politinius anti-fašisti- 
nius kalinius; (f) atliko visų 
eilę kitų didesnių ir mažesnių 
darbų, santyky j su atsteigimu 
demokratijos Lietuvoj ir supa
žindinimu Amerikos žmonių su 
padėtimi Lietuvoj.

2. Tačiau Lietuvoj dar vis te
beviešpatauja žiauri fašistų dik
tatūra, demokratija dar nėra 
atsteigta, nors judėjimas* už at- 
steigimų demokratijos plečiasi,

konfliktas pastatė Lietuvos ne 
priklausomybę tokiam pavojui 
kokiam ji nebuvo per keliolika 
pastarųjų metų. Lenkijos* ponai 
pasigrobę smurto pagalba R 
Lietuvos krašto žemes, su sos 
t .'n e Vilniumi, .panorėjo pada 
ryti tų pat ir su visa Lietuva. 
Jeigu jie, dėl visos eilės tarp 
tautinių ir kitų aplinkybių, ne 
galėjo to pasiekti jėgos pagal 
ha- kovo menesį, tai dabar, ka 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos di
plomatiniai ryšiai tapo atsteig 
ti, bandys tų padaryti “gražiu 
taikiu ir diplomatiniu” budu®
Lietuvos* nepriklausomybei pa 
vojus grūmoja ir iš hitlerinė: 
Vokietijos puses, kuri laukit
progos užgrobti ;I4Iaipėdų

Amerikos Lietinių Kongresai
griežtai pasisako, už gynime 
Lietuvos nepriklausomybės, už 
teikimų visokeriaysįos pagalboj 
Lietuvos žmonėms “nepriklauso
mybei ginti. Jis. taip pat pasi 
suko, kad Vilnius) ir Vilnija y 
ra Lietuvos ir privalo būti Lie 
t u vai gražinta. Mes stovėsime 
su visa Lietuvos liaudimi josio: 
kovoje išlaikyti nepriklausomy
bę ir kovoje už Vilniaus ir Vil
nijos išlaisvinimų. Vienok ii 
čia konferencija pareiškia, kacį 
esant demokratinei < santvarkai
Lietuvoj, to krašto žmonės bus 
kur kas galingesni savo nepri
klausomybę ginti ir Vilnių iš 
vaduoti.
3. Konferencija pasisako už i- 
dėjų visų srovių Ąmerikos Lie
tuvių seimo Lietuvos reikalais 
ir įgalioja Centro Komitetų iš
tirti galimybes tokio seimo su
šaukimui.

4. Konferencija kreipiasi į vi
sus* demokratiniai nusistačiu
sius Amerikos lietuvius, kurie 
dar nėra ALK eilėse, į jas sto
ti ir veikti su mumis išvien. O 
visos tos organizacijos, draugi
jos*, klubai bei kuopos, kurios 
jau yra Kongreso nariais, ragi
namos pagyvinti savo veiklų, 
kad padėtumėme musų bro
liams Lietuvoj stiprinti demo 
kratinį judėjimų ir atsteigti de
mokratinę santvarkų.

Tegyvuoja Lietuvos nepri
klausomybė !

Tegyvuoja demokratija Lie
tuvoj !

Tegyvuoja Amerikos Lietu
vių Kongresas!

Musų Medaliai 
SLA Seime

(Feljetonėlis)
Broliai, tautiškai nusiteikę, 

jus ir aš žinome, kad į Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
Seimų, kuris dabar jau vyksta1 
Scrantone, išvažiavo ir daugį 
medalių-

Medaliai, žinoma, nepaiso 
kas juos ten veža, kaip ne
paisė į tai, kokios rankos 
juos ėmė, na, ir vargiai jie 
paisys, ant kokios krutinės 
bus pakabinti. Tiesų pasakius, 
juk daugelis iš tų, kurie va
liuodami į SLA Seimų laiko 
medalį kišenėje ^kietai rankas 
suspaudę, nežino už kų jie 
gavo po medalį.

Dabar, man ir jums aišku, 
kad tie medaliai visų laikų 
musų brolių kišenėse nekru
tės, jie turės išlysti ir kokiu 
nors automatišku budu pasi
rodys ant krūtinių ir skaidriai 
sužibės priešais sėdinčių de
legatų akis.
Reikia juos užkinkyti praktiš

kam darbui.
Reikia tikėtis, kad tų meda

lių bus labai, labai daug. Čia 
taipgi reikia pastebėti, kad 
medaliai ne vienodi. Tačiaus 
d i legatams nesudarys keblu
mų, jie tai galės pažinti pa
gal “geičių”. Visos tos kruti
nės, ant kurių žibės medaliai 
turės didelę reikšmę- Tos kru
tinės ves tautiškai nusiteiku
sius brolius į aštrių kovų už 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje labų. Medaliai—tai bus 
musų ginklas.

Mat, socialistams, komunis
tams ir kitokiems radikalams, 
kurie dabar Susivienijimų val
do, akys pradės tabaruoti į 
spinduliuojančius medalius be 
žiūrint. Žinoma, reikia tikėti, 
kad musų broliai, tautiškai 
nusiteikę, susilauks aštraus 
pasipriešinimo, bet turėkime 
gerus norus ir aštrių, tvirtų va
lių. Musų’k'oVh' bus laimėta, 
kad ne dabar, tai kada nors!

Turime atminti, kad jau 
vien medaliai primena kaip ir 
generolų činų. Generolais bū
dami negalime būti lepšės! 
Tiesa, šoblių dar neturime, 
neturime nei mėlynų, žalių, 
raudonų ar geltonų virvių ap
raišiotų per pečius, per juos
tų ir per kur tik reikia. Netu
rime dar nei šporų nei pišta- 
lietų. žodžiu, neturime be
veik nieko, kas generolui bū
tina- Esame pusėtinai pliki 
generolai. Bet pakol kas ge
rai, kad turime medalius. Rei
kia pasakyti, kad Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 40-as 
Seimas yra laimingas, kad 
tiek daug medalių suvažiavo 
jį ginti nuo radikalų. Kai mu
sų medaliai sužibės, tai tos 
radikalų eilės kaip matant 
apaks ir subyrės- Musų bro
liai, tautiškai nusiteikę, išeis 
laimėtojais.

Mums bus įdomu kuo ta 
kova pasibaigs. Norėtųsi išgir
sti, kad medaliai laimėjo di
džiulį mūšį ir paliko redakto
rium musų medaliuotų, tau
tiškai nusiteikusį brolį Vitaitį. 
Bet jeigu tokio didžiulio lai
mėjimo nepasiseks gauti, tai 
musų broliai, tautiškai nusi
teikę, turėtų išrinkti bent ge
rų demokratiškų fašistų!

Ar išsipildys mano troški
mai ? —Gvaizdikas.

| MASTER W1NDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FI RANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Pirma ir Didžiausia t Lietuvių Federal Taupymo Įstaiga 
Chicagoje

Kiekvieno asmens pinigai 

apdrausti iki $5,000.00 
TAUPYTOJAMS

IŠMOKĖTOM /jį /V 
DIVIDENTO <£^7(9Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASS0CIATI6N 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 

CHICAGO, ILLINOIS
TURTAS VIRŠ $2,500,000. Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000

Šit?, Metų
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai
vu “Gripsholm”.

šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
‘Aąuitania”.

Užsisakykit kambarius ant laivo, nes 
prieš išvažiavimą nebus galima gauti.

Gelžkelis nuo Chicagos i New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40: Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečiu vizas 50c. Šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentu Sąjungą.

Lietuvos piliečiai nrivalo gauti leidi- 
-na sugdžti- kuris kaip kada užtrunka mė
nesi ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank- 
-+O ">*»s»usti anJikaciią.

Vis”« dnVi’mentps ip laivakortes na- 
n a TTjTF.Niy skyrius.

MOTERYS
Jau galite gauti naują., padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai 51.10

(MAUJIEIMOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

auga. Areštai ir suėmimai ui 
demokratijos atsteigimu kovo
tojų tebesitęsia; teismai tebe- 
siunčia už laisvę kovojančius 
veikėjus ir kalėjimus. Todėl 
konferencija ragina Centro Ko
mitetų dėti juo daugiau energi
jos ir darbo, kad įtraukus į A- 
merikos Lietuvių Kongresų dar 
didesnį skaičių demokratiniai 
nusistačiusių Amerikos lietu
vių, trokštančių padėti savo 
broliams Lietuvoj greičiau nu
sikratyti fašistinio režimo ir at
steigti demokratinę santvarkų.

3. Kovo mėnesio dienomis, 
1938, iškilęs Lenkijos-Lietuvos

................. KUPONAS...................
ISIGYKIT GRAŽIUS INDUS, NES INDŲ 

SERIJA GREIT PASIBAIGS.
Išsikirpk šį Kuponą. Tik iki Liepos 2 d. 
gausit 8^ pločio Daržovėms bliudą ir 2 gi
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sintus indus. Pradėkit rinkti sau indų setą. 
Pažymėkit ką norit.
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Chicago, Illinois
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Vardas................................. ............... ..... ..........
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ANTlNACINfi AGITACIJA 

VOKIETIJOJE

D-ras Jonas Staugaitis

Laikraščių pranešimais, Princeton universitetas pa-1 
kvietė Thomas Mann nuo sekančių mokslo metų pra
džios eiti lektoriaus pareigas. Mann tą pakvietimą pri
ėmė ir pareiškė, kad jis liksiąs Amerikos piliečiu.

I I
Tomas Mann yra įžymiausias vokiečių rašytojas, 

kuris už pasižymėjimų literatūroje liko Nobelio dovana 
apdovanotas. Gimė jis birželio 6 d. 1875 m. mieste Lue- 
beck. Tačiau didesnį savo gyvenimo dali jis praleido 
Miuniche, kur ir pradėjo verstis literatūra.. Jis parašė 
visą eilę romanų, iš kurių labiausiai išgarsėjo “Magiš
kas kalnas”.

Thomas Mann yra pažangus žmogus, didelis huma
nistas ir nepalaužiamo nusistatymo demokratas. Jokių 
kompromisų su “naujosios Vokietijos kūrėjais” (na
ciais) jis nesutiko daryti. Dėlei to jam teko tuoj po Hit
lerio įsigalėjimo iš Vokietijos pasišalinti.

Apleidęs savo tėvynę, Thomas Mann griežčiausiai 
pasmerkė barbarizmo antplūdį, kurį reprezentuoja Hit
leris ir jo šalininkai. Netyli jis ir dabar. Jis nuolat kar
toja, kad nacių įsigalėjimas yra didžiausia Vokietijos 
žmonių nelaimė, kuri siekiasi grąžinti Viduramžius. 
Smerkdamas ir kovodamas nacių barbarizmą, Thomas 
Mann tvirtina, kad Vokietijos žmonės gal greičiau iš
gyvens hitlerišką epidemiją, negu daugelis mano..

Mann’o toks nusistatymas, žinoma, yra labai nema
lonus dvidešimto amžiaus barbarams. Kai Berlyne ir ki
tuose miestučse buvo deginanios nepalankių naciams 

, autorių knygos, tai nebuvo aplenkti ir Mann’o kuriniai. 
Jie supleškėjo drauge su kitų pasižymėjusių rašytojų 
kuriniais. I

Tokiu nacių barbarišku žygiu pasibiaurėjo visas ci
vilizuotas pasaulis. Visiems buvo aišku, jog Vokietijoje 
bus bandoma su šaknimis išrauti viskas, kas primena 
humanįzmą (žmoniškumą). j

Šiandien mes matome, jog nacių pradėtas žygis 
prieš kultūringo pasaulio tradicijas ir nuostatus pasida
rė dar labiau intensyvus. Apie tai liudija visai neseniai 
surengtas žydų pogromas Berlyne. i

Būdamas labai jautrus žmogus, Thomas Mann tuoj; 
atsiliepė į paskutinius Vokietijos įvykius. Jis, griežčiau-] 
šiai pasmerkė sadistus nacius, kurie per kelias dienas 
kankino bejėgius žydus. *

Prieš kiek laiko vienas įžymus amerikietis padarė 
pastabą, jog Amerika turi pasakyti ačiū Hitleriui. Pa
sakyti ačiū už tai, kad Hitlerio dėka šiandien Amerika 
praturtėjo tokiomis intelektualėmis pajėgomis, kurio
mis didžiuojasi visas pasaulis.

Tai tiesa. Šiandien Amerikoje gyvena ir darbuoja
si prof. Albert Einsteiil, vienas labiausiai ; pasižymėju
sių mokslininkų pasaulyje.

Neseniai' apsigyveno prof. Franck, išgarsėjęs fizi
kas, kuriam teko Nobelio dovana.

O kur dar kiša eilė kitų įžymių mokslininkų ir ra
šytojų !

Ir štai dabar prie jų skaičiaus tenka pridėti labiau
siai pasižymėjusį vokiečių rašytoją Thomas Mann.

Už tai Amerika tikrai gali tarti Hitleriui ačiū.
Šia proga bus ne pro šalį prisiminti, jog apie vidu

rį devyniolikto šimtmečio Vokietijoje buvo kilęs revo
liucinis judėjimas, kurį kaizerio valdžiai pasisekę nuslo
pinti .Po nepasisekusios revoliucijos nemažas skaičius 
įžymių vokiečių emigravo į Ameriką. Tų vokiečių var
dai ir šiandien su didžiausia pagarba yra minimi, nes 
jie savo darbais daug, prisidėjo prie sukūrimo kultūri
nių lobių Amerikoje.

Visai galimas daiktas, kad panašų vaidmenį suvai
dins Amerikoje ir šių dienų nacių išguiti pasižymėję vo
kiečiai.

Paryžiuje yra leidžiamas an- 
tinacinis biuletenis, kuris nuo
lat paduoda įdomių žinių apie 
vėliausius įvykius Vokietijoje. 
Iš tų žinių matyti, jog Hitlerio 
smogikai ir Gestapo agentai 
nepajėgia nuslopinti opozicijois, 
kuri juo tolyn, juo labiau pra
deda pasireikšti. Neturėdama 
progos viešai veikti, toji opozi
cija pradeda susimesti, taip 
sakant, į požemį. Vadinasi, ji 
veikia slapta.

Paskutiniame biuletenio nu
meryje paduodama itin budin
gų žinių iš įvairių Vokietijos* 
dalių. Prieš kiek laiko, rašo 
biuletenis, Hamburgo uoste iš 
nakties ant vieno laivo atsira
do didelis raudonas užrašas: 
“Raudonasis frontas tegyvuo
ja!”

Ryto metą Gestapo agentai 
suskato tą įvykį tirti ir arešta
vo dvidešimt darbininkų. Ta
čiau išaiškinti tikruosius nusi
kaltėlius jiems nepasisekė.

Leipcige iš nakties; ant dau
gelio namų atsirado tokie 
rašai:

“Musų žmonės paversti 
gaiš. Musų šalis paversta 
reivinėmis, o ‘fiureris* yra tiro
nas.”

Tačiau didžiausias antinaci- 
riis sąjūdis, pradeda išsivystyti 
Saksonijoje, netoli nuo Čeko
slovakijos; sienos. Ten nuolat 
esą platinami : lapeliai, kurie 
skelbia protestą prieš Hitlerio 
grūmojimą Čekoslovakijai. Kai 
kurių lapelių antraštės skam
bančios taip: “šalin Hitlerį! Te
gyvuoja laisvė!” Gestapo agen
tai ir policija sąryšyje su tais 
lapeliais areštavusi daug dar
bininkų. f i

Juo labiau esą traukiama 
kariuomene į pasienį, juo di
desnis nepasitenkinimas; reiš
kiasi valstiečiuose.
sako, 
dalyje likusi atgaivinta “Bato 
sąjunga”.

Šia proga bus ne pro šalį 
priminti, jog vėliava su bato 
atvaizdu viduramžiais buvo 
Vokietijos valstiečių revoliuci
nis ženklas. Tad ir dabar są
jungos išleistas lapelis skelbia: 
“Valstieti! Tave sveikina batas 
— musų revoliuciniai nusitei- 

I kusių prabočių simbolis”.
Primindamas apie protėvių 

kovas su visokiais kunigaikš
čiais ir stambiais žemės valdy
tojais, atsišaukimas; ragina ir 
šių dienų valstiečius budėti įr 
ruoštis į kovą su savo engėjais, 
kurie atima iš jų žemes. Atsi
šaukime tarp kitko sakoma:

“Maža to, kad jie atima iš 
musų Žemes, jie dar nori, 
kad mes eitumėme už juos 
savo kraujo lieti... Tačiau 
mes — valstiečiai nenori
me karo. Mes priešinsimės 
tam, kad musų žemė butų 
nuolat atimama ir paverčia
ma apkasais, aerodromais ir 
kareivinėmis. Mes norime 
būti laisvi valstiečiai laisvoje 
žemėje. Bukime vieningi, o 
tąsyk mes busime laisvi.”
Iš to biuleteniu pranešimų 

matyti, kad Hitlerio valdomoje 
Vokietijoje nėra taip ramu, 
kaip naciai bąndo įtikinti. Su
sidėjus palankioms aplinky
bėms, gyventojų nepasitenkini
mas; gali pasiekti to laipsnio, 
kada Hitleriui ir jo klikai 
sidarys .Msai karšta.

numerio

142-me.
jog to 

su tokia 
Birželio

• Pavenčiuose, ties Kuršėnais, 
prie antrojo cukraus fabriko 
statoma įmonė gabaliniam cu
krui gaminti. Iki šiol cukraus 
fabrikai gamino tiktai smulkų
jį cukrų, o gabalinis cukrus 
buvo įvežamas* iš užsienių. Ga
balinio cukraus gamyba prasi
dės jau šį rudenį.

• Švietimo ministerija buvo 
paskelbusi konkursą pradžios 
mokyklų mūrinių namų staty
bai projektams paruošti. Pa
tiekta 17 projektų. Kai kurie 
projektai gavo premijas i? iš
statyti “Aušros** mergaičių 
gimnazijoje visuomenei susipa
žinti bei pastaboms patiekti.

skelbė, nuėjo niekais*. Jokio pa
dorumo ir gėdos netekę fašis- 
tuoją tautininkai vis tebekarto
ja sugalvotą melą su, jokiais 
faktais nesiskaitydami. Paga
liau vienas jų, pasivadinęs Bu
vusiu ' Socialistu, “Vienybėje” 
be niekur nieko paskelbė, jog 
jis turįs tikrų įrodymų: girdi, 
“Lietuvai nė cento” Šukį “Nau
jienos” paskelbusios birželio 7 
d. 1921 m., numeryje 

Patikrinus pasirodė, 
“Naujienų
tada visiškai nebuvo.
7 d. 1921 m. išėjo Nr. 131, o 
Nr. 142 išėjo birželio 20 d. Nei 
viename, nei kitame tų nume
rių Buvusio Socialisto prikiša
mo Šukio nėra.

Taip pasielgti, kaip pasielgė 
Buvęs Socialistas, gali tik že
miausios doros žmogus, ku
riam visokios priemonės patei
sinamos savo tikslui pasiekti. 
Jis nesidrovėjo vieną melą pa
remti kitu, kad tuo budu galė
tų visuomenei akis dumti. Tai 
begėdiškas spekuliavimas tuo 
kad vargu kas atsimins, kas 
buvo “Naujienose” parašyta 
prieš septyniolika metų. Paga
liau nedaug ‘juk tėra žmonių, 
kurie turi progos patikrinti, 
kas buvo rašoma nurodytame 
numeryje. Štai kodėl Buvęs So
cialistas ir sumanė paspeku- 
liuoti bei paleisti į apyvartą ki
tą melą.

Iš maždaug padoraus laik
raščio galima nors tiek tikėtis, 
kad jis nebepakartos išaiškin
to melo. To tikėtis iš “Vieny
bės”, žinoma, netenka.- Ji ne 
tik neatšaukė naujo melo, bet 
Vyt. Sirvydo lupomis pakarto
jo Buvusi^ Socialisto prasima
nymą! Ir tai jis padarė po to, 
kai “Naujienos” nurodė, jog 
Buvęs Socialistas bando vieną 
melą paremti kitu.

Sakoma,'1 jog obuolys nuo 
obelies netoli tenurieda. Atro
do, kad tas posakis; Sirvydų at
žvilgiu visai tinka: kad kokios, 

, jaunasis širvy d ūkas savo nesi
skaitymu su, faktais ir prasi
manymų kartojimu prašoks ir 
savo tėvą.

Negana to, kad sakytas vie
las įkyriai buvo kartojamas 
Amerikos lietuvių fašistuojaii- 
čioje spaudoje, bet dabar jis 
jau bandomas paskleisti ir Lie
tuvoje. štai “Lietuvos Aide” 
skaitome Petro Gulbio ilgą 
straipsnį Antrašte “Amerikos 
Lietuva”, Tarp kitko ten sako
ma :

“Pradžioje paminėjau, kad 
socialistų ‘Naujienos* iš pat 
pradžių pasisakė prieš aukas 
Ginklų Fondui. Ne vienam 
gal kils klausimas*, kodėl, ko
kiais sumetimais? Kai kas 
Spėlioja, kad jų socialiniai 
įsitikinimai neleidžia remti 
jėgos, nors ir savos. Kiti Vėl 
nurodinėjo, kad ‘Naujienos’ 
bijančios sulaužyti savo gar
sųjį principą ‘Lietuvai ■- nė 
cento’, paskelbtą Lietuvos 
nepriklausomybės atstatynio 
laikais, kada auką rinkimas 
Lietuvos 'gelbėjimui buvo pa
čiame įkarštyje. Bet dabar 
šio pasakytno ‘Naujienos’ iš
sigina. Sunku patikrinti, ar 
tas pasakymas bus iš <Nau- 
jienų’ išplaukęs, bet pastarų
jų laikų nusistatymas j f lyg 
ir patvirtina.”
P-as Gulbis nėra tiek įžultis, 

kaip jo kiti kolegos; Jis prisi
pažįsta, kad sunku yra pa/tik- 
rinti, ar iŠ tiesų “Lietuvai ne 
cento” paskelbė “Naujienos”. 
Tačiau jis vis dėlto diploma
tiškai kalbėdamas bando tą me
lą “Naujienoms” prikergei. Va
dinasi, sudaryti tokį įspūdi, 
kad nors tikrai ir negalima įro
dyti, jog “Naujienos” taip sa
kė, bet kad jos galėjo taip sa
kyti, tai tuo galima tikėti.

Kaip jau minėjome, tai la- 
kada “Naujienos” tą šūkį pa-.hai “diplomatiškas” argumen-

pa-

ver- 
ka-

Biuletenis
jog pietinėje Vokietijos

IVAIRŲS MELAGIAI

pa-

mePer paskutinius kelerius 
tus vadinamieji tautininkai be 
jokios sarmatos nuolat kartojo 
senio Sirvydo sugalvotą melą, 
kad “Naujienos” paskelbusios 
šūkį “Lietuvai nė cento*’. Visi 
reikalavimai aiškiai pasakyti,

70 metų amžiaus ir 50 metų 
darbo Lietuvai sukaktuvės
Turime malonią ir džiugią 

progą paminėti dvigubas gar
bingo Lietuvos vyro Daktaro 
Jono Staugaičio sukaktuves. 
Minime mes, bet tokius* žmo
nes, kaip d-ras J. Staugaitis, tu
rėtų minėti visa Lietuva, kuri 
iš tikrųjų nedaug tokių darbuo
tojų, tokių ’ asmenybių, tokių 
žmonių beturi.

Dr. J. Stagaitis tikrai yra vie
nas pavyzdingiausių lietuvių 
tautos narių, Lietuvos piliečių 
ir, bendrai, žmonių, gražiausia, 
kilniausia šio žodžio prasme.

Dr. J. Staugaičio pavyzdys 
staty tinas ypač jaunuomenei, 
kuriai jis daugiausia ir aukoja
si, šalia siavo profesinio, kaipo 
pareigos, darbo.

Dažnai rašant kai kurių jubi
liatų sukaktuves, žurnalistas ar 
geras net jubiliato draugas, tu
ri prakaituoti rinkdamas me
džiagą, ir galų gale turi daug 
fantazijuoti. Norisi gi apie ju
biliatą, jei jau jis, ypač jei kas 
penkis metus švenčia sukaktu
ves, ką gera pasakyti.

Dr. J. Staugaičio gyvenimas 
tiek gausus darbais, veiklos fak
tais, kad sunku juos laikraščio 
straipsny vien tik suminėti. Tat 
tenka susidurti su kitu nepato
gumu: kad ir ilgoj biografijoj 
nėra galima ne tiktai aptarti 
arba įvertinti, bet net suminėti 
viso veikimo, visos daugiapusės 
jo darbuotes; tuom Jubiliatas 
jau skriaudžiamas, o visuome
ne negauna pilnesnio vaizdo. 
Bet... darysime pagal išgales.

Jonas Staugaitis gimė 1868 
m. birželio 1 dieną. Omentiškių 
kaime, Pažeriu vai., Vilkaviš
kio ap. pasiturinčio ūkininko 

, šeimoje.
Mokslus pradėjo pas “darak

torių” nuo s- “slebizavojimo” 
nuo“ 1876 m. tęsė Liudvinavo 
pradžios* mokykloj ir nuo 1879 
m. — Marijampolės gimnazijoj, 
kurią pabaigė 1887 m.

Antraštėje pažymėjome

abiturijentas — J. Siau

50 
m. darbo sukaktuves; jas, tur 
būt, reikia pailginti visais ge
rais 5 metais, nes jau gimna
zijoj būdamas, J. Staugaitis 
pradėjo plunksnos darbą — ra
šė eilėraščius, dalyvavo Kėkšto 
leidžiamame laikraštėlyje drau
ge su K. Grinių ir pradėjo lie
tuvišką darbą, Lietuvos kūrimo 
darbą.

Vos
gailis ne tiktai susupratęs lie
tuvis,
nybė, sąmoningai pasiryžusi ei
ti nusistatytu keliu. Tą teigimą 
įrodo šis faktas:

J. Staugaitis stojo Varšuvos 
ne Maskvos universitetan, to
dėl, kad Varšuvoj lietuviai stu
dentai buvo neveiklus. Be to, J. 
St., gimnazijoj pamėgęs mate
matiką, stoja prieš savo palin
kimus į medicinos fakultetą, 
nes būtinai nori dirbti Lietuvo
je, o matematikas lietuvis Lie
tuvoj darbo tada gauti negalė
jo. ; .

Universitete J. Staugaitis jau 
tiesiog pasineria į tą darbą, ku
rį dirba jau ir visą gražų savo 
amžių.

Jam atsiradus Varšuvoj, lie
tuviai studentai susiorganizuo
ja ir liet perima iš maskviečių 
tautinės veiklos inicijatyvą. Vie
nas didžiausių jų sumanymų y* 
ra “Varpo” sumanymas ir lei
dimo organizavimas.

Varšuvos studentų draugija 
pirmoji sumanė pasaulio lietu-

bei jau ir idėjos asme-

vių organizavimą. Jų sugalvo
toji “Lietuvių draugija” kaip 
tiktai turėjo apimti visus, vi
sur gyvenančius lietuvius.

Čia J. Staugaičiui teko dirbti 
greta ir ranka rankon su di
džiuoju lietuvių aktivistu Vin
cu Kudirka, kurio draugu, ben
draminčiu ir bendradarbiu jis 
visą laiką buvo.

Varšuvoj J. S t. — visų lietu
vių jungėjas ir vienytojas. Jis 
“Varpo” bendradarbis ir platin
tojas. Todėl Dr. J. Staugaitis y- 
ra tikras varpininkas^ darbu ir 
idėja: buvęs ir vienas jo gairių 
kūrėjas, ir redaktorius, ir orga
nizatorius, ir ekspeditorius — 
tikras; knygnešys.

Žiemą tas darbas Varšuvoj, 
o vasarą — Lietuvoj, 
kos gegužinės” arba 
ki seimai”, kuriuose 
tariami visi Lietuvos

1893 m., baigęs daktarb mok
slus, J. 
zuojasi 
dirkos, 
čiamas 
gyvena 
kuria pastoviai ir, su mažomis 
pertraukomis, gyvena ligi 1919 
m., kada didesni ir atsakinges- 

( ni Lietuvos kūrimo darbai jį 
pašaukia į centrą, į Kauną.

Bet, labai ilgas J. Staugaičio 
kelias ligi nepriklausomos Lie
tuvos, ilgas darbų gausumu, il
gas dideliu pasišventimu Lietu
vos kėlimui, žmonių labui.

Neišjungiami, neišskiriami y- 
ra asmenys, jų veikla ir darbai, 
tai trys daktarai: dr. V. Kudir
ka, dr. K. Grinius ir dr. J. Stau
gaitis; tai tie tautinio lietuvių 
darbo, liaudiško darbo, darbo, 
paremto kulturingumu, huma
niškumu, sąžinės ir politinėmis 
laisvėmis darbo pijonieriai ir 
tikri jo vykdytojai, toki dar
buotojai, kuriuos V. Kudirka 
vadino Lietuvos namo šulais.

Dr. J. Staugaitis, vienas tų 
šulų, gyvendamas šakiuose ir 
dirbdamas gydytojo darbą, dir
bo ir tautinį ir visuomeninį, ir 
politinį darbą: kiek tik leido 
aplinkybės — legalūs if nelega
lūs — steigė organizacijas, 
joms vadovavo ir jose dirbo to
kiu atsidėjimu, tokiu kruopštu
mu, kokiu tik jis vienas moka 
ir gali dirbti. Tas darbas nepa
tinka priespaudos “apaštalams” 
lietuvių engėjams* ir todėl 1907 
m. už “Šviesos” d-ją jį pasodi
na į Kalvarijos kalėjimą ir lai
ko arti pusės metų. Bet ar tai 
gali sulaikyti idėjos darbą? — 
Ne. Išėjęs iš kalėjimo dr. St. 
toliau dirba, kuria kitas drau
gijas su tais pačiais — V. 
dirka ir Grinium.

(Bus daugiau)

tas. Tuo budu galima bet ką 
savo oponentui prikišti. Visas 
čia triukas susiveda prie <tb, 
jog “nors mes ir nežinome, kad 
jis taip sake, bet vis dėlto ti
kime, jog galėjo taip pasaky
ti”.

Baigdami tik tiek pridursi
me: nejaugi tų užkietėjusių 
melagių sąžinė niekuomet ne
išbus ir jie 'vis nesiliaus kar
toję Sirvydo sugalvoto melo?

dinių, mokykloms pastatų ir ki
ta. Per dvidešimtmetį Kauno 
savivaldybė labai daug yra pa
dariusi. Bet dar daug ko ir 
trūksta.

Norėdama miesto * tvarkymą 
bei pažangą paskatinti, Kauno 
miesto savivaldybė, nutarė už
traukti 15,000,000 litų paskolą 
iš 5 procentų. Vyriausybė savo 
pritarimą jau davė ir net priė
mė tam tikrą įstatymą. Pasko
la bus sunaudota kanalizacijos 
ir vandentiekio tinklo praplėti
mui, mokyklų statyboms, gat
vėms ir aikštėms grįsti, rotušei, 
prekybos halėms ir kitoms sta
tyboms, keltuvams įrengti ir 
kitiems miesto tvarkymo reika
lams.

“lietuviš- 
“lietuviš- 
buvo ap- 
reikalai.

Staugaitis dar speciali- 
ir 1894 m. dr. V. Ku- 
susirgusio džiova, kvie- 
grįžta Lietuvon ir apsd- 
Šakiuose, kuriuose įsi-

Lenkai uoliai ruošia^ 
si susisiekimui su 

Lietuva.
Sudarius sutartį apie geležin

kelių susisiekimo atidarymu 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, da
bar ruošiamasi tą susisiekimu 
praktiškai įgyvendinti.

Lenkai pasiūlė atidaryti dai 
susisiekimą autobusais ir oriai 
viais. Tais reikalais bus taria 
masi. Tuo tarpu lenkai skubia 
baigia taisyti Vilniaus — Kau 
no kelio Panerių — Zaviasi 
ruožą, viso apie 20 km., kelia 
vielomis išgrindžiami betom 
plytomis. Taip pat taisomi ke 
liai iš Vilniaus per Maišiogal:

Varšuvos — Suvalkų — Kauni 
kelių nuo Suvalkų iki adminis 
tracijos linijos.

Varėnoje jau baigiami tilt* 
remonto darbai lenkų pusėje, <

Ku-

Kaunas užtraukia 
didelę paskolą

hu-
sos-

Nepriklausomoji Lietuva 
vo priversta savo laikinąją 
tinę Kauną atsistatyti iš gana 
skurdaus rusų tvirtovės miesto. 
Tiesa, Kaunas turėjo tiktai la
bai gražias apylinkes1, ir pats 
miestas yra. gražioj vietoj, tarp 
dviejų upių ir kalnų. Bet pats 
miestas buvo labai menkos sta
tybos ir išvaizdos. Kai Kaunas 
buvo pirmaeilė rusų tvirtovė, 
tai rusų karo valdžia neleido 
statyti didesnius namus, kaip 
dviejų aukštų, neleido ir pra
monei kurtis, kad karo metu ji 
nepatektų į priešo rankas. To
dėl miestas neturėjo būtiniau
sių sąlygų augti ir puoštis. O 
karo metais dar buvo pusėtinai 
apgadintas.

Tapęs nepriklausomos Lietu
vos laik. sostine, Kaunas ėmė 
sparčiai statytis, augti, gražėti. 
Miesto savivaldybei atsirado 
daug svarbių uždavinių, nes 
mieste truko net reikalingiau
sių kultūringam miestų įrengi
mų: nebuvo net vandentiekio, 
kanalizacijos, tiltų, gatvių grin-

tos gatvės, kuriomis eina kelii 
iš Kauno magistralės.

Viso lenkai į kelių, vedančii 
į Lietuvą, taisymą šiemet įde 
jo pusantro; milijono zlotų.

Pirmieji traukiniai tarp Lic 
luvOs ir Lenkijos, numatome 
pradės važinėti liepos mėn. 
dieną. Lietuvos pasiuntinyb 
Varšuvoje ir Lenkijos pasiunti 
nybe Kaune jau pradėjo davi 
neti vizas vykti į Lietuvą ir 
Lenkiją.

Viza Lenkijos piliečiams kaš 
tuos: mėnesiui — 27 litai, sa 
vaitei — 15 litų, tranzito viz 
su teise apsistoti Lietuvoje i 
dienas — 15 litų, o tranzito vi 
za be sustojimo — nemokamai 
Lietuvos piliečiams lenkų viz; 
kaštuos: mėnesiui — 25 zlotą 
tranzito viza su teise sustoti i 
dienas — 2 zlotai, tranzito viz; 
be sustojimo -— nemokamai 
Ekskursijoms bus vizos* duoda 
mos, kaip į kitas šalis. Užsie 
nių pasų tarifai tie patys, kai] 
į kitas šalis. i

Lenkai jau rūpinasi plaČii 
mastu ekskursijų organizavimi 
į Lietuvą. Lietuvos turizmo — 
jos bustinoje Kaune lankėsi len 
kų kelionių biuro “Frankopol’ 
direktorius Mošinski ir Romer 
Šie atstovai pasiūlė Lietuvos tu 
rizmo dr-jai užmegsti santy 
kius su “Frankopol” ir sudary 
Ii sąlygas, paruošti maršrutą, ii 
pan., kad į Lietuvą netrūku; 
galėtų atvykti “Frankopol’ 
ruošiamos lenkų ekskursijos 
Jų priėmimu turėtų susirupin 
Ii Liet, turizmo dr-ja. Tačidii 
kol nėra normalaus susisieki 
mo tarp Lietu vo^Jp. Lenkijos 
Lenkijos kelionių niuro atsto
vų pasiūlymą Lietuvos turizme 
dr-ja negalėjusi svarstyti.

Bendrai Susisiekimo atidary 
mu tarp Lietuvos ir Le^kiiof 
lenkai rodo labai gyvą susido
mėjimą, tuo tarpu, kai Lietuvo
je į šį reikalą žiūrima gana šal
tai įr abejingai. Tsb.

• Baltijos santarvės 
reikalų konferencija 
Rygoj e birželio mėn. 
dienomis. Konferencijoje daly
vaus Lietuvos Latvijos ir Esti
jos užsienių reikalų ministeriai 
ir įvairių sričių — ekspertai.

T»b.

užsienių 
įvyksta
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įspūdžiai Sudbury, Ont. Aplankius
,... __

Po ilgo laukimo progos vyk
ti j Sudburį, pagaliau 13 d. ge
gužes apleidau Torontą* Diena 
pasitaikė gana graži, todėl ir 
kelione lygiais keliais ir nauju 
automobiliu buvo smagi. Po 
poros valandų važiavimo pri
važiavom miestelį Orilia, Ont., 
šios apylinkes gamtos vaiz
das buvo tiesiog žavėtinas. 
NUo pat Toronto, visur lygus, 
gražus ūkiai su gražiais tro
besiais, žaliais kviečius lau
kais, tiesiog vilioja keleivį pa
sigrožėti. Įvažiavus 125 my
lias, pasieksiu miestelį Mosko- 
ka. šio miestelio apylinkes 
turtingos ežerais, pasipuošu
siais gražiomis salomis, į ku
rias vasaros metu suvažiuoja 
daug žmonių poilsiui.

Nuo čia pradėjus važiuoti 
toliau į šiaurę, pasiliko užpa
kalyje visi gražieji vaizdai. 
Ištikrųjų, gražus musų Toroh- 
tas su plačiomis savo apylin
kėmis! Nebereikalo jis pava
dintas Kanados “širdim”* Vis 
toliau važiuojant, gamtos vai
zdai pastebimai keitėsi. Kas 
kart vis daugiau ir daugiau 
pralenkdavom Uoluotų laukų, 
iškrypusių ir apgailėtinų, vos 
tik pradedančių žaliuoti miš
kelių. Čia matytis labai retai 
apgyventų vietų, kuriose žmo
nės matyt vargingai gyvena, 
nes prasti sklypukai žemės, 
sukrypę bakūžės ir suvargę 
gyvuliai besiganą dar plikose 
dirvonuose tai tvirtina. Pana
šus vaizdai su vis didesniais 
akmenų kalnais tęsėsi net iki 
North Bay, Ont. didoko mies
telio. Beje, pravažiuojant šias 
uoluotas vietas, daugely vie
tų susitikom daug darbininkų 
skaldančių nepaprastus kalnus 
tam, kad .išvesti ,naujus-tobu- 
lesnlus kelius tiesiasniam au
tomobilių susisiekimui. Nors 
tas darbas dar ilgokai tęsis, 
bet visgi yra vilties, kad su 
laiku nauji keliai pakeis da
bartinius kreivus-vingiuotus ir 
siaurus kelius, kuriais važinė
ti tiesiog pavojinga. Laimė, 
kad dabartiniai keliai yra la
bai tankiai įrengti pavojaus 
iškabomis pravažiuojantiems, 
kurių prisilaikant išvengia
ma tankesnių nelaimių.

North Bay
North Bay apsuptas didelių 

ežerų, šiuo paežerių važiuo
jant matėsi gana gražių puši-
nėlių, kuriuose patogiai “re
zervais” apsigyvenę šios že
mės tikrieji įpėdiniai “indijo- 
nai”. Jų čia nemažai matėsi 
sėdint būreliais it ką tai dir
bant. Teko patirti nuo šios 
apylinkės žmonių, kad jie esą 
labai ramus, nieko pikto žmo
nėms nedarą- Maitinasi žuvi
mis ir miško žvėreliais, kurių 
miškuose prisimedžioj a. 
Nors jie ir nieko pikto neda
ro, bet nemanau, kad atsi
rastų drąsuolis, kuris sutiktų 
pas juos svečiuotis. Įsivaizduo
ju, kad laukinio sutvėrimo 
papročiai—laukiniais ir lie
ka.

Netoli North Bay randasi 
garsusis “penketukių” mieste
lis Calender, kurs matyt, jų 
dėka gerokai palgrožėjęs ir 
apsitvarkęs. Čia lankosi daug 
turistų ir įvairių smalsuolių, 
norinčių pamatyti “penketu- 
kes.” O kadangi tai visa kai
nuoja nemažai pinigų, todėl 
viskas šioj apylinkėj gana spar
čiai progresuoja. Šią apylinkę 
laiko apgyvenę veik vlėhi fran- 
euzai, todėl ir francuaiški už
rašai čia labai madoj.

Juo arčiau darėsi Sudburys, 
juo daugiau matėsi skurdžių ir 
tuščių plotų žemės. Padarius 
virš 300 mylių kelionės pasie
kėm mažytį miestelį Wanape- 
tei. Tarpe aukštų Uolų, šalę ke
lio vedančio į Sudburį, stovi 
nemažo viešbutis vardu

/‘Grand Union Hotel” apie kurį 
matėsi aptverti meškučiai ir ki
ti žvėriukai. Sustojom ir mes 
pasižiūrėti šių gamtos siutvėri- 
mų. Kadangi buvom gerokai iš
troškę nuo dulkių, tai atlankėm 
ir Grand Union Hotelį, kad šiek 
tiek nuplauti dulkes ir baigti 
savo kelionę, kurios beliko tik 
13 mylių.

Kur tų lietuvių nėra
šiek tiek nustebau, kuomet 

mano bendrakeleivis Mr. Han- 
čarskis į jauną gražios išvaiz
dos patarnautoją prabilo “Svei
kas Jurgi.” Susipažinus paaiš
kėjo, kad Jurgis buvo tikras 
lietuvis, Rudokas, kilęs* iš Lie
tuvos. Anykščių miestelio. Ne
būčiau tikėjusi, kad šiose dyku
mose kaip kokiam vienuolyne 
galėtų apsigyventi lietuvis! 
Trumpai pasikalbėjus, paaiškė
jo, kad J. Rudokas, kaip ir 
daugelis kitų, blaškomas liki
mo atsidūrė į šį viešbutį ir čia 
gavęs darbą tuo tarpu niekur 
nemanąs kraustytis/. Jis čia pri
pratęs, darbu esąs patenkintas 
ir jokio nuobodumo nejaučiąs.

Atsisveikinę su J. Rudoku, už 
gero pusvalandžio privažiavom 
didokus vartus su užrašu “Wel- 
come to Sudbury”. Reiškia jail 
mes garsiųjų mainų karalijos 
sostinėj! Tur būt retam ku
riam iš ateivių šioj šaly yra 
lemta kur nors vienoj vietoj 
sukurti sau nuolatinį gyvenimą. 
Dažniausiai priseina bastytis iš 
vietos į vietą, vis’ gyvenimo są
lygos taip verčia. Ir, štai, nike
lio, aukso ir kitos mainos su
traukė didelį skaičių žmonių, 
tarpe kurių yra nemažai ir lie
tuvių. f {

Kasyklų Sostinėj 4
Beviešint Sudbury teko ap

lankyti keturias mainas ir ar
čiau pažinti mainierių gyveni
mą. Visos Wrood, Garson, 
Creaton ir Levack mainos pri
klauso “International” kompa
nijai, kuri susideda iš saujelės 
dykaduonių, valdančių milžiniš
kus plotus žemes, pilnus neap
sakomų turtų. Ir tuos turtus! iš
imti žmonės lenda giliai po že
mėm, rizikuodami savo gyvy
bėmis kad sukrauti kitiems mi
lijonus o sau gauti trupinėlius!

Iš visų mainų klaikiausia 
man atrodė Creaton inaina. Čia

garas! Lenda žmohės* po že
mėm nežinodami ar grįš gyvi 
ir nesužeisti. Visi išvargę, su
šlapę nuo požeminio drėgnumo!, 
bet linksmai keliasi į žemės pa- 
viršiib nes šiandiena dar niekas 
baisaus neatsitiko. Menkesni 
susižeidimai, tai jiems kaip nie
kis, o tokių pasitaiko veik kiek
vieną dieną.

Niekur nesu mačiusd tiek su
žalotų žmonių kaip čia, mainų 
karalijoje. Retas kuris dar nė
ra paliestas skaudesnės nelai
mės. Paskutiniu laiku į mainas 
beima tik iki 35 metų amžiaus 
vyrus, pačius sveikuosius ir 
tvirtuosius, kurie po keliatoš 
metų mainų darbo, pasijunta 
paliegėliais ir nebetinkančiais 
tam darbui. Praradę savo spė
kas, sunaikinę sveikatą, priver
sti mesti darbą, arba juos net 
išvaro. Nors Uždirba prie šio 
darbo žmonės maždaug nuo 7 
iki 10 ir daugi dol. į 8 vai. dar
bo dieną, bet palyginus tai, su 
pavojum visai mažai. Be to jei 
ištinka darbe žmogų mirtis, tai 
jo šeimos kompanija visiškai 
neaprupina. Tani darbininkai 
patys turi šiokią tokią apdrali- 
dą $2,500 sfumoj už kurią mo
ka mėnesines duokles.

Kompanija ir Darbininkai
Kompanija Visokiais budais 

stengiasi kuo daugiau darbinin
ką išnaudoti. Pavyzdžiui, Crea- 
tone ir Levack’e, netoli mainų, 
kompanija turi pastačiusi dide
lius namus viešbučių pay.idale,, 
kuriuose gyvena nevedę vyrai. 
Už jų užlaikymą skaito labai 
brangiai, be to, yra įrengta 
krautuvės, iš kurių duodami 
drabužiai ir kitokios reikmenys 
išmokėjimui. Bet lupa nuo jų 
už lai dvigubai. Pažymėtina, 
kad už tą brangų atlyginimą 
minimuose viešbučiuose žmo
nes turi norsi elektros šviesą, o 
aplink už keliasdešimts žings
nių, luŠhėlėms, kdrioše gyvena 
ir tokie pat jų darbininkai pa
šykštėjo elektros šviesos. Jie 
tenkinasi žibalinėmis lempomis, 
kurios šioje šalyje, dabartines 
elektros gadynes laikais senai 
turi būti panaikintos.

Dar neviskasi Sudburio mies
te kompanija pastatė gana di
delius ir gražius namus, neva 
darbininkams kliubą, už kurio

pastatymą išskaito iš algos vi
siems tairi tikrą dalį. Už pri
klaus! mą Irime klube privalo 
mokėti tam tikrą mokestį. Ir 
neatsižvelgiant, kad minėtas 
klubas išdygo grynai darbinin
kų pinigais visgi užteko akiplė
šiškumo pavadinti jį: “tnterna- 
tional Club,” kurs pilna žodžio 
prasme tapo jų nuosavybė. Ir 
šių faktų akyvaizdoje išeina, 
kad kompanija darbininkams, 
viena ranka duoda, o kita ati
ma. Pasipriešinti prieš tokią 
neteisybę niekas neturi, nei drą
sos, nei teisės, nes, dėl esamos 
griežtos disciplinos, kiekvienas 
bijo rizikuoti netekti darbo.

Unijų Padėtis

Apie jokias unijas čia irgi 
kalbos negali būti. Kompanija 
darbininkų visai neįvertina. Už
tenka pyktį, ar kerštą turint 
pranešti, kad toksi tai yra ko
munistas ir jAu atsidursi be 
darbo. Del panašių kerštų nu* 
kentėjusių yra labai daug. At
gal jau ir su “kunigais” sunku 
beįsiprašyli. Teko nugirsti iš 
nekuriu vietinių lietuvių, kad 
panašių “geradarių” butą ir iš 
musų žmonių, kurie iš tų pa
čių draugų malones gyvenda
mi, tvėrė neva unijas, vienyda
mi darbininkus, o paskui tuos 
pačius pritariančius ar prisira
šiusius į unijas, skundė kom
panijai (už ką gaudavo gerą 
atlyginimą kaipo išdavikai), 
kurį žinoma tuojau iš darbo at- 
leido. Jei tai yra tiesa, tai labai 
tenka apgailėti žmonių neteku
sių darbo, per tokius lengvos 
profesijos ‘‘subjektus”, skel
biančius st|ve kovotojais už 
darbo žmonių reikalus, ir visą 
savo veidmainišką idėją skandi' 
nančiusi buržuazijos išmestuose 
trupiniuose.

Graži idėja, nieko sau! Tokia 
idėja dangstosi tik visoki per
ėjūnai — tinginiai, pratę gy
venti kitus išnaudodami bei 
skriausdami. Su pasibiaurėji- 
mu priseina Žiūrėti į nežmoniš
kus pasielgimus su darbinin
kais. Bet, ką gi padaryti, mato
mai dar nesam tinkamai prisi- 
ru.ošę priversti visokius* niek
šus skaitytis su mumis kaipo 
su žmonėmis.

(Bus daugiau)

BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU

Komunistai Peštu
kai “Treniruojasi” 
“Karui”
Žada “Lynčo Teismą” Kores

pondentui Engelsistui
\VINNIPEG, MAN. — Musų 

ekstra kairieji komunistai de
dasi karingais. Kariauja dau
giausia liežuviais. Burnotis! ne- 
cenzuruotais žodžiais, tai musų 
VVinnipego komunistų specia
lybė. Butų pusė bėdos, jei tik 
koliotųs. Bet kai kas to jų ko- 
liojimosi nepaiso, tai jie grąso 
tam kumštimi.

Seniau čia nebuvo jokia nau
jiena, kad komunistai pešdavos 
tarpe savęs. Pešdavos kai ko
munistas komunistui bobą pa
viliodavo. Pešdavos pasigėrę, 
pešdavos ir negėrę, o šiaip sta
linizmo tezių apsvaigę. Dauge
lis Winnipegiečių ir šiandien 
prisimena tas grandiozines 
mušlyne ant Main St. ir kertes 
Logan Avė. Tai buvo lietuviš
kų komunistų ataka ant pran
cūzų komunistų^ už tai, kad 
vienas prancūzas komunistas ir 
dar kokios lai mirusios komu
nistinės unijos sekretorius pa
viliojo nuo lietuvio komunisto 
K. J. ukrainų tautos mergą ga
na žemos reputacijos. Taigi, į- 
vyko ne peštynės, bet tikras 
“karas”. “Karo” priemonėms 
vartota “Coca-Cola” butelini, 
akmenys, kėdžių kojos, lentga
liai ir kas papuolė. Prancūzai 
komunistai, be kitų “Kovos 
priemonių”, vaišino lietuviškus 
“blak džekiais”. Rezultate: trys 
lietuviški komunistai pusėtinai 
nukentėjo. Mažesnių peštynių 
butą labai daug, bet neverta čia 
apie visas rašyti.

Gdvę pylos buvo priėję net 
prie to, kad pradėjo iš tikro 
lokių dalykų sarmatytis ir peš
tynės nckurį laiką buvo retu 
Svečiu.

Rengiasi Istoriją Kartoti
Tai buvo liet keletą metų at

gal. Dabar peštukizmo klausi
mas lietuvių komunistų ir vėl 
keliamas. Šiuo kartu ne už 
mergas, bet už korespondenci
jų rašymą. Mat, “Engelsistas” 
Winnipego lietuvių gyvenimą 
ir Veikimą aprašinėja “Naujie
nose”.

Kadangi Engelsistas' nėra iš
gąsdinamas tai jis aprašo fak-

Pastebėsiu, kad man yra ži
nomi tokie trys tipai ir viena 
gerokai subrendusi moterė ant 
Magnus Avė, kurie planuoja 
kėsintis ant dr. J. N. netaip ‘jau 
jerdidelės sveikatos. Dr. J. N. 
nėra nei prietelius nei komu
nistų neprietelius. Visur ir vi* 
šame turi nusistatymą ir nepai
so ar jo nusistatymas! ir įdėjos 
<am patinka ar ne. Tokio as
mens komunistai daugiausiai 
neapkenčia. Kadangi ne vien 
Strolė viešai grąsina mušti, o ir 
teletas kitų iš komunistų bala- 
ganėlio pastogės, o komunistų 
iteraturka į tų savo “didvyrių” 

tokius sumanymus nekreipia 
dėmelio, tai galimas daiktas, 
<ad tatai yra kalbama ir ruo
šiama su literalurkos *;nia ir 
pritarimu. Engelsistas

tokia nyki aplinkuma kur ne- 
kur matyti lentų sukaltos lūš
nelės apgyvendintos vedusių 
mainierių šeimomis. Apart pli
kų ir baisių uolų daugiau nie
ko iieihatyti. Atrodo tikri “gy
vųjų įlabašninkų” kapai. Gra
žiausia ir įdomi vieta yra Le- 
vack’o mainų apylinkė už 30 
mylių nuo Sudburio. Šios mai
nos, pagal žmonių pasakojimą 
esančios naujesnės, todėl čia ir 
nelaimių mažiau pasitaiką.

Kam teks būti Sudbury, pa
tariu būtinai aplankyti Levacko 
apylinkę. Visa ši apylinkė, kiek 
gali matyti, apsupta puošniais 
aukštais kalnais, žaliais miš
kais, geltonais kaip auksas 
smiltynais ir tyrais, kaip kriš
tolas, bėgančiais kalnų upeliais. 
Tokia gamta traukte traukia 
žmogų grožėtis tiesiog pasakiš- 
kais reginiais. Čia ir paukšte
liai ryto metu jaukiam pušynė
ly, rodos, maloniau čiulba gai
vindami nuvargusią žinogaus 
sielą. Į šiokią vieta paklydęs 
dainius ar poetas, daug gražios 
medžiagos pasisemtų savo ku
riniams!.

Kasėjų Gyvenilhas
Nors, žemės paviršius ir gra

žus, bet... jos požeminis sluok
snis, kur žmonės rausiasi, it

Karščių Banga
Jau visa savaitė kai birželis 

savo šilumos jėgas leido ir mu
sų vargšų prakaitą liejo, o mes 
džiaugėmės, manydami, na, at
ėjus* sekmadieniui, kad maudy
simas, tai maudysimės. O čia 
tau birželis ir vėl šposą iškir
to. Kad už vėso oras tai net pal
tus prisiėjo iš šėpos traukti. Na, 
atsimaudysime vėliau.

Delegatus išlydėjus
Toronto SLA 236 kp. delega

tus J. Jokubyną ir A. Batkų iš
lydėjo gerb. Kavoliunai, Užu- 
meckienė ir aš. Drauge pasiįdo- 
mauti išvažiavo ir M. F.t Joku- 
bynienė, Kanados žinių nuola
tinė korespondentė, žymi dar
buotoja Toronto SLA organiza
cijoj. Na, dabar jie skrantonie- 
ėių rankose, įdomu butų pama
tyti kaip serahtonfetės musų 
torontiškiais ' “gražuoliais” 
džiaugiasi. Kad nors dar gyvus 
mums grąžintų, o tu, mano 
“prišiega”, laikykis^ 

1

Padaryta Operacija ,
Užemeckų Algirdui Jubglui 

pridaryta tohsilų operacija, pri- 
sekminga. žinoma, dėl mažo 
amžiaus, vaikutis dar nesijau
čia stiprus, nes nenuvokia, kad 
ši operacija jam vėliau dar

(Atlankius Clevelandą
Prieš kelias savaites teko at

lankyti Clevelandas. Miestas di
delis, bet netvarkingai, žargo- 
niškai sustatytas. Gatvės zigza
gais išvingiuotos ir begalo klai
dingos. Viena laimė, kad tas 
“Public Sųuare” taip aukštas, 
kad iš visų kraštų miesto veik 
matosi, vidurmieslyj kvapas 
nuo įvairių fabrikų nekoks.

Turizmas, rodosi, gana pla
čiai turi Valstijas su Kanada 
surišęs, vienok, veik kiekvienas 
krautuvininkas akis išverčia 
gavęs Kanados ,pinigą. Viena 
patarnautoja užklausė “ar jus 
iš tos žemes iš to krašto, kur 
penketukės gimė”. Toji, matyti, 
geografijos nemėgt) mokytis! it 
neįsivaizduoja nė kas toji šalis 
—Kahrida.

Bevažinėjant Clevelande teko 
ir lietdvių distriktas aplankyti. 
Atlankiau savo apie 1$ metų 
nematytus pažįstrijnus, Brazius 
ir Venclbvus. Prie tos pat pro
gos teko užkandžiauti pas Sto
nį ir atlankėme naujienietį J. 
Jarų. Lietuvių distriktas švarus 
ir į Lietuvos kampelį panašus, 
nes Bažnyčia, bankas, svetainė, 
krautuvės, Valgyklos visos su

liną gyvenimo tikrovę ir ko
munistų mekliariavimą neįski- 
riant. Skandalas komunisti
niam balagane. Komunistiniai 
“didieji” vyrai net prie linčo 
teismo ruošiasi bet, deja/ kad 
jie nėra tikri kas tas prakeiktas 
Engelsistas.

Kartą grįždar\ iš miesto už
einu į “pulrumį” susitikti pažįs
tamą asmenį. (Pulrumis ant 
Main S t. ir Aleksandra Avė., 
skaitomas lietuvių. Tenai iš vi
so svieto į Vieilą vietą sUeina 
lietuviai). Tuo tikslu ir drau
gas J. M. buvo užėjęs. Kadan
gi komunistai įtaria dr. J. N. e- 
sant Engelsistu, tai daugelis iš 
jų užsipuolė kam jis rašąs apie 
jų biznį. Dr. J. N. mandagiai 
pradėjo aiškinti, kad yra būti
nas reikalas kėlTi spaudon ne
kultūringus darbus; kad dėl to 
nėra reikalo labai sielotis, nes 
iš to gali būti nauda daugiau 
kotnunistams, ne kam kitam. 
Daugelis sutiko, kad komunis
tai čionai daro per didelį mak- 
leriavimą ypatingai su tais ban- 
kiętaiS; Bet štai, kur buvęs kur 
nebilvęs, komunistas Strolia 
pfiidėda plūstis dr. J. N. adre-

kurmiai, kvėpuodami dirbtiną daugiau skausmo pridarius ku
orą ir laipsniškai silpnindami tų. Linkiu kuo greičiausio su- 
sveikatą, yra baisui kaip pra- stiprėjimo.

lietuviškais užrašais, 
rotitas viską vifšina.

Bet To-

Stella

su. J. N. grąso mušti, o kiti 
kartu užmušti, jei rasinės. J. 
N. nusijuokė ir pareiškė, kac 
jei kiaulė raglis turėtų, tai visą 
svietą išbadytų, nutraukė pasi
kalbėjimą ir išėjo, draugą su
siradęs, savais keliais.

Toronto, Ont.,
Tarimas, kuris organizaci

jai garbės nesuteikia, 
bet ją žemina

Birželio mėn. 13 d. SLA 236 
<p. narių susirinkime sumany
mų punkte buvo pasiūlyta, kad 
tuopa įgaliotų savo Seimo de
legatus dalyvauti ir Amerikos 
Liet. Kongreso atstovų konfe
rencijoje. Pasiūlymas buvo pa
remtas ir eita prie apkalbėjimo 
to pasiulymo. Vienas iš delega
tų pakėlė kelionės išlaidų klau
simą. Tuomet kai kurie nariai 
pradėjo aimanuoti dėl lėšų, ku
rių, girdi, ir taip jau daug iš
eikvosime. Bet sumanymo [ne
šėjas paduoda papildomą. įneši
mą, kad kuopai nereikėtų eik
voti daugiau lėšų, tai jis pareiš
kė, kad T.L.S.D. kp. yra pave
dusi savo komitetui, kad pa
starasis rūpintųs su pagalba 
kaip Lietuvos, taip ir Ispanijos 
demokratijos gynėjams. Taigi 
SLA 236 kp. reikia tik išrinkti 
vieną delegatą į suminėtą ko
mitetą, kuris jau yra išrinkęs 
net SLA 236 kp. delegatą, kad 
jis atstovautų suminėto komi
teto vardu, o jei SLA 236 kp. 
prisidės prfe to komiteto, tai iš
rinktasis atstovas! atstovaus jau 
abidvi Organizacijas, tdi yra so
cialdemokratų ir SLA 236 kp. 
Bet vienas nai*ys visai nesupra
tęs reikalo išėjo prieš tą pasiū
lymą su sekamu motyvu. “Mes 
su cieilistais nieko neturime 
bendro, tai kam mums kištis j 
politiką”. Tam nariui išėjuSAlant 
prieš pasiūlymą, kad prisidėti 
prie A.L.K. atst. konferencijos 
suskubo pirmasai vienas iš ko
munistinio konliteto, kuris su
sidarė po to skilimo bendrojo 
T.L.K.L.D.A. prie jų . prisidėjo 
ir kelios moterys. Einani prie 
konkretaus balsavimo, pasiuly
mo [nešėjas- paaiškino, kad rei
kalas yra labai svarbus, ir kas 
myli Lietuvos nepriklausomybę 
ir demokratiją, tas turi balsuo
ti už delegato rinkimą. Ir štai 
rezultatas. Iš susirinkime daly
vavusių 18 narių už pasiūlymą 
5 balsai, o prie pasiūlysią 8 b. 
Kiti susilaikė.

Balsavusieji prieš pas’iulyiną 
demokratijai spiove į veidą, o 
diktatoriams praktiškai suteikė 
pagalbą. Taip lygiai kaip toji 
nesikišimo komisija, kuri neva 
prižiūri Ispanijos vadinamą ci
vilį karą, o tikrumoje tai Mus- 
solinio ir Hitlerio intervencija 
Ispanijoje.

Ji neduoda lojalistams pirkti 
kitose valstybėse karo reikme^ 
ilų, kuomet fašistai tokių reik
menų gali pirktis kur jie tik 
nori.

Tarimai yra nesąmoningas, 
Ir reikia tikėlis, kad jis bus se
kamame narių susirinkime pa
naikintas. Bendrai imant, SLA 
236 kp. nariai didžiumoje yra 
pažangaus nusistatymo, ir kai 
kurie iš balsavusių prieš minė
tą pasiūlymą patys rėmė anti
fašistinę kovą, bet čia juos su
klaidino “Tėvynės” fedakto-

riaus Vitaičio vedama politika. 
JiSi su savo sėbrais daugiausia 
politikuoja SLA narių tatpe, 
bet kitus tai snierkia.

AŠ ir pats esu tos nuomonės 
ir jos laikausi, kad atskirų po
litinių grupių reikalai nebūtų 
kišami į pašalpos org., bet ginti 
IJetUVos nepriklausomybę ir 
jos demokratiją, tai ne vienos 
kurios politinės grupės reika
las, bet visų žmonių, kurie my
li teisCtumą ir progresą. Tai y* 
ra kultūrinis darbas, kurį mes 
galime ir privalome dirbti re
miantis SLA konstitucija ir jos 
39-to Seimo tarimu. Gaila, kad 
musų kuopos nariai neseka sa
vo dr-jos konstitucijos ir Sei
mo tarimų, kitaip tokioms klai
doms, kaip kad įvyko praeita
me susirinkime, nebūtų vietos. 
Reikia tikėtis, kad ateityje na
riai bus> atsargesni ir pirm bal
savimo neganėtinai aiškų reika
lą tnkamai išdiskusuos. Tiesa, 
yra keli nariai, kurie labai ne
mėgsta, jei kas ima balsą ir 
kalba. Bet lai tik tam ir daro
mi susirinkimai. Jei mes visi 
tylėsime, tai į ką bus panašus 
toks susirinkimas? Tokie nariai 
mėgina pravardžiuoti diktato
riais kalbančius narius. Tas yra 
daugiau negu negražu. Kas ma
no, tai parodo tik savo nežino
jimą, kas yra Demokratija ir 
kas diktatūra.

Klaidos atitaisymas
“N.” 146 nr. 236 SLA kp. ko

respondentė pažymėjo, kad org. 
A. F. pridavė pora naujų na
rių, B. ir A. čižunus, bet tikru
moje tai jų pavardė yra Čiru- 
nai. —Narys

ATĖJO
KULTŪRA NO. 5

1 X » > i —--------------------

TURINYS:
Prof. Leono Atminčiai:
Petras Leonas—V. Stankevičius 
Keletą Atsiminimų apie Petrą Le
oną—Prof. A. Janulaitis 
Žiupsnelis atsiminimų apie Gar
bės Prof. Petrą Leoną—Doc. A. 
Tomošaitis.
Prisiminiau—Dalyvis
Inteligentija ir kaimas—Ks. Bart
kus 
Nenusimink—A. Kazanavičienė 
Anglijos Sostinėj—Fr. Simplic 
Karas “neišvengiamas”—F. Bruc- 
kner
Aš—Henri Ęarbusse. 
Populiarusis Mokslas 
Apžvalga ir t. t.

Kaina 45 centai 
Galima gauti 

NAUJIENOSE

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Gražus
Asmeniui “Faun”

PO
$2.7$6

 ŠMOTŲ 
SETAS!

NAUJIENŲ QQp 
Skaitytojams v V U 

TIKTAI
SU 6 KUPONAIS

Į Kitus Miestus 15c Extra 
Persiuntimas

1739
SIUNČIU 
SIUNČIU

NAUJIENOS
SO. HALSTED STREET

KUPONUS 
... PINIGŲ

Atsiųskit man
Vardas ............
Adresas ..........
Miestas
Valstija
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atmintyj. Jis buvo gražus ir 
įspūdingas. —Onuškėna*Diena Iš Dienos I

Pagerbė Juozą ir Juliją 
Malonius

Praeitą ketvirtadienį, birže
lio 23 dieną, Juozą ir Julijos 
Malonių pagerbimui, 10 metų 
ženybinio gyvenimo proga, bu-l 
vo surengtas pokilis, jų bute’Lake, ’Wis.’Išviso

ir Mrs. Al.

žymių vietų,
III., West
III., “The

cagą. Sykiu su ja važiuoja ir 3-čiam aukšte.
sūnūs Edwardas. Antanas Lu ' J. K, Valinskas su savo su- 
košius nuvežė juos į Sand nais užlaiko gerai įrengtą spau- 
Dunes, Ind., rodos pas Kače-jstuvę vardu Peoples Printing 
rauskus ir Zabukus, kurie už-.Co, 
laiko vasarnamių.

Drg. Lukošius dėl biznio ap
linkybių atostogauti negali-

adresu: 3423 So. Morgan
St. J. A. S.

Išsiėmė Leidimus

rald avė*, kuriame užlaikys 
bizni. Gharle’s Tavern.

Kažukauskai per daug metui 
bridgeportiečiams yra žinomi 
kaipo draugiški ir svetingi 
žmonės. Jie gyvena nuosava
me name 3402 Lituanica avė.

Sugrįžo iš Honeymoon 
šiomis dienomis sugrįžo iš 

Honeymoon Mr.
Krone.

Aplankė daug 
kaip Harrisburg, 
Frankfort, Cairo,
Flood Region”. Apkeliavo Wis- 

-- . ... - - - |consiną. “Aplankė ir Cedar
• apkeliavo 

adresu 3326 So. Emerald Avė. 2,000 mylių. Jaunasis Al Krone 
Pokilio surengimu rūpinosi aplankė savo tėvo Michel Krone 

artimiausia ponų Malonių drau- kapą Harrisburgo kapinyne ir 
gė, augštpsios mokyklos moky- nuėmė paveikslus.
toja p-lė Celia Bernacki. Jos Mr ir Mrs AI Kroniai apsi. 
pastangomis buvo sukviesti ju-'gyVens South sidgj> kur nors 
biliantų giminės ir draugai, pri- prie 63rd Jaunoji Mrs. He. 
rengta užkandžių ir parūpinta Ien Krone> be abejo> dabar bu3 
gėrimų. o,, „su. » ...
mos. 
labai

šia proga atminčiai Dr. Rahn Įjajjy fcur jįs užima Hawai- 
ir jo žmona jubilijantams įtei- ian gitarų instruktoriaus vie. 
kė gražią dovanėlę. Taipgi gra- 
žius “prezentus” atnešė ir pp. - - — ...
Malinskai, Kuraičiai, Chaloup- tiškas' studijas ties '3O5o‘ Lin-

Smagintas! iki vėlu- namų šeimininkė, o Mr. Al 
Vakarėlio nuotaika buvo Krone birželio 27-tą d grįš afc_ 
grazE ..............  _ _ ’gal prie savo profesijos i Kim-

žmona jubilijantams įtei- jan gjtarų instruktoriaus vie-

Al Krone turi ir savo priva-

Pirmadienį birž. 27-tą d. grįžo Vedyboms 
atgal į Chicago. Sykiu su juo; (Chicagoje) 
sugrįžo ir jų duktė Sofija, ku-| LoUis Orega, 24, su Julia 
ri jau tūlą laiką tenais atosto-Į tyrius, 19 
gavo. —Steponas.

Po-

Penktadienį, 
d. 1938 m. K. 
kiši pasimatyti 
draugų savo naujame biznyje-

—J. A. S.

Kažukauski ti
su dauguma

Kainos Numažintos—
ANGLYS

$6.00 
$6.00 
$6.00
$5.75 
$5.25

ir
PO

EGG ..............
NUT ...............
BIG LUMP ..
MINE RUN ..
SCREENINGS

PIRKIT DABAR I — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

i L lUoj J-<7

j John Skodon, 25, su Louise 
Gustas, 2.2

John Zabriskie, (Aurora, III.)
26, su Ed th Sellomridge, 21

25

kos, (ponai Chaloupkos šiam 
pokily kaip 12:00 nakties pra
dėjo švęsti savo 30 metų ženy- 
binio gyvenimo jubilėjų) Steve 
Broscoe, Kelamai, Mary ir Fr. 
Eula^v’ai, mokytoja p-lė C. Ber- 
nacki, p-lė K. Kuraitis, Anta
nas Bačkys ir kiti visi pokilio 
dalyviai jubilijantus apdovano
jo vertingomis dovanomis.

Iš visko buvo aišku, kad 
šis pagerbimo pokilis Juozui ir 
Juliai Maloniams pasiliks ilgai

coln Avė ir Hammond, Ind.
Aš nuo savęs linkiu jaunajai 

porai ilgo ir laimingo ženybi- 
nio gyvenimo. —Steponas

Ona Lukošienė Išva
žiuoja Atostogoms

Ona Lukošienė, žmona Anta
no Lukošiaus, Brighton Parko 
drabužių valytojo, 2555 W. 43 
St., išvažiuoja atostogoms.

Birželio 26-tą d. apleido Chi-

Graži Birthday Parė 
Pas Walterį Budginą

Praeitą šeštadienį, June 
d., įvyko graži parė pas Walter
Budginą, 936 E. 75th St. šita 
parė buvo surengta jo pager
bimui gimtadienio proga. Susi
rinko daug svečių ir visi gra 
žiai laiką praleido prie skanių 
valgių ir gardžių gėrimų ir iš
siskirstė tik rytojaus dieną.

Tarp svečių buvo brighton- 
parkiečiai Mr. ir . Mrs. Vaitkai, 
Mr. i Mrs. J. Butkai ir bridge- 
portietis Walter Cook. -

Walteris Budginas yra labai 
dėkingas visiems atsilankiu
siems ir tiems kurie prisiuntė 
tokius gražius gėlių bukietus.

—Steponas

Reikalauja
Perskirų

Betty Sadis nuo Leo Sadis
Ann Petraitis nuo George Pe

traitis
Elizabeth Giza nuo John Gi- 

za *

Gavo
Perskiras

Janet Chutro nuo John Chu- 
tro

Tarp Bridgeporto 
Lietuvių Biznierių

Liepos mėn. 1 dieną Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St., 8 
vai. vakare įvyks Lietuvių Jaunimo Kultūros Ratelio vi
suotinas narių susirinkimas. Nariai užsimokėkite neužmo
kėtas mėnesines mokestis, kitaip busite išbraukti iš rate
lio knygų. —Sekr. Alfredas J. Butkus.

GAhMNKITES

SVEČIŲ RANKŠLUOSČIAMS MOTYVAI

PATTERN 1704

J

/’ J /s A J > 1I-v # ■f.y f ■ 
t'' uSl

GUEST TOVVELS

No. 1704—Įvairus motyvai SVEČIŲ rankšluosčiams 
išsiūti.

Atsinešė Pasiutusi 
“Piktadarį” Polici
jos Nuovadon

Nešinąs po pažaščia 
>unį vakar į 
rumus atėjo 
Onikas, nuo 
įvenue. “šis 
Ižiojo,” < 
leistai šunį tuojau nušovė, o 
Oniką paguldė ligoninėje, šuo 
buvęs pasiutęs.

kriminalio 
29 metų 
2140 S. 
šuo mane

didoką 
teismo' 
Frank 

Millard 
sukan

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Pereitą sekmadienį, kaip 
visuomet, ketvirtą valandą
pietų teko pasiklausyti puikaus 
Budriko radio programo, kuris 
traukėsi pusę valandos ir susi-l 
dėjo iš parinktinių lietuviškų 
liaudies dainelių ir melodijų.' 
Visą programą išklausiau at
sidėjęs ir buvau labai patenkin
tas. Tikiu, kad ir visiems ki
tiems Budriko radio programų 

, klausytojams jis taip patiko 
kaip ir man.

Vienas Radio Klausytojų

Tel. ARDMORE 6975

Chrysler-Plymoutiii

DAUGYBĖ VARTOTU AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU
• LENGVI IŠMOKĖJIMAI
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS
•GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES

“U Will Likę Us” 
4030 Archer Avė. 
PHONE VlRGINIA 1515

Onikas pasiskundė. Po-. Skelbimai Naujienose
duoda naudą dėlto, 

i kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

J- Kisielius Grįžo į Bučernės 
Biznį.

•Prieš kelis metus turėjęs 
bučernes biznį prie 33rd’ St. ir

Pagerbs Kotryną 
Virkietis

July 4-tą d. pripuola Kotry
nos Virkietis Birthday. Kadan 
gi ji turi šimtus draugų ir pa
žįstamų, • tai numatoma, kad Union avė-, J. Kisielius vėl nu
bus didelis šurum-burum jos P^r^° bučernę iš Stasio Nc- 
puošn'ame taverne* Ingleside ^var0» 3158 So. Wallace st. 
Inn, 936 E. 75 th St. O kas-gč j. Kisielius gyvendavo ties 
nepažįsta mandagiosios Kotry- 5036 So. Kostner avė. Jis pri- 
nos Virkietis buvusiosios BridgeJ statydavo su troku įvairias 
porto Lucky Tavern, 3139 So.1 prekes į grosernes, bet jam 
Halsted St. savininkės, kuri| geriaus tinka daryti biznis su 
su svetingu Juozu Bartkų ir senais pažįstamais bridgepor- 
dabar sėkmingai biznį varo tiečiais, tai todėlxvėl įsigijo 
svetimtaučių apgyvento] vie-. bučernę. Tame biznyje jis turi 
toj. Yes, turėsime gerus laikus daug .metų patyrimo, 
ir pagerbsim Kotryną July 4-tą 
d. Busiu ir aš. Tčmykite skel
bimą “N-se”. —Steponas

Apsimoka Garsintis 
“Naujienose”

Tonio Lukošiaus biznis auga 
kaip ant mielių. Kodėl? Todėl, 
kad Tony Lukošius, kaipo dra
bužių valytojas, per 25 metus 
praktikos savo darbe turi gerą 
patyrimą. Apart to, Tony duo
da skelbimus “Naujienoms” ir 
ačiū tam, gauna darbo ne tik 
iš apylinkės, bet ir iš tolimes
nių kolonijų.

Yes, naujieniečiai visada re
mia saviškius, o tuom labiau, 
kad Tonys yra vertas paramos, 
nes jis visur eina ir visur da
lyvauja. Tad-gi,
Tonio Lukošiaus ir toliaus. Jo 
antrašas 2555 W.
fonas Lafayette 1310?

—Steponas (Sp.)

nepamirškite

43rd St. Tele-

T. VALINSKIENĖ 
SUNKIAI SERGA

Spaustuvninko J. K. Valin- 
I sko žmonai padaryta pasekmin- 
I ga operacija.
| Ligonė jaučiasi geriau ir ti- 
Ikimasi kad neužilgo pasveiks.

P-nia T. Valinskienė yra na
rė Chicagos Lietuvių Draugijos 
ir randasi Mother Cabrini Hos- 
pital, 1200 Gilpin PI., prie Ra- 
cine avė. Kambarys 332

Nusipirko Namą ir Biznį
Kazys Kažukatuski nusipir

ko namą adresuz3559 S. Eme-

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS JSIGYSIT GRAŽŲ IR 

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

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

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

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

liko.
Indai yra aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėkit rinkti grhžius šešiems arba 12 asmenims setus.

•»u

PADOVANOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEII

“JUNE BRIDE*

Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF” 
Sidabrinį Setą

$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 
(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)

CHICAGOJE:

“Naujienos” metams
26 šm. Setas ............

Viso ............................

$8.00
$4.00

$12.00

KITUR SUV. VALSTIJOSE:
“Naujienos” metams .............
26 šmotų Setas, persiuntimas

ir apdrauda ......................

‘ Viso ..............................................

4........ $5.00

........ $4.50

........ $9.50

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pian is 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
Saukit Tel. YARDS 3408

Republic 7345
PAUL’S Furniture 
Upholstering and 

REPAIRING 
DIRBAMA PAGAL UŽSAKYMĄ 
2946 West 59th St., Chicago, III. 

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas —- Pervilkimas

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
$3 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)
*

Garsinkites “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS 
conrad' 

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

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

No. 1704

Čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavadį No.

Vardas ir pavardi AdresasAdresas

Adresas MiestasMiestas

| Miestą* ir valstija .

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

NAUJ IENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted St.. Chicago, III.

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT:
Vardas..............................................................

NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas................................... ......................

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $j2.5O
GYDYMAS....... .................. SKA.OO
LIGONINĖJE ....................
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje _  $15-00
RAUMATIZMAS *9.00

greitai palengvinama .......
VISAS LIGAS GYDOMA $1,00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 19

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie A v tu, Chicago.

Tel. Lawndale 5727. .

• RE8TAURANT AT

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VTGTORY 9670.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

PETER PEN

Tel. Boulevard 6327.
ZELVIS BUILDING CO.

OENERALIS KONTRAKTORIUS
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visų rų 
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavima
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, 1LL.
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Atrado Gamtos 
Grožybes Pačiam 
Chicagos Viduryj
Buvo Lietuvių Vizitas 

Parke
Jackson

. . __ L.1 ____ L -

Rytoj Atsisveikins
Su Sportininkais

pulkų pulkąi 
žąsų-gervių. 
paukščiai ir 

moka gaudyti

Praėjusį sekmadienį 
tie kolonijos lietuvių 
ir vyrų veidų grąžintojas—bar
bens M. Karčauskas, jo žmona 
Josephine Karčauskienė parą?- 
jes kliubo ir aš susėdom į au- 
tpmobilį. Prie musų dar sėdė
jo p-ia Ona Plukienė.

Pirma stotis buvo Gage Par
kas — Karčauskų rezidencija, 
kuri randasi prie 56-tos g-vės 
ir Whipple. Čia apžiūrėję gėly
nus ir puikia tvarka pasigerė
ję, pasileidome į tuos namus, 
kur jie patys gyvena, 240 W. 
51st gatve. Iš šitos vietos neiš
ėjome sausi teko ir už lupos 
užmesti ir širdužę draugiškes
nę padaryti. Prie to dar vie
nas pasažierius daugiau prisi
dėjo—Jurgis Karčauskas.

Musų laimingas “šoperis” 
drg. Karčauskas, kuris jau 14 
metų važiuoja su mašina, bet 
dar nėra turėjęs nė vienos ne
laimės. Patraukė linkui Jackson 
Parko.

Atlan- 
viršaitis

Parko Japonų Darželyj
Iš po ilgų liūčių diena buvo 

vėjuota ir nešilta ir nedarė to
kio malonumo, kaip skaisčiai 
saulutei šviečiant, 
smagu dasigavus 
gamtos prieglobstį, 
gražu pavaikščioti
Darželį, kuris labai puikiai į- 
rengtas. Linksmą einant išrai
tytais takeliais per tuos upeli u-

Bet buvo 
į viliojant] 
Ypač labai 
po Japonų

MADOS

kus, kur reikia nuo vieno ak
mens ant kito šokinėti, jei ne
nori kojų sušlapti. O čia prū
duose plaukioja 
laukinių ančių, 
Taip jaukus tie 
taip jie vikriai 
įmestą maistą.

Toliau kiek pažygiavus, štai 
jaukus tie mėlyngužiai balan
dėliai, kuriuos Sasnauskas sa- 
vo kompozicijoj taip gražiai ap
dainuoja. Pribėgę iš rankų vis
ką lesa. Norėdamas proga pa
sinaudoti pasaulio pilietis pil
ka sermegis žvirblelis, ir 
irgi suka i rinkj ir pribėgęs 
sigauna pinacą ir sulesa nei 
kui nepasakęs. s

Pas pp. Plukiūs
Voverė ta neviendienė, ji 

tik pagauna tuoj tarp kojų, o 
pamačius kad “čielas”, tai tųęj 
nešas į savo urvą ir pasideda 
juodai dienai.

Pakvėpavę tyru oru, malonių 
įspūdžių įgyję vykome į sve
čius pas p. Plukienę, 8365 Ker- 
foot avenue, Auburn Parko ko
lonijoj. Čia radome daug sve
čių ir viešnių. Didžiuma jų bu
vo Plukių giminės ir jų pačių 
dukterys. Dar prisidėjo žentas 
p. Michell, kuris tą dieną šven
tė gimtadienį. Tokiu budu p-ia 
Plukienė prirengė puikią va: 
karienę “Chop Suey” ir kitokių 
skanių daiktų, taippat gardžios 
kavos, smilkstančio alučio ir 
dar kitko. Ir taip smagioj nuo
taikoj buvom vaišinami.

Prie šios progos teko susipa
žinti su p-le Rose Michell, ku
ri neseniai, apie metus laiko 
viešėjus Lietuvoj, sugrįžo į 
Chicagą. Yra inteligentiška pa
nelė, gražiai kalba lietuviškai, 
taippat rusų ir kitas kalbas ge
rai vartoja. Sako Lietuvoj dau
giau žmones kulturėtų ir var
gai sumažėtų, jei butų sąžinės 
ir spaudos laisvė ir jeigu butų 
demokratiškesnė valdžia.

tas
pa- 
dė-

Chicagos lietuviai sportinin
kai į Lietuvą išvažiuoja rytoj, 
i 0:40 ryto iš La Šalie Stoties 
(LaSalle St. ir Van Buren). 
Chicagos lietuviai su jais atsi
sveikins Lietuvos Konsulate 9 
vai. ryto, kur jų garbei p. Kon
sulas laikys “Open House.” No
rintieji su sportininkais pasi
matyti prašomi Konsujatan at
silankyti. Adresas: 100 East 
Bellevue Place.

Siunčia Jauną
Lietuvį Dentistą 
Laivyno Ligoninėn

Jei Visko Tikėti, 
Tai Šis Išvažiavimas 
Bus Nepaprastas

CLASSIFIED ADS
HELP VVANTED—FEMALE BUSINESS—TO RENT 

Bizniai Rendai

(Sp.)

Padėka Nuo
Garfieldparkiečių

GARFIELD PARK — Nors 
birželio 19 d. buvo daug įvai
rių piknikų, bet Garfield Parko 
Vyrų ir Moterų Pąšalpįpio 
Kliubo išvažiavimas Spąičio 
Ąžuolyne buvo pasekmingas.

Rengimo komisija varde kliu
bo taria padėkos žodį laikraš
čiams, kaip “Naujienoms”,- už 
įdėjimą kliubo išvažiavimo gar
sinimą.

Taipgi radio pranešėjams 
kaip: Budriko rakandų krau
tuvės vedėjams, Progress ra
kandų krautuvės vedėjams; 
P-iai S. Bartkus, ir šaltimierui 
ir kitiems už pranešimus ta- 
riąmę visiems ačiū.
Reng kpm. narys J. J. Pratekus

Nori Kanarkų, 0 Vy 
ras Tai Nebūtinas

Garbingai Baigė Mokslus 
Loyoja Universitete

Tik Paklausykįt Ką žagariečiąi 
žada Liepos 4-ta i

REIKIA MOTERŲ skudurams 
skirstyti. Turi būti patyrusios.
2155 Ogden Avė. įėjimas iš Taylor 
Street.

TAVERNAS RENDON su visais 
Įrengimais: 4 kambariai gyvenimui, 
pigi renda, kampinis Storas.

Šaukite SEELEY 7882.

------- ... ■ —i™—....
BANDYK—RENDUOK—PIRK! 

—25 CENTAI
Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valykliai, Radio ir 
Phono Kombinacijos, Refrigera- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors kelis, kad tinkamą išsirin
kti. Mes ir taisome visus tuos 
daiktus ir ątrokuojame ką už
mokai mums už pataisymą kai 
pirksit naujus išrengimus.

BIM MERLES 
1451 W. 63rd Street 
Tel. Republic 2269.

“Jeigu mano vyras nori di- 
vorso, tegu divorsuojąsi/ bet aš 
noriu, kad man paliktų piano 
keturios kanarkos.” Taip į ap
skričio teisėją Lupę prabilo 
Josefa Dorosz, nuo 107^9 Mulk
iną w avenue, kai pas jį atėjo 
jos vyro Henry Dorosz divor- 
so. lĄ$la. Teisėjau ąĮiįęjų prašy- 

sayo nuo žmonos, o jai atidavė 
kaparkas.

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėhns, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phoue LAFAYETTE 5800

I fiVtIKKLU I Lili IV Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKĄS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
>4

No. 4835—Namie dėvėti suknelė. 
Be jos vargiai apseisite. Sukirptos 
mieros 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

Marint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš-, 
kiai parašyti savo vardą pa- 
yardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdzie kaina centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš-' 
to ženkleliais kartu su užsaky- I 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L
"■»■■■ ■——•■» i m— 

NAUJIENOS Pattern D«pt

(Vanha tr
... ................ ................
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< o
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ALDONA MANKUS
Persiskyrė su šiuo pąsa$nu 

pirž. 27 d., 4:00 vai. rytą, 1938 
m., suląukus 13 m. apiž., gi- 
įnus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Qną, po tėvais Ringai- 
įę, mylimą Tėvą Juozapą, 2 
seseris Theresą ir Bėrnice, 
brolį Juozapą, 2 dėdes Anta
ną Menkauską ir Antaną Ker- 
pauską, tetą Marijoną Žukau
skienę ir jįi šeimynos ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
3432 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birž. 30 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į ŠV. Jurgio' parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus* ge
dulingos pąmąjdos už velionės 
Sielą, o iš ten bus nulydėtą į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A, A. ALDONOS MAN- 
KUS giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina, tęvas, seserys, bro

lis, dėdės, teta ir giminės
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. Yards 4-138.

Dr. William J. Charm
Penktadienį, liepos 1-mą die7 

ną, jaunas lietuvis dentistąs 
užims tarnybą garsioj Jungti
nių Valstijų laivyno ligoninėje, 
Norfolk mieste, Virginijoje. Jis 
tarnaus Federalės Valdžios 
sveikatos departamentui, The 
United States Public Health 
Service.

Tas jaunas dentistas yra Chi
cagos lieituvių pp. Ralph Char- 
nauskų sūnus, Dr. William J. 
Chaim-Chamauskas. Gyvena 
ties 8036 South Yale avenue.

Jįs šiomis dienomis užbaigė 
dentisto mokslus Loyoja Uni- 
yęrsitete. Baigė garbingai. Už 
aukštus laipsnius ir didelį ga- 
bųnqą moksle Loyola upiyerši- 
tetas padare jį nąriu nacionalėš 
garbes brolijos “Blue Key”. Už 
išpildymą 'visų mokslo reikala
vimų ir už f, ąukštųs laipsnius 
The Cpllegę. iOf Dental Surgery 
sutepė jam “Omicron Jappa 
Upsiįon” garbes raktą.

Malonesni^ už medalius jau
nam dentistui -'buvo turbut pa- 
gerbimo-aiteišveikinimo vakarė
lis, kurį jam surengė jq drau
gai ir tėyėMai, < pp. Cfyarnau- 
skai. Išlydėdami jaunuolį į tę- 
Jimą Virginjy ^tėvai, draugai ir 
Lithuanian^* University Cluk|, 
prie kurio Dr. Charm priklau
sė, linki i<UQ goriausio pa
sisekimo ir toliau darbuotis to- 

jl^fpje pąit aukštumoje už ku-

“Balnokime žirgus, šveiskime 
plieno kardus!”

Taip dainuoja Lietuvos ber
nužėliai, ruošdamies į karą 
ginti tėvynę nuo priešų ...!

Žagariečių kliubas, kuris J 
kelis metus liko skaitlingas na
riais ir turtingas kapitalu, atė
jus gražiąjai vasaružei, ruo
šiasi į savo pirmą išvažiavimą, 
kuris įvyks Spaičio ąžuolyne, 
prieš Oh Henry Parką, prie 
Archer avenue.

Išvažiavimas įvyksta pirma
dienį, liep. 4. Keliasi dienas prfeš 
tai Žagarėj įvyksta šv. Petro 
atlaidai ir didelis arklių jomar- 
kas. Kada Lietuvoj žagariečių 
privaišinti jų kaimynėliai grįš 
iš svečių dainuodami į namus, 
tai tuo laiku iš visų Chicagos 
kampų ir iš tolimesnių mieste
lių, skaizgiriečiai, joniškiečiai,

REIKALINGA MOTERIS PATY
RUSI prie virimo į taverną. Turi 
būti nevedus.

2418 W. Marųuettę Road.

važiuos į žagariečių gegužinę.
Kartu Švęs ir Petrus

Čia netik susirinkę sveikįn 
sis ir linksminsis po atviru 
dąpgunii, bet taip pat švęs ir 
Petrų vardadienį.

Nežinau ar daug yra. Tikrąi 
žinomas Petras tai žagariečių 
kliubo pirmininkas Arlauskas. 
Sako Juozas Keturakis sumo^ 
kysiąs žagarietes moteris ir 
merginas dąinupti lietuviškų ir 
latviškų dainelių. Julius Ado
maitis su Vyrais trauks žagą- 
rietiškai. Juozas Balakos, ža- 
gąrietis, “suriktuos” smagią 
muziką šokiams.

Smarkiosios žagarietes vai
šins svečius skaniais užkan
džiais, saldainiais, o bravarską 
traukiant pasigirs balsai, “Sal- 
4ųs ąluitis balta putela musų 
sesučių meili kalbela.” Taigi šį 
sykį visi bukime pas žągarie- 
čių. R. š.

10 Minučių Bėgyje 
Mirė Du Broliai

Vienas Illinois, Kitas 
Wisconsine.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

PASIRENDUOJA 4 KAMBARIAI 
tinkantį dėl ofiso, daktarams, ad
vokatams arba bęauty shop.

4138 Archer Avenue. 
Kreipkitės Harry Jacobs and Co. 
Franklin 5862 arba matykite jani- 
torių į Tavern.

FURNIS&ED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI ŠVARUS fornišuotas 
kambarys, vienas ąr du—pavieniam. 
Šiltas vanduo kasdien—$1.50 į sa
vaitę. 2100 W. 59 St.

FURNITURE-FIXTURE FQR SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

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

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

CĄLumet 5269.

GENERAL MOTOR FRĘEZER, 6 
mėnesių vartuotas, tinkama deĮ bu- 
černesi grosernes ar tavern. Taipgi 
ir ice boksis parsiduoda labai pi
giai. 3411 W. 65 Place.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
dirbtuvių su ar be namų kar$tu 
vandeniu šildomas. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. 6642 West 65th St

PARDAVIMUI TAVERNAS, ar
ba priimsiu PUSININKĄ, geriau
sią vieta ant South Sidės. Turiu 
du biznius, viena negaliu laikyti.

1441 East 63rd St

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj. Kreiptis Blackstone Ta
vern, 1406 E. 55th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS. 
Priežastis — išvažiuoju į Lietuvą. 
Biznis gerai išdirbtas per daug 
metų. 3600 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
visais įrengimais. Taipgi 4 kamba
rių furnisis užpakalyje. Pigiai 
greitu laiku. Priežastį patirsite ant 
vietos. 1412 So. 49th Avė., Cicero.

TAVERNAS pardavimui—pietry
čių kampas 79 ir Emerald arba ties 
5758 W. 65th St. Parduos pigiai— 
moteris negali prižiūrėti biznio vie
na. Savininką rasite abiejose vie
tose.

PARSIDUODA tavernas arba pri
imsiu pusininką. Geroj vietoj—Ge
ras biznis. Priežastį pardavimui pa
tirsite vietoje. Tel. Radcliffe 3860.

PARSIDUODA TAVERNAS ge
roj apielipkėj. švedų ir vokiečių 
apgyventa vieta. 936 E. 75th St

rią dentisterijos profesija jį 
pagerbė, ąpįeįdžiąnt Universi
teto sienas. Kor.

WeIIj Moteriškių 
Amžiaus Klausimas 
Buvo Ir Bus Keblus

3-jų Metų Mirties 
Sukaktuvės

Kuris persiskyrė su šiuo pasaukiu 29 dieną birželio 
1935 m. sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje Ža
garės mieste, Šiaulių apskrity. Amerikoje išgyvenę 35 
metus, 7401 So. Chicago Avenue.

Paliko dideliame nuliudime mylimą moterį Juliją po 
tėvais Matkaitę, 3 dukteris—Julia, Francis ir Bernįce; 
broli Stanley, seserį Suzaną ir daugiaus giminių Lie
tuvoje.

Nors 3 metai laiko jau praėjo, kai žiauri mirtis tave 
mylimas vyre ir tėveli, atskyrė nuo ųipsų ir mes gy
vieji žinome, kad nesugrįši niekalas, bet pieš anks- 
čiaus ar vėliaus pas tave ateisime-

Nuliūdę liekame,
Moteris, dukterys ir Gimines*

Miesto tėtušiai vakar ir už
vakar turėjo didelį galvosūkį. 
Kokio amžiaus sulaukusi mer
gina palieka pilnamete? Ber
niukų klausimas aiškus. Nesu
laukę 21 metų amžiaus jie ne
gali balsuoti, negali cigaretų 
legaliai nusjpirkti, ir negali 
vestis.

Su mergaitėmis nefaip leng
va. Be 21 metų ir mergaitė ne
gali balsuoti, bet ji gali ište
kėti sulaukusi tik 18 metų any
žiaus.

Negalėdami surasti geresnės 
išeities, tėtušiai nusprendė, kad 
berniukai negali pirktis gėri
mų tpl kol pesulaukia 21, ę 
mergaitėms reikės laukti 8 me
tus Jąiko mažiau. Alinių durys 
joms bus atdaros sulaukus ve
dybinio, 18 metų, amžiaus.

Amžių 
svarstant 
liuojantį 
čiams už 
nėse.

klaųsimas iškilo be- 
patvarkymą regu- 

bausmes nepjlname- 
gėrimų pirkimą ali-
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GERB. Naujienų skįutytg- 
jos įr skaityto jai praįami 
pirkinių, reikalais eiti gį 

krųųtuuejSi
Skelbiasi

' . m nr.ini.ij .’Įi.'gg

prieĘetįirbdamąs laukuose 
Hebrop, Įllipoįs, pairę ūkinin
kas Petęr Van Der Haelen, 67 
pietų amžiaus. Tai įvyko 7:35 
valandą vakar rytą.

Lygiai 7:^5 ryto, tik dešimts 
minučių po ūkininko mirties, 
Milwaųkee, WiscQnsinę mirė 
Thępdęire Vap Der' Hąelęn, 75 
metų amžiaus buvęs policistas.

Peter ir Theodore Van 
Haelenai buvo broliai.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaii ir■ Trokgd Par^yim

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

COOK COUNTY F1NANCE 
COMŲANY 

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

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

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

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

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.

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

COMPANY
1340 West 63i’d Street 

ties Loomis.

DAUGYBĖ VARTOTU KARŲ 
BUICK & PONTIAC

MILDA AUTO SALES
806 Wesit 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

Atsidaro “Pools” 
Miškuose

Der pre-
van-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė 'Pardavimui

$6,250 — tik 2 metų senumo, 2 
flatis plytinis, 5 kambarių kiekvie
nas, karštu vandeniu Šildomas ir 
toiletas beismente, 60 pėdų lotas, 2 
karų garažas, sįde drive, šaukti Mr. 
Medora, Tel. Stewart 3601.

NAUJAS GELTONŲ PLYTŲ 13 
apartmentų 
Eięktrjkinis 
$5600. Kaina 
pinigais.

* * LOUIS
1Q J4. Clark, 4006 W. Division, 

3585 Milwaukee.

namas, garo šiluma, 
refrigeratorius, renda 
$21,500; $7,000 norima

MORRIS & CO.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimas
Tel. Victory 4965. 

STOGDENGYSTė IR BLfiKOS 
DARBAI

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

SHEET MSE CO.
3216 So. Halsted Street.

ADOMAS WIDZUS PRANEŠU 
visiems Chicagiečiams draugams ir 
pažįstamiems, kad sugrįžau į savo 
seną automobilių taisymo biznį; 
nesvarbu koks yra trubelis jūsų ka
rui ar trokui, aš galių pataisyti la
bai prieinama kainą. Mano patyri
mas per daugelį metų, sutaupys 
jums pinįgų. Reikale šaukite 2625 
West 47th St., Tel. Lafayette 0376.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

Rejkia Leidimo 
Kurti Ugnį

Cook apskričio miškų 
zervų valdyba skelbia, kad 
dęns mėgėjai galės maudytis 
miškų “pooluose” pradedant 
penktadienį, liepos 1 d.

....JEIGU REIKIA PINIQŲ....
Kreipkitės į Naujienų ^pul

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

Savings Assoęiation
1739 So. Halsted Street

ClubPasak Chicago Motor 
besilankantys nacipnaliuosę 
parkupse ir norintys įpiške su
siburti ugnį, turi gąųti miško 
eigulių (rąngers) leidimą. Taip
jau turį pasižądėti ugnį visą 
ląiką prižiūrėti, o pasitraukiant 
jį užgesinti.

SĘOĮjINAM pinigus 
ant Pirmu Morgičių Chicagoje ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FĖDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Ganai 8887

ku-

Club,

Nacionalis Parkas 
Laukia Daug 
Svečių

Pasąk Chicago Motor
Glacier National Parfc Monta
noj viršipinkąi laukia rekordi
nio svečių skąičįaus.

Į vieną dieną prayažįavo 540 
automobilių. Ikišiol parką ap
lankė 2»30Q automobilių. Gla
cier Nationąį Park pavardin
tas iš (į0 mažų ledynų, kurie 
yra ant kalnų viršūnių. Jis yra 
dąlįs Wąterto>n-Glącier Interna7 
tional Park, kuris išreiškimui 
draugijingumo nusidriekia toli 
į Kanadą.

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

Moterys jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

Dabar kiekviena moteris,
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam ąs* 
menini, būtent: Šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur uŽ taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit šios progos.

PAGARSINKIT
SAVQ ĘĄRGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

juos
Ne-

PA1AUKIT MUS TUOJAU

GANAI 8500
Musų apgarsinim* kainos 
prieinamas. Ui pakartoji
mus duodame gera nuo
laida.

. jĮUMi fittž. > i;; ■... rJ i Sl
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PRAGAIŠTINGAS NOKAUTAS T0WN 0F 
LAKE KUMŠTYNĖSE

Parmuštas 17 Metų Kumštininkas 
Nebeatsikėlė

“Sand Dunuose” 
Atostogos Jau 
Prasidėjo

Lietuviai Stovyklauja 
Vasarą.

Per

* ‘ i XA* '»*• Miestas įveda Nau-ir ištaisę pakraščius risun-|. .
kais: akmeniukais, lysvėmis ją Sistemą Automo 

bilių Inspekcijai
akmeniukais, lysvėmis

TRAUKIA 12 BIZNIERIŲ TEISMAN UŽ 
NEMOKĖJIMĄ sales taksu

T0WN OF LAKE — Vieti-|šv. Kryžiaus bažnyčios kunigą 
niam Davis Sųuare parke, 46 
ir Marshfield avenue užvakar 
vakare įvyko kumštynės tarp 
Douglas Parko ir Marquctte 
kumštininkų. Tai buvo ne pro
fesionalų, bet mėgėjų, jaunų 
sportininkų susirėmimas. Bet 
jis pasibaigė labai nelaimingai.

Ringin sulipo 16 metų Ray 
Maher, nuo 6344 S. Seeley ave
nue, ir Peter Cribari, 17, nuo 
1108 S. California. Apsikeitė 
keliais lengvais smūgiais ir ta
da ištikro susikibo. Netrukus 
Peter Cribari atsidūrė ant grin
dų, neatsilaikęs prieš smarkų nuolio tėvai yra labai neturtin- 
Maher kairiosios rankos smūgį, gi ir net neturi kuo sūnų palai- 
Teisėjams 
jaunuolis 
negalėjo, 
monę.

Daktarai, ugniagesiai dėjo 
pastangos jaunuolį atgaivinti,

Jaunuo-

Joną Yušką ir jis suteikė ne
laimingam kumštininkui pasku 
tinį patepimą. Cribari po t‘0 
tuojau pasimirė.

Jaunuolio kūnas randasi John 
F. Eudeikio koplyčioje, 4605 
South Hermitage avenue, kur 
vakar įvyko koronerio inkves- 
tas. Kadangi nebuvo galima vie
toje aiškiai nustatyti mirties 
priežasties, tai 'tyrinėjimas bus 
tęsiamas liepos 19 d., o koro 
nerio daktarai per tą laiką da
rys Cribari vidurių analizą.

Ink veste paaiškėjo, kad jau-

valsti-

atskaičius “dešimts”, 
bandė atsikelti, bet 
Vėliau prarado są-

bet tai buvo veltui, 
lis neatsigavo.

Kadangi jis buvo 
tai parko užveizdos

katalikas, 
pašaukė

doti. Be to, velionis dalyvavo 
kumštynėse be savo tėvų ži
nios. Nieko tėvui nesakė, ka
dangi tas buvo labai priešingas 
tam sportui.

Tėvams liūdniausias dalykas 
yra turbut tas, kad šiandien, 
birželio 29 d., jų sūnūs' butų 
buvęs 18 metų amžiaus.
dien jo birthday. —Kor.

šian-

Keturi Lietuviai 
Dailininkai Didžiau
sioj Meno Parodoje

“Supa, Supa, Bet 
Visi Sveiki — 
Kol Kas”

Indianos Sand Dunes 
jos parkas populiarus kaip ir 
visuomet- Nuo ankstybo pa
vasario gerokas skaičius sto
vyklautojų džiaugiasi gražia 
to parko gamta ir švariu di
delio ežero pakraščiu-

Ponai Šulcai dar prieš ka
pinių puošimo dieną pąs’/tatė 
dvi “bungalows” ir kiekvie
nos savaitės gale nuvažiuoja 
pasilsėti tyrame ore ir pasi
maudyti.

Gamtos mėgėjas ir vetera
nas “kempintojas”. p. Stanley 
Balinau šiemet turi pasistatęs 
dar ištaigingesnį “palocių” — 
didelę bungalow, atskirą val
gomąjį kambarį ir daug eks
trų. Vadinasi, jam lietus ar 
blogas oras nieko nereiškia- 
Kitas dalykas kas patraukia 
praeivio akį, tai dvi iškabos 
su užrašu—“Stanley Balman’s 
Camp.”

Pp. Šulcai ir Balmanai yra 
South Sidės stambus biznie
riai. Nors jie nuolatos yra 
prie biznio pririšti, tačiau 
nors trumpam laikui atvykę 
į savo vasarnamius pasidžiau
gia vasaros gražumu.

Yra ir daugiau lietuvių gerai 
įsitaisiusių stovyklautojų.

Ir čia nauja mada.

Ištikrųjų, žmonės ir laukuo
se mėgsta nepriklausomai pa
gyventi, kas kaip sumanyda
mas taisosi savotiškai ir nė 
vienas nekliudo kitam. Kitas 
pastebėtinas dalykas tai tas, 
kad ir žydai pradėjo stovyk
lauti. O lietuviai tuo 
gi u bus skaitlingiausi.

Manoma, kad nuo 4 liepos Į 
dar daugiau atvyks stovyk-1 
Jauto jų. —S katilas.

atžvil-

Užsimušė Nukritęs

Kas Mėnesį Patikrins Po 100, 
000 Automobilių

Chicagos automobilių inspek
cijos biuras, pradedant liepos 
1 d., įveda naują sistemą auto
mobilių inspekcijai. Sistemos 
tikslas yra priversti. automobi
lių savininkus atvežti automo
bilius į inspekcijos stotis patik
rinimui jų saugumo.

Pradedant liepos 1 d., tos 
stotys padarys po 100,000 ke-

Eleveiterio Duobėn leivinių automobilių inspekci-
jas. Taipgi peržiūrės 8,000

Rock-Ola Manufacturing Co., lengvų trokų ir 6,000 sunkių 
dirbtuvėje, 800 ^N. Kedzie, ele
veiterio duobėn 'nukrito ir mir
tinai susižeidė Edward Poho- 
vey, 27, nuo 2109 59th Street.

........... ■ r-------

Nušoko Niįo 
“L” Platformos

trokų.
inspekcija bus daroma pagal 

automobilių miesto laisnių nu
merius. Liepos mėnesiui skiria
mi keleiviniai automobiliai, ku
rių numeriai yra nuo 1 iki 100, 
000; rugpiučiui—nuo 100,000 
iki 200,000 ir taip toliau. Ta 
pati taisyklė pritaikoma ir tro- 
kams.

Savininkai keleivinių auto
mobilių su miesto numeriais

Matomai, norėdama nusižu
dyti, nuo “L” platformos ties 
Wabash ir Randolph nušoko 37 
meitų moteriškė Hazel Montgo- 
mery Cannon, nuo 316 N. Oak! žemiau 100,000 bus areštuoja-
Park. Ji paguldyta St. Luke’s mi ir baudžiami jeigu rugpiu- 
ligoninėje. Nusilaužė ranką, ko-lčio mėnesį neturės inspekcijos 
ją ir susižeidė nugarkaulį. ženklų.

Skolingi Valstijai $16,527.73
Valstijos prokuratūra vakar 153rd PI., Calumet City, alu- 

užvedė dvyliką bylų Cook ap-1 dininkas, skolingas $721.19. 
skričio Circuit teisme prieš 12* Harry Olson, 120 E. IfTth, 
Chicagos biznierių. Jie yra kal-’Harvey, kepėjas, skolingas So
tinami nemokėjimu sales tak-( 333.83.
sų ir valstija prašo teismo pri-| John J. Moran, 8311 Oglešby, 
versti juos atsiskaityti, šios gazolino pardavėjas, $97.99. 
bylos yra civilės ir skundžia
mi biznieriai nebus traukiami st 
kriminalėn atsakomybėn.

Tie biznieriai yra:
Harry Palowsky, 530 E. 43rd N. Throop, groserninkas, $1,- 

street, groserninkas, skolingas,093.44.
$1,209.14.

Joseph Lay, 2911 Irving $1,495.29.
Park blvd., bučeris, skolingas
$1,331.24.

Balį-Bali, Ine., 7225 S. Chi-
cago avė., kabaretas, skolingas stija patraukė kelių 
$2,625.

Abraham Zlotnick, 1233 So. F. Petrak ir James J. Petrak, 
Kedzie, vaisių pardavėjas, sko- 1413 S. 58th Court, Cicero, ku- 
lingas $1,395.27.

Frank Bejcek, 1834 S. Ash- gas, kad išsisukti iš mokėjimo 
land avė., bučeris;, 'skolingais sales taksų. Jie valstijai temo- 
$1,403.75. kūjo dešimtą dalį to, ką surink-

John Linkiewicz, 248 East davo iš kostumerių.

James Svolas, 6023 S. State 
,, aludininkas, skolingas 

472.89.
Konstanty Krzywicki,

$2,-

3131

Peter Meleas, groserninkas,

Steve F. Czerniak, gazolino 
pardavėjas, $1,548.70.

Kriminalčn atsakomybėn vai- 
mėsos

krautuvių savininkus, Edvvard

rie klastavo savo biznio kny-

Lietuvos Naujienos
SUSIJUNGIA LIETUVOS

DAILININKAI

Jie yra Šileikis, p-le Pralle, 
Paškauskas ir Vitkus.

Pirmas Laiškas nuo “Pirmyn” 
Ekskursijos

Birželio 18 d. Navy Pier 
atsidarė miesto majoro E. J 
Kelly pastangomis suruošta 
meno-dailės paroda, kurioje 
yra išstatyta 903 eksponatai. 
Sako, esanti pirma tokia dide
lė meno paroda ne tik Chica- 
goje, bet ir pasaulyje. Ji truks 
iki liepos 10 d. Įžanga 10c su 
katalogu.

Bendrai imant, paroda nėra 
prasta. Joje dalyvauja nema
žas skaičius pirmaeilių Chi
cagos dailininkų, kaip ir vidu
tinės kokybės bei išsilavinimo 
dailininkai.

Gaila, kad ne visi lietuviai 
menininkai prisiuntė savo ku
rinius. Parodoje randame tik 
keturis, būtent: Mikas Šileikis 
atsiuntė du ak tapybos paveik
slus—-“Vienuolį” ir “Smėlio 
Kalnus”. P-lė Estelle Pralle 
prisiuritė du. Vienas jos ak
varelės paveikslas, vardu 
“Yellow Hibiscus”, berods, 
buvo matytas lietuvių meno 
parodoje Mandel Bros, krau
tuvėje Antrasis, vardu “Palm 
Trees in Driftwood”, taip pat 
gražus. James Vitkus turi iš
statęs irgi du: Miko Petraus
ko (ai. patyba) portretą ir 
“Cacos Island”. Tačiau Pet
rausko portretas netraukia 
akies, gal dėl to, kad trūksta 
spalvos ir proporcijos paišy
boje—smakras pertr u m p a,s. 
Skulptorius Julius Paškaus- 
kas, kaip praeitais metais, 
taip ir šį kartą pasirodė kaip 
tikras skulptorius-meistras. Ne
didelė nuogos juodaodės mo
teriškės statulaitė su veidrod
žiu, pavadinta “Ebony”, labai 
vykusi. Iš šitos statulaitės vei
do išraiškos tryška gyvumas ir 
ekspresija. Gal bus dar geres
nis jo kūrinys tai “Morpheus”, 
didelio granito šmotas, kuria
me iškaltas žmogaus veidas ir 
dešinė ranka- Iš šito gabalo 
akmens dar su didesniu meni
ninko jėgos pasireiškimu try
ška žmogaus siela ir charakte
ris maišytas su šypsą, pasiry
žimu ir komanduojančia va
lia. Nereikia didelio išsilavi
nimo, kad matyti p. Paškaus- 
ko darbe talentą.

Tarp svetimtaučių meninin
kų galima butų rasti daug ge
rų kurinių, tačiau visus pami
nėti dėl per didelio skaičiaus, 
butų negalima.

Matėsi jau daug parduotų 
paveikslų.

— Buvęs.

Pereitą ir užpereitą savaitę 
Chicagon atėjo dvi radiogra
mos nuo “Pirmyn” Choro, bet 
vakar atėjo pirmas atviras 
laiškas, išsiųstas nuo laivo.

Choras dabar jau Lietuvoje. 
Kaune buvo birželio 23 d., po 
dviejų dienų Francijoje ir 
dviejų dienų Vokietijoje. Ęks- 
kursija, susidedanti iš 45 dai
nininkų ir apie 30 bendrake
leivių, pasiekė Havre uostą, 
Francijoje birželio 19. Plau
kė laivu “Britannic”. New 
Yorką apleido birželio 11 d.

Laiškas yra nuo p-ios Ane
lės Steponavičienės, Pirmyn 
vedėjo Kazio Steponavičiaus 
žmonos, kuriai “Naujienos” į 
laivą pasiuntė gelių—(orch- 
ids)-

Ji, tarp kito ko, rašo:
“Širdingai ačiū už gražias 

gėles. Pirmą kartą savo gyve- 
nime teko nešioti ‘orchids’. 
Jaučiaus labai mandri.”

Toliau sako: Laiškas rašy
tas tebeplaukiant laivu).

“Kol kas visi sveiki, nors 
vilnys labai didelės ir labai 
ūkanota. Supa, supa, bet visi 
sveiki—kol kas.”

Kaip buvo pranešta radio- 
grame, tai visi laimingai pa
siekė Franciją, — sveiki ir 
nuo supimo nenukentėję.

Uždarė Traktorių 
Dirbtuvę West 
Pullmane
Darbininkai Gausią Apmokėtas

Atostogas

WEST PULLMAN — Interna
tional Harvester bendrovė 
(McCormick’s) uždarė savo 
traktorių dirbtuvę West Pull- 
mane, “The West Pullman and 
Tractor Works.”

Bendrovė skelbia, kad turi 
perdidelį gatavų traktorių in
ventorių ir per liepos mėnesį 
bandys juos išparduoti. Dirbtu
vė busianti uždaryta per dalį 
liepos mėnesio, o darbininkai 
už tą laiką busią apmokėti. Tai 
busiančios jų vasaros atosto
gos.

International Harvester taip
gi uždariusi trąktorių dirbtu- 

I ves septyniuose kituose mies
tuose.

Seniau būdavo “nauja ma
da” turėti trailerį, o šiemet at
sirado nauja mada budavoti 
iš pigios, bet praktiškos me
džiagos “bungaliukes”, kurios 
yra labai patogios kai ilges
niam laikui būni vietoje. Kai 
kurie turi net darželius išsi-

[ACME-NAUJIENŲ r'-co)

ŽUVO. — Indiana valsti
jos policistas Ray Dixon, 
prie La iPorte, Ind., kurį nu
šovė du jauni piktadariai 
Orelle ir Clarence Easton iŠ 
N. Dakota-

I ACM E-N ATT JIE NŲ Foto) 

NORĖJO BŪTI DILLINGERIU — Orelle Easton, 
25 metų jaunuolis su šerifo pagelbininkais Jcsse Bur- 
ton (kairėj) ir Clinton Craik. Jaunuolis buvo sužeistas 
ir suimtas netoli Deselm, III- Su broliu Clarence, kurį 
policija nušovė, Orelio sumanė palikti “Dillingeriu” 
daryti plėšimus. Orelle bus teisiamas už Indianos po- 
licisto Ray Dixon nužudymą ir už dviejų “depučiu”

o®
Misi

IACME-NAUJIENŲ Photo]
NAUJO DILINGERIO PASKUTINĖ KELIONĖ. — Clarence Easton, 27 me

tų amžiaus jaunuolis iš Valley City, North Dakota, nešamas ant kopėčių iš 
kornų lauko prie Deselm, III. Apie dvi savaitės laiko atgal Clarence 
Orelle apleido namus nusprendę palikti banditais. Atvykę Indiana 
jie nušovė policistą Ray Dixon, pagrobė du šerifo pagelbininkus ir 
galvatrūkčiais per Indiana ir Illinois valstijas. Norėdami pabėgti ir 
ti- Su radio pagalba Illinois valstijos policija juos užklupo laukuose 
selm. Clarence užmušė, o brolį Orelle sužeidė.

su broliu 
valstijon 
pasileido 
pasislėp- 
prie De-

Iki šiol Lietuvoje lygiagrečiai 
veikė dvi dailininkų organiza
cijos — Lietuvos Dailininkų 
Draugija ir Lietuvos* Dailinin
kų Sąjunga. Pirmoje daugiau
sia buvo susiburusi daugiausia 
vyresnioji dailininkų karta, an
troje didžioji dalis buvo jau
nųjų dailininkų, išaugusių jau 
laisvoje Lietuvoje. Lygiagretu
mo norėdamos išvengti, pasta
ruoju metu Lietuvos Dailinin
kų Dr-jos ir Lietuvos Dailinin
kų S-gos valdybos turėjo eilę 
pasitarimų, kuriuose buvo ap
tariau sekcijų steigimas prie 
Lietuvos Dailininkų S-gos. L. 
Dailininkų Sąjunga yra paruo
šusi sekcijų statuto projektą, 
pagal kurį prie šios s-gos galės 
veikti srovinės ir sritinės sek
cijos. Į srovines sekcijas* galės 
burtis grupėmis modernistai, 
realistai ir pan. žodžiu, srovi
nėse sekcijose dalyvaus meni
ninkų kolektyvai, turį vienodą 
ar bent artimą meno pasaulė
žiūrą. Tuo tarpu sritinėms sek-

specialybių menininkai — gra
fikai, tapytojai ir pan.

Netrukus įvyksta Dailininkų 
S-gos visuotinis narių susirin
kimas, kuriame bus papildomi 
įstatai ir aptariami sekcijų stei
gimo klausimai. Priėmus pa
ruoštąjį sekcijų projektą, ma
noma, Dailininkų Draugija prie 
L. Dailininkų Sąjungos nudarys 
atskirą sekciją ir šiodvi daili
ninkų organizacijos susilies į 
vieną.

Tokiu budiffvisi Lietuvos dai
lininkai toliaji dirbs vieningiau, 
vienoje organizacijoje. Šiemet 
numatoma suruošti didelę ap
žvalginę parodą Kaune. Kalba
ma ir apie Lietuvos meno pa
rodos suruošimą Švedijoje.

Tsb.

šai, sargo butas ir centrinio šil
dymo įrengimai. Pirmame auk
šte dvi erdvios klasės, klozetai 
ir mokyklos vedėjo butas. Pa
stogėje — antro mokytojo bu
tas. Bokšte telpa vandens 10 
kub. metrų kubilas. Langai, du
rys, stiklai, grindys, centralinio 
šildymo įrengimai bei visi sa
nitariniai prietaisai atvežti iš 
Amerikos. Taip pat iš Ameri
kos atvežti mokiniams suolai 
bei rašomosios lentos. Greta 
mokyklos iškastas artezinis šu
linys, pompuoja vėjo turbina 
(taip pat amerikoniška). Grin
dys pusrūsy ir koridoriuose — 
tam tikrų plytelių, klasėse ir 
gyvenamuose kambariuose — 
amerikoniško klevo. Langai pa
keliami, vasarą išimami. Mo
kyklos statyba kaštavo Radziu- 
kynui apie 70,000 litų, ir 10,705 
litus darbams užbaigti pridėjo 
Alytaus apskrities savivaldybė.

Už pastatymą šios mokyklos 
Alytaus apskrities savivaldybė 
geradariui L. Radziukynui gra
žiai padėkojo.

Kurmėnų mokyklos pastaty
mu L. Radziukynas pasistatė 
sau gražų paminklą. Tsb.

Breslaujos Apskr 
Baisus Gaisras

AMERIKIEČIO STATYTA 
MOKYKLA LIETUVOJE

Lietuvoje yra viena mokyk
la, kuri savo originalumu iš
siskiria iš kitų mokyklų tarpo. 
Tų mokyklą savo lėšimos pa
statė savo gimtajame kaime 
Kumeliuose, Alytaus apskrity, 
Amerikos lietuvis Laurynas Ra- 
dziukynas. Muro mokykla ame
rikoniško pavyzdžio pastatyta 
pagal jos fundatoriaus Z. Ra- 
dziukyno duotą planą.

Mokykla dviejų komplektų, 
telpa pusrūsy, viename aukšte 
ir pastogėje, bendros
ros 2,020 metrų. Pusrūsyje tel- montekristu pataikė sau į kru- 
pa salė, tepykla, vaikams du- tinę ir tuojaus mirė.

ŠALTENIAI — Gegužės 25 
d. šiame kaime buvo baisus, 
didelis gaisras. Sudegė 39 gy
venamos pirkios ir visi kiti 
trobesiai. Be to, sudegė dvi 
moterys ir keli vaikai. Del sau
sros ir vėjo per 10 minučių vi
sas kaimas buvo pavirtęs ug
nies jura, ir po poros valandų 
iš gražaus ir pasiturinčio kai
mo neliko nė pelenų, nes ir juos 
vėjas išnešiojo.

šis kaimas yra nuo Breslau
jos miesto už 9 kilometrų. Jo 
gesinti buvo atvykę Breslaujos 
gaisrininkai ir aukštesni val
džios atstovai su apskrities 
Storasta priešaky.

Šatenių kaimo pavadinimas, 
kaip matome, yra lietuviškas, 
bet jaur sugudėjęs, o dabar jau 
ir gudai nyksta... Netoli yra 
su lietuviškais pavadinimais šie 
jau nebelietuviški kaimai: Pū
keliai, Maišuliai ir KeankiŠkai.

Simas Riminis

NUSIŠOVĖ BEŽAISDAMAS

KUD. NAUMIESTIS — Kud. 
Naumiesčio pirklio Verbalaus- 

'ko sūnūs 14 metų amžiaus bir- 
kubatu- želio mėn. 2 d. žaisdamas su




