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Britai liusilenkė japonams 
sako Japonijos premjeras

SUTIKĘ SULAIKYTI PAGALBOS KINAMS 
TEIKIMĄ

Britanijos užsienių ministerija Įspėjo imti 
japonų pareiškimus atsargiai

TOKIO, Japonija, liepos 23. 
— Pereitos savaitės gale Japo
nijos premjeras Hiranuma pa
dare oficialų pareiškimą, kuris 
duoda suprasti, kad Britanija 
nusilenkė japonams.

Pasak Hiranumos, Britanija 
sutiko pripažinti Japonijos rei
kalus visoj Kinijoj. Į tą pri
pažinimą, tenka manyti, įeina 
sąlyga, kad Britanija sulaiky
tų pagalbą Kinijos valdžiai, ku
ri dabar kariauja su Japonija. 
Be to, atrodo, pripažinimas ve
da prie panaikinimo devynių 
valstybių sutarties, kuri garan
tuoja Kinijos nepriklausomybę 
ir kurią, tarpe kitų, Jungt. Val
stijos yra pasirašiusios.

pareiškimų kol 
Londonas, 

užsienių

Hiranumos 
kas nepatvirtino 
Faktinai Britanijos 
reikalų ministerijos atstoyas 
Londone įspėjo, jogei Japonijos 
pranešimus apie britų-japonų 
derybas reikia imti atsargiai

Japonijos užsienių reikalų 
ministerija pareiškė, kad britų- 
japonų • susitarimo detalės bus 
paskelbtos tuo pačiu laiku pir
madienį Tokio ir Londone.

Jeigu, nežiūrint susitarimo, 
Britanija ir toliau gelbėtų 
Chiang Kai-sheko vyriausybę, 
tai Japonija skaitysianti šito
kią politiką kaipo priešingą 
jai, pasakė Hiranuma.

Britanija nusileidusi 
lenkams paskolos 

derybose
LONDONAS, Apglija, liepos 

23. — Lenkija ieško paskolos 
Anglijoje. Britai sutinka duo
ti paskolą. Tačiau derybos už
sikirto dėl to, kad lenkai nori 
išleisti dalį paskolos karo reik- 
menoms> Amerikoje. Britai ši
tam lenkų norui iš karto pasi
priešino. Galų gale jie sutikę 
lenkų norus priimti.

Francuzija skolinanti Lenki
jai $17,000,000. Ir* ji nesanti 
priešinga, jeigu lenkai pirks 
reikmenas Amerikoje.

Tačiau lenkai sutikę priim
ti šiokią tokią Britanijos ir 
Francuzijos kontrolę skolina
miems pinigams suvartojant.

Senato komitetas už
gynė LaFollette re
komenduojamą bilių

WASHINGTON, D. C., ’ lie
pos 23. — Jungt. Valstijų se
nato švietimo ir darbo komi
tetas pereitą šeštadienį reko
mendavo kongresui priimti se
natoriaus La Follette vadovau
jamo Civilinių Teisių Komite
to paruoštą bilių. Tas bilius, 
tarp ko kita, draudžia samdy
ti pramonėje šnipus ir profe
sinius streiklaužius, draudžia 
samdytojams turėti kulkosvyd
žius, ašarines dujas ir kitokius 
pabūklus vartojamus prieš dar
bininkus streiko metu. Nusi- 
kaltusiems biliui samdytojams 
gresia piniginė ir kalėjimo bau
sme.

Ar kongresas priims reko
menduojamą bilių, tai parodys 
ateitis.
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Naujienų-Acme Telephoto
CHICAGO — Armour and Company atstovai, (iš kai

rės) F. J. Green, H. S. Eldred ir H. G. Ellerd, kurie at
metė Chicagos miesto tarybos pasiūlymus derėtis su 
CIO unija pripažinimo ir sutarties reikalais. Unija grą- 
sina streiku, jeigu bendrovė nesutiks su derybomis.

Suorganizavo Holan- 
dijos ministerių 

kabinetą

25,000 galionų deg
tines išpilta į van

deni

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Viso- ligi šio 

laiko nuo metų pradžios svie
sto jau eksportuota 932,651 
cwt. Lyginant su praėjusiais 
metais, tai yra jaugiau kaip 
9% padidėjimas.. Kiaušinių gi 
ziso ligi 
pradžios, 
pusmetį, 
/59,280.

šio

yra

laiko nuo metų 
per visą pirmąjį 
eksportuota 68,-

ba-KAUNAS. — Nuo š.m. 
andžio mėn. 1 d. iki liepos 1 
d. Lietuvoje įsisteigė 2 drau
gijos ir 11 skyrių. Viso liepos 
L d. draugijų buvo 789, iš ku
rių 704 draugijos su padali
niais, 74 neturinčios padalinių 
ir 11 draugijų sąjungų, o iš 
viso, skaitant su padaliniais iki 
liepos 1 d', buvo 7,158.

Francuzija siūlo pre 
mijas už vaikų gim 

dymą
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 23. Francuzijos valdžia.. .J . •

komas didesnėms šeimoms ša
lyje ukdyti. Kodeksas bus įteik
tas šią savaitę ministerių kabi
netui užgirti ir įeis galion tuo
jau, kai jį pasirašys preziden
tas Lebrun.

Pagal kodeksą skiriamos pre
mijos kiekvienai šeimai už pir
mą kūdikį. Mažesnės premijos 
skiriamos už kiekvieną sekan
tį kūdikį. Uždedami specialus 
taksai vienišams ir bevaikėms 
šeimoms. Įvedamas “šeimos 
balsavimas”, pagal kurį tėvas 
gali balsuoti ne tik už save, 
bet ir už savo vaikus. Numa
tomos sunkesnės bausmės už 
pardavimą narkotikų. Siūlomos 
priemonės svaiginančių gėrimų 
vartojimui sumažinti.

HAAGA, Holandija, liepos 
23. — Dr. Hendrick Coli j n pe
reitą šeštadienį paskelbė, kad 
jam pavyko suorganizuoti nau
ją ministerių kabinetą. Kabi
neto sąstatą jis paskelbs pir
madieni, po to kai padarys 
pranešimą karalienei Vilhelmi
nai.

Pirmesnis Holandijos minis
terių kabinetas rezignavo bir- 
želiq nUriėsio 30 dieną.
V'r , . r t 11 'T»* 11 v "" * '<'■ 1 v . >i .i

Įsako 400,000 žydų 
apleisti Vengriją

BALTIMORE, Md., liepos 23. 
— Į Baltim6rę atgabenta 25,- 
000 galionų įdegtinęs iš užsie
nio. Importerįs nutarė, kad jam 
kaštuos pigiau degtinę išpilti i 
Chesapeake įlanką, negu mui
tą jai mokėti, 
buvo išpilta, 
kad ji • buvo 
parduodant ją

Taigi degtinė ir 
Apskaičiuojama, 
verta $200,000, 
paintėmis.

Sausrą degina New 
Yorko parkus

Britanija nuginčijo 
girdus apie derybas 

su Vokietija
LONDONAS, Anglija, liepos 

2’3. — Britanijos vyriausybė 
nuginčijo girdus, jogei yra ve
damos britų ir vokiečių taikos 
derybos. Britanijos valdžios at
stovas pavadino girdus “fan
tastiškais”. To nežiūrint girdai 
nesiliauja. Derybos, sako, vis 
vien einančios — nors gal jos 
nėra formalios, nors gal dar 
neįgijusios oficialaus pobūd
žio.

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

Bendrai giedra; truputį šil
čiau ; vidutinio stiprumo pietų 
vakarų vėjai; saulė teka 5:35 
v. r., leidžiasi 8:18 v. v.
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FRANCO PAŠALINO SAVO KON
KURENTĄ

ISPANAI PROTESTUOJA GEN. LLANO PAŠALINIMĄ

GIBRALTARAS, liepos 23. 
— Pereitos savaitės gale gen. 
Franco, Ispanijos diktatorius, 
pašalino ir tarnybos generolą 
Queipo de Llano.

Civiliniame Ispanijos kare 
tas generolas, sakoma, vaidi
nęs svarbesnę rolę, negu pats 
Franco. Aiškinama, kad ne 
Franco, bet Llano laimėjęs ci
vilinį karą.

Pašalintas iš tarnybos, Llano 
pabėgęs į Portugaliją. Ispani
jos, ir ypač Andalūzijos pro
vincijos, gyventojai nepatenkin
ti Franco žygiu. Jie reikalauja 
grąžinti de Llano į tarnybą 
Daugiau net: jie ruošia petici
ją generolui grąžinti.

Ryšium su pašalinimu iš tar
nybos de Llano daugelis Anda
lūzijos gyventojų reikalaują, 
kad pats Franco rezignuotų.

ASTURIAS LOJALISTAI DAR TEBE
KOVOJA

KAUNAS. — Lietuvių A/B 
“Prekyba”, pradėjusi veikti 
1938 m. sausio 1 d., iš suves
to balanso (Lt 642,876,60) šių 
netų sausio- 1 d. turėjo Lt 29,- 
531,55 pelno, prekiaudama sil
kėmis, fanera ir vaisiais. Ben
drovė, skirstydama praėjusių 
metų grynąjį pelną, j-o dalį pa
skyrė kultūros ir šalies gyni
mo reikalams: Kultūros Fon
dui 1,000 Lt, studentų mokslo 
darbams remti — 1,000 Lt ir 
Ginklų Fondui — 1,090 Lt.

Paskutiniuojo 
šiuo

KAUNAS.
meto duomenimis, šiuo metu 
Lietuvoje yra įregistruota L- 
723 automobiliai, 286 autobu
sai, 599 ąutosųnkvežimiai, 35 
kiti autovežimiai ir "1,159 mo
tociklai.

ST. JEAN DE LUZ, Francu
zija, liepos 23. — čia gauna
ma pranešimų, kad 15,000 gen. 
Franco kareivių pasiųsta į As- 
turias sritį, Ispanijoj, lojalistų 
kovoti.

Asturias yra kasyklų apy
garda. Jos gyventojai pratę 
vartoti ginklus. Kai nacionalis 
tai paėmė Asturias, tai daug 
respublikos gynėjų pasitraukė 
i kalnus, pasiimdami su savim 
karo pabūklus ir amuniciją.

Kadangi gyventojai pritaria 
respublikos šalininkams, tai pa
bėgusieji į kalnus kovotojai 
gauna iš ramiųjų gyventojų

maisto. Kai kada pabėgėliai 
užpuola Franko šalininkams ir 
juos apiplėšia.

Franko kariuomenei Astu 
rias kovotojus sunku įveikti. 
Vietos kalnotos, kelių mažai, 
kai kur organizuotoms kariuo
menės dalims, su karo pabūk
lais, visai neprieinamos. Fran
ko pastatė kariuomenės burius 
klonyse, apylinkės miesteliuo
se. Kariuomenė mėgina gaudy
ti kovotojus kai jie atlanko 
miestelius. Dar tikimasi, kad 
žiema privers pabėgusius į kal
nus ieškoti prieglaudos ir mai
sto miesteliuose, ir tuomet 
Franko įstengs juos įveikti.'

BUDAPEST, Vengrija, lie
pos 23. — Vengrijoje gyvena 
apie 700,000 žydų. Pereitą ge
gužės mėnesį Vengrija priėmė 
įstatymą, kuris yra taikomas 
į penkerius metus pašalinti 
bent 400,000 žydų. Kur tiems 
žydams teks išsikraustyti ne
žino nė žydai, nė pati Vengri
jos valdžia.

Vengrijoj žydai sudaro 6 vi
sų šalies gyventojų nuošim
čius. Tačiau savo turtu, vieto
mis bizniuose ir profesijose žy
dai vaidina kur kas svarbes
nę rolę nei skaičiumi. Taigi 
naujas Vengrijos antisemitinis 
įstatymas taiko apriboti žydų 
veiklą bizny, profesijose ir ki
tose gyvenimo srityse 6 nuo
šimčiais ir sumažinti jų turtą 
iki 6 nuošimčių.

NEW YORK, N. Y., liepos 
23. — New Yorko parkų ir dir
vonų žolė ir gėlės kenčia dėl 
sausros. Jeigu greitu laiku rie- 
palysią, tai miestas turės šim
tus tūkstančių dolerių nuosto
lių. Mat, teks persodinti kai 
kurios gėlės ir žolė iš naujo 
sėti.

Bendrai šįmet sausra užga
vo Jungt. Valstijų šiaurės ry
tų ir tolimųjų vakarų plotus. 
Dėl sausros tuose plotuose kįla 
girių gaisrai ir numatoma daug 
žalos derliui.

Tuo tarpu vidurvakarių val
stijos, kurias nepertolimoj pra
eity keliais atvejais skaudžiai 
užgavo sausra, šįmet turėjo 
lietaus pakankamai.

Francuzijos valdžia 
teis antisemitą

Liepos 7 d.KAUNAS.
Lietuvos Jurininkų Sąjungos 
niciatyva buvo sukviestas pa

sitarimas įvairių organizacijij 
atstovų juros savaitės rengi
mo reikalu. Nutarta šiemet 
f *

’ugpiučio 8-14 d. visoje Lietu
voje surengti juros savaitę.

KAUNAS. — Pasirodo gin
taro esama ne tik pajūryje, bet 
r kitose Lietuvos vietose, šio
mis dienomis Žiežmarių mies
telio malūnininko M. Šoganp 
pasamdyti darbininkai, gilinda
mi Strėvos upės vagą, prie 
Žiežmarių miestelio, iškasė 
kumščio didumo, apie 200 gr 
svorio, gabalą gintaro. Praėju
siais metais toje pat vietoje, 
gilinant upę, taip pat rasta ga
balėlis gintaro apie 15 gr svo
rio. Gintaras yra tamsios spal
vos.

Dancigas neužilgo 
teksiąs Vokietijai

Francuzija suskai
tys svetimšalius

PARYŽIUS,' Francuzija, lie
pos 23. — Francuzijoj priskai- 
toma 150,000 Ispanijos pabėgė
lių. Be to, Francuzijoj randa 
si skaitlingos ’ čekų, vokiečių, 
italų ir kitokių tautų pabėgė
lių grupės.

Valdžia įsakė per ateinančias 
20 dienų užsiregistruoti tiems 
pabėgėliams, kurių amžius sie
kia nuo 20 iki 48 metų. Reiš
kiama nuomonė, kad Francuzi
ja planuojanti pasinaudoti 
tarnyba kariuomenėje.

ju

LAISVAS DANCIGO MIES- 
TAS, liepos 23. — Dancigo gy- 
ventuojuose, visuose jų sluok
sniuose, nuo senato narių iki 
dokų darbininkų, reiškiasi įsi
tikinimas, kad neužilgo Danci
gas bus įjungtas į Vokietiją. 
Manoma, įsitikinimas remiasi 
informacijomis iš Berlyno.

Ir 
eigo 
siąs 
Idai.

kitą dalyką tvirtina Dari- 
gyventojai: miestas 
Vokietijai be karo,

tek- 
tai-

Popiežius nori tie- 
siogiu lenkų-vo- 

kiečių derybų

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 23. — Pirmadienį premje
ras Daladier ir teisingumo mi- 
nisteris Marchandeau turėjo 
pasitarimą. Po pasitarimo pa
skelbta, kad valdžia iškels by
lą Darųier de Pellepoix, redak 
toriui antisemitinio laikraščio 
“La France Encainee”. Jis bus 
kaltinamas tuo, kad kelia ne
apykantą vienų respublikos pi
liečių prieš kitus.

Šiomis dienomis Vokietijos 
ambasadorius Paryžiui, von 
Welczek, užprotestavo dėl to, 
kad varoma vajus prieš vokie
čių propagandą Francuzijoje. Į 
nutarimą traukti teisman Pel- 
lepoix’ą žiūrimą kaipo į atsa
kymą vokiečių protestui.

KAUNAS. — Paskutiniaisiais 
metais cukraus suvartojimas 
Lietuvoje kasmet kilo po 14-15 
proc. ir praėjusiais metais pa
siekė 309,000 maišų, arba 30,- 
900 tonų. Lyginant su 1935/ 
36 m. cukraus suvartojimas 
yra pakilęs apie 50 proc. Ge
riausiais prieškriziniais metais 
cukraus suvartojimas Lietuvo
je siekė 27,000 tonų. Praėju
siais metais kiekvienam Lietu
vos gyventojui teko jau po 12 
kg cukraus. Svarstomas klau
simas steigti Lietuvoje ir tre
čią cukraus fabriką.

Sniegas palaidojo
5 studentus

VATIKANO MIESTAS, lie- 
pos 23. — Aukštų Vatikano 
prelatų rateliuose kalbamą, jo
gei popiežius Pijus nori, kad 
įvyktų tiesiogios lenkų ir vo
kiečių derybos dėl Dancigo.

Atnaujino rusų, bri
tų, franeuzų derybas 
[ LONDONAS, Anglija, liepos 
23. — Londono dienraštis/‘The 
Exchange Telegraph” praneši, 
kad Maskvoje atnaujintos 
rybos šitų trijų’ valstybių 
jungai sudaryti.

23. 
pa
kai

de- 
są

GLACIER, Wash., liepos 
-— Aukštai kalnuose tapo 
laidoti penki studentai, 
įvyko Mount Baker sniego slen-
kimas. Dvidešimt kitų studen
tų ir studenčių išsikasė iš snie
go. Vienos studentės lavonas 
jau rastas. Pasigendama dar 
keturių pražuvusių sniege.

Sovietų Rusija skel
bia laimėjimus

MASKVA, Sovietų Rusija, 
liepos 23. — Rusų komunika
tas sako, kad rusų ir mongo
lų mūšiuose su japonais, ežero 
Bor apylinkėje, visas japonų 
pėstininkų batalionas tapo su
naikintas. Rusų ir mongolų 
nuostoliai buvę visai menki.

Kitame susirėmime tame pa
čiame sektore, sako rusų pra
nešimas, japonai neteko 14 lėk
tuvų, o rusai tik trijų. Kauty
nėse japonų lėktuvų dalyvavo 
120, o rusų 100.

Japonų pranešimai sako, kad 
veikia smarki artilerijos ugnis 
ir kad japonų lėktuvai ataka
vo rusų pozicijas.

Pasodino bulves, už
augo tomates

PORTLAND, Ore., liepos 23. 
— William Kenard pereitą pa
vasarį pasodino bulves. Išaugo 
tomatės. Kenard išrovė kai ku
riuos tomačių stiebus. Jų šak
nyse buvo bulvės.

Botanikai sako, kad tarp 
bulvių ir tomačių yra giminy 
stės, tačiau jie skaito šitą to
mačių ir bulvių susimaišimą 
labai keistu.

Gen. Franco atlan
kys popiežių

VATIKANO MIESTAS, lie
pos 23. — Ateinantį rugsėjį 
Romon atvyks Ispanijos dikta
torius, gen. Franco. Ta proga 
jis atlankys ir popiežių Pijų 
XII.

Sovietai pripažįsta 
derybas su Vo

kietija
BERLYNAS. Vokietija, lie- 

pos 23. — Sovietų Rusijos am
basada Berlyne pripažino vie
šai, kad yra vedamos vokiečių- 
rusų prekybos derybos.

Alfonso nori sugrįž
ti į Ispanijos sostą
PARYŽIUS, Francuzija, lie

pos 23. — Lauzannoje, Šveica
rijoj, šiomis dienomis įvyko 
slaptas Ispanijos monarchistų 
mitingas. Buvęs Ispanijos ka
ralius Alfonso painformavo 
monarchistus, kad jis neketina 
išsižadėti Ispanijos sosto ir tik 
laukia progos sugrįžti į Ispa
niją ir sostą užimti.

Du Hearsto laikraš
čiai likviduojami

SYRACUSE, N. Y., liepos 
23. — Pranešta, kad tuojau 
bus sustabdytas leidimas šia
me mieste dviejų Hearsto laik
raščių, The Syracuse Journal 
ir Sunday American. Jų vardą 
ir sindikuotas dalis nupirko 
dienraštis The Syracuse He- 
rald.

Tai dar pora Hearsto laik
raščių palaidojama likvidavi
me, kuris prasidėjo nuo 1937 
metų.

Biznis pagerėjęs
WASHINGTON, D. C., lie

pos 23. — Federalinė Rezervų 
Taryba praneša, kad pereitą 
birželį Jungt. Valstijų biznis 
rodė žymaus pagerėjimo, paly
ginus su tuo pačiu pereitų me
lų mėnesiu. Liepos mėnesio 
pirmą pusę biznio veikla pasi
laikė gaiva.

.......

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn.

f"

Naujienų raštinė sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
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12 LIETIMŲ VIDURŽEMIO PAJŪRYJE
(Ispanijos pabėgėlių koncentracijos lagerio 

gyvenimas)

Laiškas iš Algeres s. M.

Plikas, smėlingas Viduržemio 
juros krantas, be žoles kupsto, 
ar kokio krūmelio žymės, pran
cūzų valdžios organų buvo pa
skirtas mums, iš Ispanijos atsi
danginusiems pabėgėliams, gy
venamąja vieta. Tai vienas tų 
lagerių, kurie buvo įsteigti su
talpinti puses miliono (500,000) 
iš Katalonijos, respublikonų ar
mijai liesi t ra ūkiant, prancūzų 
sieną peržengusių žmonių.

Musų lageris pirmomis jo į- 
steigimo dienomis buvo pana
šus į neseniai apsistojusį didžiu
lį čigonų taborą; iŠ antklodžių, 
brezento, lentų skardos, o kai 
kur autobusų ir auto sunkveži
mių bei dviračių ispaniškų ve
žimų, t. y. caros, per keletą die
nų buvo statomos budos ir bu
deles turinčios apsaugoti pasi
slėpusius jose nuo lietaus, vėjo 
ir šalčio. Įgudę karo sąlygose 
gamintis sau laikines pastoges 
ispanai, taip sakant “iš nieko”

Taisom Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

Išlyginam, suveldinam ir numalia- 
vojam. Atrodo kaip naujas nors bu
tų sulankstytas ar sulaužytas. Kai
na prieinama, Kam reikalingas mu
sų patarnavimas kreipkitės tuojau. 
Darbą garantuojame.

STREAMLINE AUTO METAL 
W0RKS

824 N. May Str., Chicago 
Tel. Monroe 8426

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

prisidirbo laikinų, provizoriškų 
“zemliankų”, kaip grybai po 
lietaus iš smėlio kyšančių. Jų 
"pamatai”, kad butų tvirtesni, 
apkasami aplinkui smėliu. Taip, 
pavyzdžiui, lakūnai — pilotai 
pasigamino sau palapinių net iš 
parašiutų.

4
Praėjus pirmajam “exodo” 

antplūdžiai prasidėjo lagerio 
organizavimas; pakraščiais pra
dėjo nykti "čabolos” — budos 
ir budelės, nuimta visur iškabi
nėtos respublikoniškos (ispa
nų), raudonos, juodai raudo
nos, kataloniškos vėliavos ir vė
liavėlės, ir pradėta statyti iš 
lentų ir skardos dengtų, pailgų 
daržinės pavidalo, barakų. La
gerio pakraščiais išaugo apskri
tos, j viršų smailos, prancūzų 
kareivių palapinės su plevėsuo
jančia virš jų R. F. trispalve; 
tai lagerio sargybos. Tačiau ir 
lig šiol šis musų lageris nenu
stojo tam tikro panašumo į 
Berlyno “Laubenkolonien”, ar
ba Vienos “Schraebergaerten” 
staiga krūvon sugrustų, savo 
daržų ir sodelių žalumo neteku
sių, lyg ir nuparkuslų, budelių 
mišinio. O vengrai sako, kad 
Budapešto priemiesčių urvai, —■ 
tikra šio žodžio prasme, — ku
riuose gyveną tūkstančiai bena
mių, esą daug prasčiau atrodą, 
kaip šios musų laikinės patal
pos. Bet pagaliau mums, karo 
griuvėsius matyti papratusiems,

M

NAUJIĖNV-ACME
SAN ANTONIO, TEX.

Telėphoto
Lakūnas Douglas Corrigan 

ir buvusi Elizabeth Marvin, jo jaunoji žmona. Vestuvės 
įvyko liepos 17 d., pirmose Gorrigano garsauš skridimo 
sukaktuvėse.

trynimosi ir be 
perdidelės išorines “disciplinos” 
vedimo. Tačiau savo nustatytų 
tvarkos normų jie toli gražu ne- 
eidžia laužyti ir savališkai per-

jauni ar vidutinio žengti.

iiiiiiĮ®

Tiesa, 
tarpo 

didelio 
naujiė-

stoties ligi musų lagerio. 
» » »

Lageris yra suskirstytas į nu
meruotus “camps”, arba “kam
pos’*, kaip sako ispanai; tokių 
laukų yra bent 10. Kiekvienas 
jų turi savo vidujinę organiza
ciją su savo štabais, viršinin
kais ir kariška drausme. Viso 
koncentracijos lagerio viršinin
ku yra prancūzas karo koįrien-

dauguma buvę Ispanijos respu- nių atsiranda ir tokių) tai jau 
blikos armijos kariai: pėstinin- tiesioginis prancūzų policijos 
kų, raitelių, šarvuočių, aviaci- rūpestis, šiaip jau prancūzai pa
jos, DjCjA. (priešlėktuvinės ar- sižymi praktiškumu ir energi- 
tilcrijos), pėsčios ir raitosios po- ja ką nors organizuojant ir dėl 
iicijos, taip vad. guardia d’Asal- to daug kas yra atliekama be 
to, karabinierių, ir kitų dalių bereikalingo 
karininkai ir kariai. Yra 
nemaža karo pramonės darbi
ninkų, inžinierių, gydytojų ir 
kitų laisvų profesijų žmonių.
Dauguma
amžiaus vyrai, senių čia ne
daug tėra. Ispanai turi pilną 
laisvę grįžti atgal į Ispaniją, ta
čiau tokių “frailkistų“ vienais 
ar kitais sumetimais grįžtančių 
atgal, lig šiol atsirado palyginti 
nedaug. Berods tik apie 50,000 
žmonių grįžo atgal.

Vidujinės lagerio tvarkos ir 
drausmės palaikymas yra pačių 
lagerio gyventojų ir jų viršinin
kų reikalas; prancūzų valdžios 
organai rūpinas daugiau išorės 
reikalais — intedantura, vizitų 
tvarka, išleidimo iš lagerio, eva
kuacijos ir kitais dalykais.

Praėjus pirmam tokio didelio 
pabėgėlių antplūdžio konfūzui, 
kuomet pietums buvo mušami 
mulai ir asilai, o netvarką mėg
stą išnaudoti žmones, buvo be
laužą kurui autosunkvežhnius, 
lagerio organizacija buvo paly
ginti greitai atlikta.

Atskirų “campos” viršininkais 
paskirta buvę Ispanijos karišku 
dalių šefai, kurie visus kylan
čius klausimus sprendžia su 
prancūzų valdžios
Tiktai kiek esti dalykų liečian
čių vieną ar kitą kriminaliu 
netolimos praeities, ar dabar
ties, įvykį (tarp tiek daug žmo-

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

AKIU SPECIALiSTAi

Office and Res. Phone Cainmet 7472
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, Šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3659

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 193t

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su. elektra, parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus. Kreivos akyj 
atitaisomos.

organais. VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai> 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. V. A. ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA 

Sugryš RugpiuČio-August 1, 1939

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

• POCAHONTAS Mine Run '
(Screenod; Tonas ............... ............
SMULKESNES <
Tonas .............................................
PETROLEUM CARBON COKE < 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tortas 

Sales Tax ekstra.

$7.25
$7.00

•u.uu n' —i.
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PASKOLOS PIGIAI

ant 1-raų MORTGEČIŲ
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 metams be mėnesių atmokoj iiny.

n

IrEDERAL Savings 
ANO LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.

t

Chicago, III

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYNIAI apdrausti iki 
$5,000.00 Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion, Washington, D. C.

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
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išviršine estetika ne taip jau’kilometrų nuo Algeres s. M. 
svarbi, ne tiek mums rupi. By 
tik žmogus turi pastogę...

Musų lageris užima keleto ki
lometrų ilgumo ir arti kilome
tro platumo pajūrio pliažo ga
balą. Jo ribas nustato spygliuo
tų vielų užtvaros, kurios, atro
do, yra būtinos visokiems kon
centracijos lageriams, 
daugelis iš čia esančių 
nejaučia toms vieloms 
respekto, nes jiems ne
na tokias kliūtis pakeliui sutik
ti.

Vielų užtvaros supa lagerį iš 
sausumos pusės; iš šiaurės va
karų natūralia užtvara yra ža
liai mėlyni vandens plotai — 
Viduržemio jura, Mare NoS- 
trum, o kai kieno jau “itališku 
ežeru” pavadinta. ’ -

šiame lageryje buvo patalpin
tas apie 80,000 (aštuoniasde
šimt tūkstančių) |( žmonių kon
glomeratas. Tas skaičius tačiau, 
dabar yra žymiai mažesnis ir 
dar mažėja evakuojant didelę 
jo gyventojų dalį į kitus mažes
nius, naujai steigiamus lagerius. 
Didele šiame lageryje esančių

lis, kaip minėta, yra labai mar
ga; yra kiek civilių, bet didelė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
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Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Tel. Ganai 8500

.........; ........ -Trr-ssaasssag

— ...........— ■■, —...

čia' pateko, kurios nenorėjo 
skirtis su savo vyrais ar bro
liais ir savo noru čia atsidan
gino. Veik visos moterys ir kū
dikiai buvo evakuojami Pran- 

gilumon, kur jos lais- 
berods, daug kulturin- 
sąlygosc negu mes, gy-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
" DIENA IR NAKTĮ "" 

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

Telefoną. LAFAYETTE 0727

T—A 1 _ * koplyčios visose
JL—Chicagos dalyse

elizijos 
via u ir, 
gesnėse 
vena.

Lagerio sargybą sudaro pran
cūzų respublikoniškosios gvar-

pastebėti, kad sargybinių abso
liuti dauguma su lagerio gyven
tojais elgiasi mandagiai. Jei iš 
pradžių kai kam ir teko nusi
skųsti juodukų “Senegalo šau
lių” ar arabų—“Spahis” šiurkš
čiu elgesiu, tai šie buvo greit 
pakeisti grynai prancūziškomis 
dalimis. Daugelis prancūzų ka
rių kalba katalotliŠkai ir net ir 
kastilijaniškai, kas žymiai pa
lengvina ispanams santykiauti 
su savo sargyba. Pagaliau pasi
taiko ir tokių, kaip, pav., N. 
pulko XY batalijoho prancūzas 
karys pasipasakojo, kad jo bro
lis yra žuvęs prie Madrido besi
kaudamas Tarptautines Briga
dos eilėse; jis visai neslėpė sa
vo simpatijų mums. Apskritai, 
nors labai drausminga, bet gan 
demokratiška prancūzų armijos 
santvarka matyt nekliudo ka
riams laisvu nuo tarnybos lai
ku domėtis tuomi, kas jiems 
gėriau patinka. O pavyzdžiui, 
elgdamies su moterimis prancū
zai yra žinomi džentelmenai; 
taip atvykus vieno šveicaro 
žmonai atlankyti savo vyrą, e- 
santį musų lageryje, vienas 
prancūzų armijos kapitonas ne 
lik kad pagelbėjo jai gauti jos 
norimas informacijas, bet ir 
parūpino jai automobilį# kad 
jai netektų eiti pėsčiai su pus
trečių metų vaikučiu,, Įte nota

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta
dienio vakarais 7 vaL Vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

.! —Pranešėjas P, SALTIMIERAS.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.
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Mrs. A. K. JARUSZ
r Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pelny
čio j, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

Kiti_ UetuyiaiDakterat

Dr. Margeris
3325 So. Halsted ŠL

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

Šventadieniais tik susitariu.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 633* 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Siakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
i&kvrus seredomis ir Bubatomiu

KITATAUČIAI
DR. IIERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

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 Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai

M

Yards 1139
Yard* 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108fa Street Tel. Pullman 1270

' • - •..........-- ■ - - ------ -..........--------------- -----------------------

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

P. J. RIDIKAS
8354 So. Halsted Street YARDS 1419

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kemvood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituahlca Avenue Phone Yards 4908
- r . - - ----  ----- --- - ~ A ----------- - d .. ....................... ,,,

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

1

Ofiso TeL Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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 I iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 1597

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vaL ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto 
Kamb. 
Namų

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų TeL—Hyde Park 3395.
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PITTSBURGH'O NAUJIENOS -
IŠVYSTYKIME TARPUSAVJ BENDRA 

DARBIAVIMA
Atsišaukimas Į Lietuvoj Augusius Ameri

kiečius, Grįžusius Į Ameriką
Po didžiojo pasaulinio karo 

Lietuvai atstačius savo nepri
klausomybę ir išrinkus savo 
valdžią, daugumas Amerikos 
lietuvių, gražių kalbų bei žadė
jimų suvilioti, išvyko į naują 
nepriklausomą Lietuvą. Jie ti
kėjo, kad savo sutaupytais cen
tais galės Lietuvoje bent nors 
kiek žmoniškesnį gyvenimą įsi
kurti. Kadangi tais laikais čia 
Amerikoje pilietybės dokumen
tai nebuvo reikalaujami ir nie
kas jų neklausė, tai mažai kas 
jais ir teapsirupino išvažiuoda
mi į kitus kraštus. Išvyko dide
lis skaičius lietuvių su visa sa
vo manta ir mažais vaikučiais, 
nepasirūpinę, kad blogom die
noms užėjus, vėl galėtų sugrįž
ti į Jungtines Valstybes.

Bet kaip skaudžiai apsivylė 
pa rvykę “žadėtojon žemėn”, tie 
musų ‘‘laisvės ieškotojai”, kuo
met vieton gero ir laimingo gy
veninio rado vargą, skurdą, ka
ro nuvargintą Lietuvą ir varg
stančius savo brolius. Toks pat 
vargas atiteko ir jiems, šiek 
tiek jau nuo vargo atpratusiems 
ir geresnio gyvenimo mačiu
siems musų broliams, kurie tuo 
melu išvyko į Lietuvą.

Kadangi Lietuvoje dar nebu
vo pastovaus gyvenimo, nebu
vo išleistas lietuviškas pinigas, 
o dominavo vokiečių išleisti ka
riniai beverčiai pinigai, tai dau
gelis ir išmainė savo visus do 
lerius į beverčius pinigus, gau
dami už vieną dolerį kelis šim
tus ir manydami, kad jau, da
bar bus ‘‘milijonieriai”. Tuo 
melu Lietuvos valdžia dar ne
buvo išleidus gyventojams per
spėjimą, kad susilaikytų nuo 
beverčių pinigų keitimo. Kaip 
skaudžiai tuomet parvykusiems 
amerikiečiams teko nukentėti, 
kuomet sužinojo, kad jų iškeis
ti pinigai paliko be jokios ver
tės ir kad yra išleistas jau nau
jas Lietuvos pinigas — litas, 
kuris ir dabar Lietuvoje domi
nuoja.

Daugelis tada norėjo tuojau 
važiuoti atgal į Ameriką, nes 
jiems toks gyvenimas pasirodė 
nebeįmanomas^ labiausiai tiems, 
kurie buvo su mažais vaikučiais 
ir ūkiuose gyveno. Bet tuo pa
čiu metu Amerikoje buvo išlei
sti įstatymai, kurie suvaržė imi
graciją ir nustatė kvotą, kiek 
žmonių iš kokios šalies gali į- 
važiuoti į J. A. V. Kaip bežiū
rint į keletą mėnesių Lietuvai 
skirta kvota buvo užpildyta no
rinčių sugrįžti išvažiavusių a- 
merikiečių. Kurie pirmieji užsi 
registravo, tie greičiau ir eiles 
sulaukė ir grįžo atgal į Ameri
ką. O tie, kurie neturėjo išsiė 
mę. Tam tikro sugrįžimui lei
dimo ir pavėlavo ar nežinojo į 
siregistruoti į kvotą, tai tie ii 
liko gyventi Lietuvoje.

Dau * G įžo Amerikon Iš 
Lietuvos

Sunkus ir vargingas gyveni 
ras bir o iš pradžios, kol pri 
prato prie visų vargų, o pripra
nti nelengva. Bet vargas žmo
nes viską šmokina ir duoda gy
venime daug praktikos, kad to 
I aa nebedaryti klaidų. Kiekvie
ną dieną savo vaikams jie pa 
šakodavo, kad Amerika yra 
“aukso šalis”. Kadangi vaikai 
buvo gimę Amerikoje ir yra tei
sėti Amerikos piliečiai, tai jiems 
sugrįžimas yra visiškai lengvas,

Jokių kliūčių. Lietuvoje už
augę ir lietuviškas mokyklas 
lankę, bei lietuviškoje dvasioje 
išauklėti, tie jaunuoliai bei jau
nuolės neturėjo nei mažiausio 
supratimo apie Ameriką ir jos

geroves bei laisvę. Savo tėvų 
skatinami bei su giminių pagal
ba paskutiniuoju metu labai 
daug Amerikoje gimusio jauni
mo grįžta atgal į savo gimtinę 
šalį, “laimės ieškoti.”

Aš manau, kad nei vienas ne
drįs prieštarauti, kad suvažiavę 
į plačiąją Ameriką jaunuoliai 
bei jaunuolės, viską kitaip rado, 
negu, kad buvo įsivaizdavę iš 
tėvu pasakojimų ir tikėjosi ras
ti. Teko kai kuriems ir čia var
go pamatyti, kol šiek tiek pra
moko anglų kalbos bei gavo 
darbus ir kol prasimušė į ge
resnį būvį. Kiekvienas atvažiuo
damas galvojo, kad užsidirbs 
kiek pinigų ir grįžęs atgal į Lie
tuvą galės geriau gyventi. Bet 
atvažiavus čia, aš tikiu, visų 
nuomonės pasikeitė, ir retai ku
ris mano važiuoti atgal į Lietu
vą, nes kiekvienam patinka lai
sva demokratija, ko Lietuvoje 
būdami neturėjo.

Bet kaipo jaunimui, lietuviš
koje dvasioje išauklėtam, ben
dradarbiavimas su Amerikos 
lietuvių jaunimu pasirodė labai 
skirtingas ir privertė mus atva
žiavusius jaunuolius organizuo
tis į savo organizacijas, kad 
palaikius tarpusavius santykius. 
Kai kuriuose dideliuose mies
tuose kaip pav., Chicagoje, Pitt
sburghe, Detroite ir kitur yra 
gan skaitlingos grupės tokio 
jaunimo susiorganizavę, ir gra
žiai tarpusavyje bei visuomenė- 
e lietuviškais parengimais bei 
ietuvybe veikia.

Konferencijos Pasiūlymas
Todėl ir musų “Jaunųjų Pitt

sburgho Lietuvių” tarpe kilo su

manymas, išvystyti kokį nors 
bendradarbiavimą tarp visų tų 
organizacijų bei ratelių, kurie 
yra kituose miestuose, ir apie 
kuriuos mažai ką težinome, nes 
spaudoje niekur jokio veikimo 
nesimato. Butų gražus dalykas 
sukviesti kokią konferenciją ar 
suvažiavimą pasitarimui dėl vei
kimo lietuvybei palaikyti šioje 
šalyje. Galėtumėm apsvarstyti 
daug naudingų dalykų dėl at
ties bendro veikimo ir sudaryti 
iš visų miestų ratelių bei sky
rių bendrą komitetą ar valdybą 
arba centrą. Delegatus ir jų 
skaičių butų galima siųsti pagal 
draugijos didumą, padengiant 
jų kelionės išlaidas sudarant 
bendrą centro kasą, į kurią 
kiekvienas ratelis ar draugija 
(nežiūrint kokiu vardu yra pa
sivadinę) turėtų mokėti tam 
tikrą mokestį. Musų nuomuone, 
tas viskas butų galima įvykdin- 
li, todėl butų labai malonu gir
dėti kokios nuomones yra mu
sų broliai gyvenantieji kituose 
miestuose ir kaip jie į tą klau
simą žiuri. Pritariantieji šitam 
sumanymui pareiškite savo 
mintis per laikraščius arba 
kreipkitės su nurodymais šiuo 
antrašu. Stasys Rupšlaukis, 122 
Moultrie St., Pittsburgh, Pa., 
nes pas mus visuomet gausite 
atsakymą bei musų nuomones 
apie tuos dalykus ir apie ben
drą ateities veikimą.

—Stasys

Auka Klapedos 
Pabėgėliams

Jaunųjų Pittsburgho Lietuvių 
laikytame susirinkime, liepos 14 
dieną, svarstyta ir diskusuota 
klausimai Lietuvos reikalais. 
Visi vienbalsiai nutarę paskirti 
iš organizacijos iždo $10 auką 
broliams klaipėdiečiams, kurie 
dėl vokiečių smurto ir grobuo
niškumo, turėjo apleisti Klaipė-

Dėl Daugiau Malonumo kru+amuose 
paveiksluose matykite visų-žvaigždžių 

.kombinaciją 
MELVYN DOUGLAS ir JOAN BLONDELL 

paveiksle
"GOOD girls go to paris41 
COLUMBIA PICTURES CORPORATION’S 

bėgantis pasekmingas perstatymas. 

Dėl Daugiau Malonumo rūkyme, gė
rėkitės CHESTERFIELD’S linksma 
kombinacija pasaulio geriausių ciga

reto tabaką.

AP S/TOS VISU-ZVAIGZDZIU KOMBINACIJOS

dos kraštą ir visą savo nuosavy
bę, kurią buvo ten įsigiję Lie
tuvai valdant Klaipėdos kraštą. 
Mes giliai atjaučiame musų 
Tautos nelaimę to dėl nors ši
ta maža auka paremiame savo 
brolius lietuvius. —Stasys

VISOKIOS^
NAUJIENOS

Marijona Baronaite 
Pake’ta i Garbės 
Šerifo Urėdą

Lietuvos Universiteto klasi
nių šokių direktorė, panelė Ma
rijona Baronaitė, vykdama iš 
Chicagos į New Yorką dalyvau
ti Pasaulinėje parodoje, buvo 
sustojus ir Pittsburghe porai 
dienų, liepos 4 ir 5 d.d. šv. 
Pranciškaus vienuolyne.

Liepos 5 u. Lietuvių Balsuo
tojų Lygos prezidentas Julius 
Želionis viešniai iš Lietuvos ap
rodė Pittsburgho žymesnes vie
tas. Pirmiausiai aplankė City 
Hali. Tuomi kartu Majoro Scul- 
ly nebuvo, tad viešnia buvo pri
statyta Allegheny County She- 
rifui, John Heinz. Jisai p-lę Ba
ronaitę ne tik gražiai priėmė, 
bet prisegė jai auksinį Sherifo 
ženklą (Badge), tuomi padary
damas šią jauną lietuvaitę gar
bės “Sheriff deputy”.

Tai tur būt pirmas atsitiki
mas, kad viešnia iš Lietuvos 
gavo tokį paaukštinimą.

—Koresp.

šv. Frančiškaus Vienuolės 
Neleido Pittsburgho Lietu
viams Susipažinti Su 
P-Ie Baronaite

Liepos 4 d. teko dalyvauti 
Franciškiečių vienuolių sureng
tam piknike, ir buvau girdėjęs, 
kad tame piknike dalyvauja pa
garsėjusi Lietuvos klasinių šo
kių direktorė, panelė Marijona 
Baronaitė. Ne tik aš, bet ir dau

Chesterfield’s Tikra Kombinacija 
pasaulio geriausių cigareto tabakų sutei
kia rūkytojams to, ko jie pageidauja, to
dėl, kad JIE YRA LENGVESNI—JIE 
GERESNIO SKONIO.

* labandykite Chesterfields. 
Matykite sau kokio malonumo yra tikrai 
patenkinančiame cigarete. Jūs sutiksite, 
kad nėr panašaus ęhesterfield’š nenuko- 
pijuojamui sumaišymui dėl DAUGIAU 
RŪKYMO MALONUMO

MELVYN DOUGLAS Ir 
JOAN BLONDELL 

gelis kitų smalsuolių pageida- 
vom susitikti su viešnia iš Lie
tuvos, ir ką nors išgirsti iš jos.

Tačiau musų pastangos bu
vo veltui eikvojamos. Nors pa
nelė Baronaitė dalyvavo pikni
ke, bet norintieji pasikalbėti su 
ja neturėjo jokios progos. Vie
nuoles taip drūčiai saugojo p- 
lę Baronaitę, kad negalima bu
vo prieiti artyn. O jei katrie 
drąsuoliai, nepaisydami vienuo
lių patvarkymo, bandė prie 
viešnios prisiartinti, tai nuo vie
nuolių gavo barti.

Nežinau kaip panelė Baro
naitė tokioje didelėje vienuolių 
globoje jautėsi, bet publikoje 
buvo daug pasipiktinimo tokiu 
vienuolių storžievišku elgesiu.

Man rodos, kad p-lė Baronai
tė nebuvo jokia vienuolių nuo
savybe, nes, kaip teko skaityti 
laikraščiuose, tai ji yra atvyku
si į šią šalį ne vienuolynus lan
kyti, bet aplankyti visus Ame
rikos lietuvius ir supažindinti 
juos su naujais tautiškais šo
kiais.

Bet kai .vienuolės pasiėmė 
viešnią į savo globą, tai išrodė 
nei šis nei tas. —A. J.

Pittsburaho Darbininkų 
Unijos Planuoja Koope
ratyvą Namams Statyti

Kai pasilaiko koks reikalas, 
tai Pittsburgho organizuoti dar
bininkai moka geriau susitarti, 
negu kur kitur. Polilikiškam 
veikime tiek A.D.F. liek C.I O. 
moka gana gerai susikalbėti, 
taip pat ir ekonomiškais klausi
mais.

Šiomis dienomis buvo bend
ras pasitarimas tarpe A.D.F. ir 
C.I.O. vadų, kur buvo planuo
jama kooperatyviu Hudu orga
nizuotiems darbininkams imtis 
gyvenam^ naiW sta^Uos, kad 
darbininkai galėtų įsigyti pri
einamomis kainomis nuosavus 
namus arba gautų nuomuoti 
prieinamomis kainomis.

Manoma imti pavyzdį iš New 
Yorko siuvėjų unijos, kuri jau 
tokią namų statybą sėkmingai 
vykina.

Tokiam kooperatyviam pro
jektui manoma gauti Federalės 
valdžios finansinę paramą.

—S. Bakanas

SLA. Prezidentas Adv.
F. J. Bagolius Atostogauja 
Pittsburghe

Daugelis piltsburghiečių va
žiuoja kur nors kitur praleisti 
atostogas, bet žmonės iš kitų 
miestų dažnai atvažiuoja tani 
tikslui į Piltsburghą.

Vienas iš tokių žmonių, ku
rie myli Piltsburghą ir kas me
tai atvažiuoja į musų miesto 
apylinkę pasilsėti, yra SLA pre
zidentas adv. F. J. Bagočius.

Liepos 18 d. gerb. SLA pre
zidentas su visa savo šeimyna 
laimingai pasiekė Pittsburgfyą 
ir apsistojo Jono Kazlausko 
(ponios Bagočienės) farmoje, 
Marš, Pa. ir šioje ramioje vie
loje mano praleisti porą savai
čių ar dang au. —Koresp.

PITTSBURGHIŠKOS
PASTABOS

Kaip Buvo Pagimdytas 
“Pittsburgho žemaitis”

Detektyvas ponas Palmer a la 
Pilėnas rašo “Vienybėje”, gel
bėdamas p. Vitaičiui išsisukti iš 
tos nemalonios padėties, ku
rion jisai papuolė dėl gimdymo 
“Pittsburgho Žemaičio”, sako, 
pasikalbėjimas tarpe SLA pre
zidento Bagočiaus ir “Tėvynės” 
redaktoriaus Jurgelionio Insu
rance Komisijonieriaus raštinėj, 
buvo prie uždarytų durų. Gal 
būt taip, bet Jurgelionis grįžęs 
į New Yorką papasakojo Cen
tro sekretoriui Dr. Vinikui, o 
tas savo draugui Vitaičiui, ir p.

Copyright 1939, Liggbtt &: Myers Tobacco Cct

Vitaitis pagimdė “Pittsburgho 
Žemaitį”, taip kaip kad evange
lija sako: Jokūbas pagimdė Iza
oką ir taip toliau. Reiškia taip, 
pat tais laikais vyrai vyrus gim
dė.

Nemiegodamas
Sapnuoja

Daug kas iŠ musų miegoda
mi sapnuojam. Tame, žinoma, 
nėra nieko naujo ir nepaprasto, 
bet yra žmonių, kurie ir ne
miegodami sapnuoja, arba net 
rašydami sapnuoja. Tas tai jau 
tikra naujiena.

Vienas iš tokių, kuris rašy
damas sapnuoja yra “Sandaros” 
redaktorius. Jam berašant į 
‘Sandarą” prisisapnavo apie so
cialistų instrukcijas SLA na- 
•iams kelti revoliuciją.

Patartina p. Vaidylai kreiptis 
kur nors prie čigonės. Gal ji 
jam išaiškintų tą sapną, kuris 
prisisapnavo nemiegant.

Vitaičiui Nepatinka
Kaip išrodo, p. Vitaičiui ne

patinka, kad p. Jurgelionis pa
darė “Tėvynę” daug švaresne 
r įdomesne negu Vitaičiui re
daguojant.

Bet ką tu žmogus padarysi, 
kad “horse ant buggy days are 
over”. Pasaulis juk turi pro
gresuoti ir daryti šiokią tokią 
pirmyužaugą. —A. V.

Carnegie, Pa. 
Žinios Iš
SLA Apskričio Pinkike Dar

bai. — Etc.
CARNEGIE, Pa. — Per du 

melus nebuvau piknikuose ir 
negalėjau veikli organizacijų 
gcfoVei. Priežastis buvo mano 
sveikatos suirimas. Bet dar ne
nustojau vilties veikti. Mano 
idėjos vis dar budi ir jaučiu, 
kad mano jėgos tvirtėja, ir ti
kiu, kad vėl galėsiu darbuotis 
kartu su visais kitais draugijų 
veikėjais.

Dalyvavome SLA 3-čio Aps
kričio piknike, kuris įvyko lie
pos 16 d., Lietuvių Ūkyje (Lith- 
uanian Country Club), Wil- 
locks, Pa. Musų carnegiečių a- 
pie pustuzinis automobilių nu- 
užėme į virš minėtą pikniko vie
tą. Nuo Carnegie apie 20 my
lių, bet vieta labai patogi, gra
ži, labai malonus tyras oras.

Man pirmą kartą ten teko nu
važiuoti. Nors širdis silpna, bet 
tyras oras daug duoda žmogui 
stiprumo. Mano širdžiai vieta 
davė daug ramumo, kai susiti
kau ir pasikalbėjau su savo 
draugėmis ir draugais, senais ir 
jaunais draugijų veikėjais, ku
riuos per pastaruosius porą me
tų negalėjau sutikti ir dalyvau
ti piknikuose. Man buvo malo
nu žiūrėti kaip jie sušilę ir įrau
dę tie musų pittsburghiečiai — 
SLA nariai, seserys ir broliai 
iki vėlybos nakties jie stengėsi 
kaip galint geriau publiką pa
tenkinti gėrimais ir užkandžiais.

Geros Darbininkės
, Bet apie 10 vai. nakties jau 
matėsi, kad musų seserys dar
bininkės, kaip tai, Kol čienė, 
Zdankienė, Saveikienė yra labai 
pavargusios. Jos visuomet yra 
gabios ir vikrios darbininkės, 
nėra to draugijos parengimo, 
kuriame jos nedirbtų, šiame pa
rengime jos labai nuilso, pavar
go. Mano supratimu komitetas 
turėtų daugiau parūpinti darbi
ninkų Apskričio piknikams. O 
gal ir nevisi komisijos ir komi
teto nariai ten dirbo? Kai me
tinėj konferencijoj renkami ap
skričio komiteto ir parengimų 
komisijos nariai, tai vieni pa
laiko kandidatūrą labui SLA, o 
kiti tik savo ypatiškai garbei.

(Tęsinys 5-tam pusi.)
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Pranašauja biznio pagerėjimą
Prekybos departamento valdininkai Washingtone 

prąnašaųja, kad iki galo šių metų biznis Amerikoje bu
siąs žymiai geresnis, negu kad jisai buvo tuo pačiu lai
ku pernai metais, nors jie nesitiki, kad biznis pakils iki 
to laipsnio, kurį jisai buvo pasiekęs pabaigoje 1937 me- 
tų^ kurie Naujosios Dalybos eroje buvo iki šiol geriausi.

Biznio pagerėjimo tikimasi, pasiremiant šiais fak
tais: valdžia išleidžia daugiau pinigų (apsiginklavimo 
reikalams); plečiasi statybos pramonė, ypač naujų rezi
dencijų statymas; atpigo kainos mažmenų (retail) pre
kyboje, tuo tarpu kai darbininkų algos neina (?) žemyn, 
taip kad padidėjo gyventojų perkamoji jėga.

Bet' biznio pagerejimąs yra pastebimas ir Europos 
šalyse, ypač Francuzijoje ir Anglijoje. Kai tose šalyse 
darbai eina geriau, tai ir Amerika gali joms parduoti 
ęląugiaų prekių. Butų nenaturališka, jeigu kitur biznis 
eitų geryn, o Amerikoje ne.

Tačiau Europos “prosperity” yra daugiausia dirbti
nio pobūdžio. Valdžios leidžia milžiniškas sumas pinigų 
karo reikalams. Pramonė negali nepajusti gyvumo, kuo
met ji yra laistoma “auksiniu lietum”. Bet klausimas, 
kaip ilgąi toks “lietus” galės lyti?

Ir Amerikoje, jei ne valdžios “išlaidumas”, tai biz
nio depresija neitų mažyn. O betgi biznieriai, kurie iš to 
turi naudą, nesiliaują barę valdžios, kam ji vedanti kraš
tą į “bankrotą”!

Hitlerio garbės svečias — Astachov
Amerikos telegramų agentūra United Press pranešu 

iš Berlyno tokią žinią:
“Diplomatiniai slųųksniai Berlyne gyvai kalbė

josi apie Sovietų Rusijos įgalioto ministerio Georgi- 
jo Astachovo dalyvavimą iškilminguose pietuose, ku
riuos davė Hitleris Mįunchene, atidarant nacių me
no pąrpją. Astachovas buvo vienintelis žymus užsie
nių dijjlomątas, kuris tenai buvo; šiaip tai buvo tik
tai -ašies’ valstybių ir kitų naciams draugiškai nu
siteikusių šalių atstovai. Astacįąovąs sėdėjo šąlią ge
nerolo Hųgo Sperrle, kuris vadųYayo, vokiečių p,rQ 
jėgoms Ispanijos pilietiniame kare.”
Aiškus dalykas, kąd Georgij Astachoy pę sąyp yą- 

lia dalyvavo tame Hitlerio bankiete Miunciįęnę, pųq ku
rio laikėsi iš tolo visų derąokratinių valstybių pasiunti
niai. Tam sovietų diplomatui, žinoma, įsakė tenai daly
vauti jo viršininkai Maskvoje, t. y. Molotovas ir Stalinas.

Ir sovietų diplomatas sėdėjo Hitlerio bankiete šalia 
to vokiečių generolo, kurią vadovybėje nacių Įėktųvąi 
bombardavo Ispanijos miestus ir žudė jos gyventojus.

Ną, o/Stalino pasamdyti agentai per kojpųrijšfų spau
dą skelbia, kad sovietų vaįdžia esantį, geriausias “dyąur 
gas” Ispanijos liaudies,ir tvirčiausią “^ęmąkFątįjos at
sparą” Europoje prieš fašistinius agyęsorjus!

Pasaulio aukso atsarga
Amerikos “Federal Reserve Boąy$” savą Hėpps piė- 

nesio biuletenyje paduoda įdomių sįąįflįpįų apię Bąsąų- 
lio aukso atsargą. Viso pasaulio auįęsp ątsąrga 
bilionų dolerių.

Iš tos sumos Amerikos Jungtiųęs Valstijoms tUri be
veik du trečdaliu, būtent, 16 bilionų. ’Į'įęsą, fjąlįs šįto.s 
aukso atsargos nepriklauso Jungtinėj Vąjstįjoips, feęf 
ir yrą čia tiktai laikoma dėl saugumą. Tąf fttfesS 
demokrątinių šalių.

Bet tos šalys dar ir namie turį ^įdęįįųs ąųliso kie
kius: Didžioji Britanija — 3,449 miįįpnųs (įaįerįų; Frąp- 
euzija — 2,766 milionus, Belgija — 625 ipįįippųsį Holąn- 
Jija — 995 mįlionus, Šveicarija 6t$ miįįoąiųs.. yisąs 
kąrfu tupi 8.5 J>ipWMS dolerių aukso.,

O tuo tarpu fašistiškos diktatūros, Vokietija įr Ita
lija, kartu turi viso tiktai 222 milioųu dolerių auk§O. Įš 
tos sumos Italijos aukso atsargai tenisą Į9§ mįlįoųąi dpt 
lepių, o YPkietįjes — tiktai 29 milionąi!

Koks milžiniškas skirtumas, palygiųtį su demoįTati= 
nėnps. šąįįpiįs! VjeRą tiktai mažiukė Šveicarija turi su

Užsakymą kalnai
Chicago j e-7-pažtu:

Metams -------- ----------------- $8.00
Pusei metų ------- —J.  4.00
Trims mėnesiams   1   2.00, 
Dviem mėnešiamą - 1.50
Vienam mėnesiui ‘ _______ZL. .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija  3c 
Savaitei  18c 
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams$5.00
Pusei metų--------------------2.75
Trims mėnesiams 1.5Q
Dviem mėnesiams’ 1.00 
Vienam mėnesiui ............... — .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams__________________ $8.00
Pusę! metų -------------------- 4.00
Trims mėnesiams----------------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartu su užsakymu.

viršum tris kartus didesnę aukso atsargą, negu Vokietija 
ir Italija, sudėjus jas į dąiįttą.

Pasirodo, fcąęl diktątuęjj kraštąi yra bankrotų krąš- 
tąi. I ■ < ; i iįfj Ti J

O, tos diktatūros stumia žmones vis į didesnį ir di
desnį skurdą, suvartodamas ne tik jų sutaupąs., bet di
desnę dalį visų jų darbo vaisių kąr$ dąįykąųis,

Jų militarįzmas pareiųą visai ne nuo to, kąd jų kapi
talistai “neturi kur padėti” savo kapitalų ir ieško rinkų 
3ei investavimo progų svetimose žemėse. Taip aiškina 
vadinamąjį šių dienų “imperializmą”' komunistai ir dau
gelis kitų radikalų.

> Kaip tik tos šalys, kuriose yra turto perteklius, yra 
taikios, o ne piilitąriškos.

Lietuvai] perimi žemėlapiai
Generalinių kariuomenės štabų ruošiami žemėlapiai. — 

Naciai turi baisiai didelius., apetitus. — Klaipėdoje 
pasirodė atvirukai su žemėlapių. —- Vokiečiai Lietu
vai labai duosnųs. — Lenkija Lietuvai irgį daug ža
dą. — Kaį kurįę “broliai latviai” norėtų Lietuvą pa
dalinti. — Vokiečiais negalima pasitįkėti. — čękijos 
likimas. — Nuo plėšiko tenka ginklu gintis.

(Musų specialaus kprespondento Lietuvoje)

MIZAĘOS HUMBUGĄS
W. G. Krivitskio is torį ją ną- 

maskąvo Amerikos komunistus 
labiau, negu kas kita. Čia pasi
rodė, kad kovoje su tuo buvu
siu sovietų karo žvalgybos ge
nerolu, kurio, faktų ir argumep- 
tų jie nestengia atremti, komu
nistai griebiasi žemiausios pu
šies demagogijos — melo, buųi- 
bugo ir net antisemitizmo.

Sakoma, į balų puolęs, sau
sas nekelsi. Taigi ir komunistai, 
paslydę savo nelaimingame su
sikirtime su Krivitskiu, bando 
publikų įtikinti, kad- tas pųrvąs, 
kuriuo jie apsitaškė, nėra pur
vas.

R. Miząra “Laisvėje” aiškina
si, kad vadinti Krivi tskį “šmcl- 
ka Ginsb.crgu” nesą nei šmeiž
tas, nei antisemitizmas. Girdi,—

i
“Šmelka Ginsbergas juk y- 

ra tikras to žmogaus vardas 
ir pavardė. Na, o ‘generolas 
Krivitskis’ — klastingas titu
las ir netikras vardas.”
Visų-pirmą, “šmęlka” nėra 

vardas, o yrą prąvardžiąvimas. 
Ir tai yra pravardžiavimas, ku
rį vartoja tamsunai, mėgstan
tieji pąsįtyčioti iš žydiškų vąr-

Antra, kur yra bent menkiau
sias įrodymas, kad generolas 
Krivitskis tai “klastingas titu
las ir netikras vardas”? Tokį 
įyųdymų butų gulėjusį duoti tik
tai sovietų valdžia, jeigu ji bu
tų ofįciąliai pareiškusi, kąd ge
nerolo įoįda pavardę spvįetų 
tarnyboje nebuvo. Be| spvietų 
vąįdžią šįtękįo, pąreį|kiiąp pįę- 
kąorąet perą, dpįsusį padaryti,— 
nors Krivitskis jų seniai ne tik
tai atakuoja laikraščiuose, o ir 

gurioje iąkeįią- 
ąįkštėn įvąįrįos ^ąlįpp, pift-. 

Ii tikos slaptybės.
Jeigu W. G. Krivi tsky yra 

“prisimetėlis”, kaip sąke Miza? 
ra; jeigu jisai niekuoipęį jiętaę- 
navo sovietų valdžiai ir neturė
jo, generolo titulo, tai lengviau- 
sįąs bująs jo atakoms prieš Stąr 
įįąo diktątiirą atremti butų bu
vę pfįęiąįįąį pąskelbti, kad toks 
asmuo neva spyįetų valdžiai tar
navęs. Taip butą padariusį kje^- 
vieąą valdžia, &prią įąįp ątą- 
kųptų spąpjpjp “prisimętėjįs”, 
uapgąvįkas”, dargi pasisavinęs 
ąų^štų generolo fįtulą. Ir spvięr 
tų yąldžįą šernai galėjo tai pą- 
dąryti, pąsį<pibdama atitinkamų 
pąrpįškįpią pęr savo oficialius 
Virgąpps Maskvoje ąrba užsie- 
ųiųosįę (per ąnibąsądorįųs, ^pp- 
suiųs ir 1.1.) O jeigu ikį šįpl 
Mąskvą tyli, nedrįsdaipą ųžgįp- 
ęytį tą fakto, kąd Ęriyį|§Į<is hų- 
yo sąviętų Yąldipįohąs są gene
rolo titulu, tai čia yrą gana aiš
kų, kąd jisai nęęą jojęs apgavi
kas.

Tokių hųdų Mį^, pri^ąi^P- 
dąipąs ĮŠriyitskiui “klastą” ir 
‘Netikro vardo” vąrtojįmą, mę-

W. G. Krivitskio asmuo
Tąčmu yra ir tiesipginių įro- 

dyiųy apie Krivitsjdą asmenį. 
Štai ką rąsįo žįpoąia Aęąępįkąs 
žurąąlis|ę Suzaųpp ka^°^ett? 
Ne\y Ygrkp §ąYaiįfą|tyįę 
New Leader” liepos 15 d.:

“... Apie Krivitskio ryšių 
ųųtrąukimą sų sovietų val
džią buvo pranešta pasaulio 
spaudoje (taipgi ir New Ypr- 
ko “Times’e”) gruodžio pra
džioje 1U37 m. Tuo metu bu
vo išdėstyta, kokįą vietą jisai 
ųžėiųę sovietų tarnyboje. Ne 
ganą to.- Jo kųškąs Francuzi- 
jos vidaus reikalų ministe- 
riųi, prąpeąanfis apie jo ry
šių nutraukimą (su Maskvą. 
—“N-” Red.) ir kad jisai at
siduoda Blurn’o yyriąusybęs 
glohąi, buvo atspąųsdintas 
frąncųzų spąudoje ir pęr- 
spausdintąs čia sociąlįstų 
spaudoje.

“Jisai prasideda taip: ‘žą- 
xųįąų pąsirašęs, Samuel Gins- 
burg, kurią ŠSRS-je, kaipo 
Sovietų pilietis, nešioja var
dą Waltey ĘrĮvitsky ir poli
tišką slapyvardę .Waltęr, gi
męs 1899 m. birželio 28 d. 
Podwoloczyskoje, Lenkijoje, 
buvę Soyį^ų Sąjungos Ęo- 
manįstų Partijos nąrys nuo 
1919 m? Ir laiškas buyą pa
sirašytas ‘Sąmųęl Ginshųrg 
(Krivitsky).”

b ■

Vadinasi,, daugiau kaip pus
antrų metų 'laiko .ątgąl, kuomet 
Krivitskis nųtrąukė ryšius su 
Maskvą, jisąį laiške Fyancmn- 
jos vyriausybei (kuiąps prieša
kyje Įųomet stovėjo spcįąlisįas 
Leon Blum) parašė apie save, 
kas jisai yra ir kokią vietą ji
sai užėmė sovietų tarnyboje. Ir 
to laiško tikrumas arba paduo
tų jame faktų teisingumas nie
kuomet nebuvo užginčytas.

Iš (p ląiško visas pasaulis gu
lėjo pą|įrtį, kad Wąįtęr ĘP" 
vit^ky yrą soyįelų pįlįetįs ir tuų 
vardu yra gavęs pilietybę Soyįe- 
tų Sąjungoje; kad jisai tuo var
dų b.ųyp įįppmaą pęy fk pietų 
SPYįetų ĘųsijOS kąųiųpistų par
tijoje, ir kad jisai pirmiau va
dinosi Samuel Ginsburg. Spau
dąs, ąprnšypiųąsę apię Krįyįls- 
kįo ryšių sp Stąlipų ųutrąųki- 
mą buvo paaiškinta, kad J<ri- 
Yltskįs famąvo ąąvietų karo 
žvąĮgyhPfO s,ų ^eųęyplp tįtųlu, 
užimdamas pastąyųpjų jąįkų ąt- 
sakomingą vietą, kaipo sovietų 
karo žvalgybos viršininką^ Vą- 

rašymų irgį niekaą pędrįso už
ginčyti."

Tuklu hudu jokios abejonės 
ąpje KriYį|sl<i9 a^epj flęgąįi 
būti.

Tas faktas, kad jisai gimė 
Lenkijoje įr. vądįnąsį ^ąniųęį 
Ginsberg, o paskui, patapęs 
Sovietų BiliPčiu, Pri’
ėmė kitą vąrdą — Walter Kri- 
Vit§kV>, Įlčra jokia klasįą. Ąipę- 
rįkpję Šįmląi tukstapčių žipp- 
uių,. ąįyykų^ų iš kitų š,abų, PU: 
keįčįą sąvo vardus, prįįmdąiui 
į. v. pllįmybę. O. Rusijoje tą 
madą b.ųyp ypątjųgąi prąsiplą- 
iinųsį tarpę nelegąilų pąytįjų 
nąrįų, kurie cąro ląikais buvo 
priverkti sįąps.tytls, vartodami į- 
vąįrįus prąsimapytus vardus. 
Todėl Uljanovas tenai pą§įya- 
dino Leninu, Džugąšvili — Sta
linu, Wallacha$ — Lįtvįpoyu, 
Bronšteinąs — Tiekiu, ir į-t-, 
ly į.t. ^jUąrųs- ‘‘logiką” yąrto- 
jąnt; reikėtų sakytį, kad ir te- 
pįnp', Stąlįpd, fJtYiųpvo ir Troc
kio “vardai” yra “netikyį”.

Visai nepaslaptis, kad šiais 
nepastoviais Europoje laikais 
užsienių reikalų ministerijose ir 
generaliniuose kariuomenių šta
buose ruošiami busimos Euro
pos valstybių nauji žemėlapiai, 
naujos valstybių sienos. Juk 
vienos valstybės su kitomis de
rasi. Tų derybų užkulisių nie
kas nežino, juo labiau mažai 
kam prieinami visokie valsty
bių sienų pertvarkymai. Juk jei 
daromos sutartys, tai tose su
tartyse ne tik numatyta, kaip 
apsiginti, b,et ir kaip karą lai
mėjus busimu grobiu pasidalin
ti. Juk vieni, ar kiti karą laimė
ję, ąišku, tik karo laimėjimu 
nepasitenkins ir norės sienas 
nugalėtų valstybių peržiūrėti, 
jas pertvarkyti, kad ateičiai sau 
ne tik ramesnį gyvenimą užtik
rinti, bet ir didesnius žemes 
plotus įsigyti ir kartu save nuo 
busimų priešų apsisaugoti.

Juk jei ruošiamasi karui, tai 
ne vien lik, kad nugalėti, bet ir 
laimėti; laimėti ne vien tik ma
terialiai, bet ir savo sienas ki
taip pertvarkyti, savo kaimynus 
mažiau pavojingais padaryti. 
Dėl tų busimų Europos žemėla
pių dabar visokių gandų esama. 
Pagaliau ir ne vien tik gandų, 
bet viešumon kartais pakliūva 
ir busimieji planai.

Dįrstęlkime, ko iš Lietuvos 
nori jos kąimynai, arba kaip jie 
vaizduojasi busimą Lietuvą, 
fiiek tie planai yra tikri, dabar 
sunku įįkyąi pasąbyti, bet visi 
tie gandąį daug ką sako.

Štai kalb,a;na> ka<l Vpkįętijos 
kąriuonienės gęneralinis štabas 
turįs jau busimos Europos 
smulkmenišką planą, pagal ku
rį valstybių busimos sienos 
šiaip vaizduojamos.

Visos Yokiętijos sienos api
ma be da^artillės Vpkįetįjos 
dar buvusias prieškarinės Aus- 
tro-Yępgrijps valstybės sienas, 
Ukrainą, Lenkijos dalį, Danijos, 
Ojląndijoą dąįis, buvusįas Vo
kietijos visas kolonijas, visos 
Raitijos ir Skandinavijos vals
tybės vųkįečių globoje ir vokie
čių gįohojąmns. Lietuvos sienos 
toli įsiterpę į dabartinę BieĮprU" 
siją, o bc to, dar vokįęčiąi sjtų 
paskyrę Kaukazą, Į3įąlkąnų pu
siasalio dalį. Visas Sįįbiras PVi" 
skirias Japonijai ir dįdžiąrusių 
Žęinės Vokietijos globoje.

fįalįjąį priskirtą yeik visa 
Pietų Prancūziją iy dąlis Afri
kos kolonijų, kųrįąs dabar yąį- 
do Prancūzija. Ąngįįjos Indiją 
atsiduria vokiečįų gįpbOįę.

Kiek tąsai vokiečių planas 
tikras ir ar iš yįso, toksai yrą 
—. |ąi sunku pąsąkytį, bęt štąi 
Kįaipędo^ krašte tįk YQS šiomis 
dienomis viešai pasiyp.Jė atyiru- 
kęs sb bPsimos didžįosios Vo
kietijos ^ienomis. To.s sienos

Bet Mizara žino, kad j įsai, 
taip rašydamas apie Krivitskį, 
sąmoningai dumia akis savo 
skaitytojams. Ir be to, jįsaį dar 
nesį^armatija žąisti ant jų ąii- 
tįsemitiškų pyiętarų, paversda
mas Samueįį į “šmelką”! Ibi 
jąu tiesiog nešvarų.

Šitaip koiąųnįątąį ęigįąsi s,U 
Žmogum, kuris per 18 ipetų tąr- 
nayo sovietų valdžiai ir buvo iš
kilęs į aukštą yįętą tpje val
džioje. Ko,i jisai buvo Maskvos 
diktatūros šulas, joks Mį?ąrą 
nebūtų išdrįsęs pyieš jį kiauksė
ti. Ret kąį fęyįYitskis atsimetė 
nuo Maskvos, tai jįę nįękina k’ 
šųieižia jį, užmiršdami net pa
prasčiausią padorumą- Tai ak
lų fanatikų elgimąsi. 

nę neteisybę pasėti, dar labiau 
ąutąs sukiršinti, dar daugiau 
Europoje painiavos įnešti.

Bet visviena, kaip lenai ne
olitų, tik vieną galima pasaky- 
i, kad veik visi ruošiasi grobio 

kąru! įr tos teisybės bus liek 
žįųrima, kiek tokio karo metu 
bet kbri ir kare dalyvavusių 
valstybių sugebės savo kariška 
pajėgą savo teises apginti.

Atrodo, kad įr busimame ka
rę lemiamą reikšmę turės ne 
teisė, ne tautų apsisprendimo 
pradas, bet karo jėga.

(Bus daugiau)mažai ką skiriasi nuo čią saky
tų sienų. Išimtis tik štai kokia 
sudaryta. Tos atvirukės kitoje 
pusėje įdėtos didžiosios Lietu
vos sienos. Tos sienos eina Ne
munu iki Jurbarko, o jau to
liau visos Nemuno pakrantės 
priskirtos Lietuvai. Liętuyai 
tenka Suvalkų, Gardino, Vil
niaus, Vileikos miestai ir tos 
sienos čia baigiasi Berczinos 
upe. Į žiemius Lietuvai priskir
ta Liępojaųs uostas, šioji sie
na atima ir daugiau iš Latvijos 
žemių, kurios įeina į Lietuvos 
ribas.

Kaip matote, vokiečiai busi
mai Lietuvai labai duosnųs! 
Aišku, vokiečiai tokią Lietuvą 
įsivaizduoja, kuri kaipp tokia 
butų vokiečių globojama. To
kiose sienose lietuvių tauta ne
sudarytų daugumos gyventojų, 
tai vokiečiai neva garantuotų 
lietuvių tautos kitoms valdo
moms tautoms saugumą ir ra
mų gyvenimą, kitaip tokia Lie
tuva butų visiškoje vokiečių ži
nioje!

Ir visai galimas daiktas, kąd 
tokioje Lietuvoje valstybinę 
kalbą vokiečiai savąją įbruktų, 
nes juk toji valstybė susidėtų iš 
daugelio tautų, lai pagal vokie
čius geriausiai jai ir derėtų pa
sirinkti valstybine kalba vokie
čių kalbą.

Lenkų spauda šitą vokiečįų 
Lietuvos žemėlapio projektą pa
šiepė, tai vokiečiai atsikirsdami 
paskelbė, kad Lenkija taip pat 
turi busimos Lietuvos žemėlapį, 
pagal kurį Y^A Lietuva priklau
so Lenkijai... tai esą nėra ko 
čia lenkams tyčiotis, nes Lenki
ja visai ateityje nenumatanti 
jokios Lietuvos valstybės.

Kiek tenka pąlirti, lenkų pla
nuose taip pat numatyta ir bu
simos Lietuvos sienos. Jei tikę- 
ti tięips gancįants, lai lenkai 
taip pąt duosnųs busimai Lię- 
tuvąi. Jie jai atiduoda veik vi
są rylų Prūsiją iki Mozūrų ežę-1 
rų lik be Karaliaučiaus; mat, 
Karaliaučių patys sau lenkai 
prisiskiria, o Dancigo miestas 
visai sulygintas su žeme...

Žinoma, lenkai Lietuvai duo- 
snų^ tįh įptų sąskaitom.. Vil- 
ąiųs pąlįktąs Lenkijai, užtai 
Lenkija Lietuvąi atiduoda Lie
poją... Ęsapią lobių žinių, kad 
įy Lątyiją ųuinąčiųsi savo busi- 
pias stenąs. Tos sįeųos labai pa
prastos įy dąr pigiąu išspręs
tos... Lątvįja Lietuvą su Lenki
ją pąsjjaliną pusiau: Klaipėda, 
Mažeikiai, Šiauliai, Biržai, Ro‘ 
kiškis tenka Latviams, visos ki
tos Lįętųvos žeptės lenkams.

Kalbamą, kad tokių planų 
esąpią pąs ląlvįus, žinoma, ųe 
pas visus latvius, bet pas kai 
kuriuos latvius. Pagąl tuos plą- 
pųs net pusė Estijos atitenka 
latviams!

Kalbama, kad SSSR yra to
kių tendencijų, kad visos Bal
tijos valstybės respublikos į- 
jųngtos į SSSR valstybių sąjuiį- 
gą ir kartu Lietuva su Vilniaus 
sritimi ir Tilžės ir Klaipėdos 
krąštais. Kiek tie visi planai ati
tinka tikriems visų tų valstybių 
užsimojpnąms, sunku pasakyti, 
bęt įokįę gandąį plinta, o kąi 
kurie jąų pęt viešumoje išplau
kė.

Žodžiu, lokis dar nenušautas, 
o jo kailiu jau dalinasi, o gy
venimo tikrovė tuos visus plą- 
nus lyg šuo ant uodegos nuneš!

Iš čia tik vieną išvadą gali
mą pądąrytį, kad tie, kurie ruo
šiasi įąip. sparčiai busimam ka
rpį, ruošiasi ne ramybę Euro
poje įgyvendinti, bet dar dides

Iš Lietuvos
Atsistatydina bur- 
mistras d-ras J.

Šliupas
PALANGA. — Dėl senyvo 

amžiaus ir pablogėjusio svei
katos stovio Palangos burmis
tras aušrininkas d-ras J. Šliu
pas įteikė Kretingos aps. vir
šininkui prašymą, kad jį at
leistų iš pareigų.

Vasaros sezoną Palangos 
miesto savivaldybe yra užver
sta darbais ir vargu leis apy- 
stovos šiuo tarpu išsirinkti nau
ją burmistrą, o vienam padė
jėjui čia nėra lengva.

Užmuštas žmogus, 
sugriauti namai, 
nuversti dangčiai
ŠIAULIAI, birž. 19. — Va

kar, birželio 18 dieną, apie 15 
valandą pro Šiaulius praėjo ne
paprasto stiprumo audra, su 
smarkiu lietumi, kuri padarė 
didelių nuostolių ir pareikala
vo žmonių aukų. Miesto sode, 
kąštonų alėjoje audra išvertė 
kaikur kelių šimtų metų ąžuo
lus po 5Q—60 centimetrų sker
smens, daugelis ąžuolų ir kitų 
mejžjų. nulaužti tiesiog per ka
mieną/ Elektros apšvietimas 
visaipe sode nutrauktas.

Audra užėjo netikėtai ir pra
ėjo per keletą minučių, todėl 
ir užtiko miesto sode žmonių, 
kurie pasislėpė po medžiais. 
Vienas medis virsdamas po juo 
stovėjusį 19 metų vaikiną Na- 
grodskį, parbloškė, sutriuškino 
galvą ir mirtinai sužeidė. Nu
vežtas į ligoninę Nagrodskis 
po kelių valandų mirė. Antra 
žmogaus auka buvo parodos 
aikštėje, kur vyko futbolo run
gtynės. Užėjus audrai, žmonės 
pasislėpė gyvulių pavilijone, 
kurį audra nugriovė ir prislė
gė po gruvčsiais 13 metų mo
kinį Bloškį, sunkiai jį sužeis- 
dama. Greitosios pagalbos au
tomobiliu Bloškis nugabentas į 
ligoninę, jo gyvybe pavojuje. 
Laisvės aikštėje audra nuvertė 
tribūną ir nuvertė aukštą vė
liavos stiebą, kuris krisdamas, 
sulaužė keletą suolų. Keli di
džiuliai medžiai įr čia audros 
nulaužti.

Koks didelis buvo audros 
stiprumas parodo, kad ir tai, 
jog senosios bažnyčios stogas, 
dengias čerpėmis, po audros 
atrodė, lyg rėtis, nes daugybę 
čerpių audra išpiešė ir nubloš
kė žemėn. Laimei, kad čia nie
kas nestovėjo, nes krisdamos 
čerpės galėjo daug ką sužeisti. 
Muziejaus gatvėje J. Balsio na
mo dangtis audra nuplėšė i) 
užkabino ant kaštono medžio. 
Daugelis namų dangčių nuple 
šta ir sugriauta kitų pastatų.

Sujudo verslininkai
PALANGA. — Nuo pat di- 

džiojo Palangos gaisro vietos 
verslininkų skyrius buvo labai 
pakrikęs. Tačiau artėjant Vers
lininkų kongresui Palangoje 
skyrius vėl atgijo. Tuo tikslu 
vyko visuotinas susirinkimas, 
šrinkti nauji valdomieji orga

nai, atstovai i kongresą ir pa
sitarta busimojo suvažiavimo 
reikalais.

i

i
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L S S ŽINIOS
PLATESNĖS KOOPERACIJOS 

REIKALU
Ąmejilęos lietuvių visuprpeni- 

niume gyvenime L. S. Sąjunga 
yra atlikusi didelius darbus. Gą- 
Įima drąsiai pasakyti, kad nė
ra kitos panašios organizacijos, 
kuri butų tiek nuveikusi orga
nizavime ir kultūrinime musų 
vienminčių. Pirmiausiai sutver? 
ta arti 300 Sąjungos kuopų, j 
kurias buvo įtrauktos jautriau
sios, veikliausios spėkos, ir čia 
buvo lavinanti, šviečiami, pri
rengiami visuomenes darbuoto
jai. Nors L.S.S. yra politikos ir 
propagandos organizaciją, beĮ 
tikrumoje žinome, kad per visą 
laiką sąjungieeiai dauginusią 
spėkų ir darbo pašventė abel- 
nam kultūrinimo, ir švietimo 
darbui. To pasėkoje šiandien 
taip čia Amerikoje, kaip ir ga
na plačiai Lietuvoje buvę są- 
jungiečiai užima svarbias vie
tas įvairiose pašalpos, apšvietus 
bei kultūros organizacijose.

Organizuoto darbo ręzullatai 
mato.ipi. Bet ar tai jau viskas? 
Pasidžiaugėme nuveiktais dar
bais ir gyvename prisimini
mais?

Ar neturime šiandien naujų 
užtluoeių? Ar jau visi susipra
tę politiškai, apsišvietę ir kultū
ringi? Toli gražu ne.

MORGIČIAJ — PASKOLOS 
žemos Palūkanos 

Visų Rusių Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas 

Gordon Realty Co. 
809 VV. 35th STREET 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

EGG$6.00
NUT ____2. $6.00
RIG LUMP J._______  $6.00
MINE RUN .....______  $5.75
SCREĘNINGS ______ $5.00

PIRKIT DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ' ir Priemiesčiuose.
Tel.. ĄRDMORE 6975

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS*« * •

Eleklrįkinin Lcdaunių — 
Refrigcratorių — General 
Electric, Norge, Westing- 
house, Crosley, Philco-Con- 

scrvadpr, Gibson 
ir kitokių

DĮD. 6 P£PŲ$79.5°
Skalbiamos 
niai Pečiai, 

dai,
Gera Maleva

Mašinos, Gesi- 
Namų Rakan- 
Radios

Whi» išmokėjimai

JOS. F.
BUDRIK tt 

3499-11 & Hąhted St, 
TęĮ. 3^88

Ą N N Ę X
s,

Žymus radio programai leidžiami 
nedėliomis 9 vai. vakare iš sto
ties WCFL, 970 kil. ‘

^ąjupgiečiąĮ, BąsauŲnio 
karo, nenorėdami pyktis ir rie? 
tis, didžiumoje pasitraukė iš 
viešojo judėjimo kaipo toki. 
Vietoje jų dirba Hitps. spėkoj— 
spėkoj veikusį žąięąiių <> 
ne protą- DemoraĮiząęjją, pą- 
gįežą, ųeąpykapta — to 
cįarko s,ęĮęĮą. Nors pe vĮsgię ir 
ne Yi^ieiRS fa SČkfa — 
b,et zolos padarytą ĮąŲąi ifeog- 

iw

Tą i mųąų buvęs įtfėąfas, kąil 
oiorns stos į ^ąr-
bą. Ąr tąip yyo? Ątsąkykito im
tys-.

Brįęsjpąžiokimo
dar nepasenę yĮ^Į; ROSU 4*r-
bąi o^ooęio turi
me nęmąžiąo w oo mookosoiy, 
kąip “onois $oms tafeis’’-

Tik šiandien turįme daugiau 
patyrimų; turime išvystytą 
spaudą; esame praktiškesni.

L. S. S. tebegyvuoją, kųopąs 
turime Brooklyne, Paltęrsone, 
Norvvoode, Dorchestoryje, Law- 
rence, Akrope, Chicagoje, Dct 
tpoite, Grapd Rąpidse, Toronte, 
Montpeąle ir kitur. Kitpse koto? 
nijose reikalaujama suorgani
zuoti naujas kuopas arba atgai
vinti buvusias.

Pąskutįpios Porą melų glau
džiai kooperuojame SU L- Parb. 
Draugija Chicagoje, B.rooklyne 
ir kitose kolonijose, šitos orga
nizacijos kuopų yra visose žy
mesnėse kolonijose.

Eikime yri e platesnės koope
racijos. Dirbkime bendrai jy 
intensyviai. Dirbant bendrai ga
lima surengti prakalbų maršru
tus per kolonijas; galima stip
rini spaudą; gąlima orgąnizuo- 
tį jaųpipią į kultūros Įp dailės 
ratelius; galima turėti ekskur
sijų tarpe kolonijų su teatra- 
liais beį koncertiniais parengi- 
mąis — tąąi jaunimą^ pritaria.

Čią turipic ąąyp žinių skyrių; 
nepatingėkime daugiau, plačiau 
pasidalinti nuomonėmis. Kaip 
L.S.S., taip ir L.p.D. kuopų vei
kėją! pąsištcngkįmę ne Ųk gy- 
viąp veikti, Ųęt apie savą veik
lą ir “svietui apznahuinti”.

—W. V. M.

Rašykite L.S.S.Ž. 
skyriui

Prieš dvejetą-trejetą mėnesių i 
“Naujienose,” tapo įvestas LiW 
tuviu Spciąlistų Sąjungos žinių 
skyrius. Bent cliicagiečįaį so
cialistai, kurie reikalavo šito 
skyriaus, mątė svarbų reikalą jį 
turėti.

“Naujienų” ęditprialai ir ap
svaigęs visapusiai, įdomiai i p 
tiksliai, socialistų atžvilgiu, at
žymi, akcentuoja ir interpretuo
ją ^YąrUino.siu^ Ąmępkos, Lie- 
Įuyps ir. yiąp pasaulio įvykius 
ir gyvenimo eisenos kryptis. Ta
čiau bet kuriame dienrašty yra 
kita, ne mažiau svarbi medžia
goj daĮis. Tai žipips: praneši
mai — kas, kur ir kaip atsili- 
kp.; te^ fp.sp ar tetesp’ vielose

ka Ips ar telos or- 
§apopw ar wwr» veikia 
ar ^anuoja vei
kiama i kp galima likęiis « vei- 
lįloą, p|ę., mp..

Į.»ul musu buda- 
yp jiraklikft apvaijjm? so- 
ptefely kappps swrmkim°. j°s 
tarimas ir samapymas te^ k°-

pavyzd- 
?ia». grr-la ward°. politikierių 
mitiaga skrfr.imp., sia>iprizo su- 
pig«S apra^mP’. Or Amerikos 
tegiPMP posto Šygiaolės. garsini
mo-.

Tikšto išskirti, tiksią Socia- 
lislu ^itMOgps ffarJaa ąkcentuo' 
Ii, liksiu socialistų veiklų de
rintį įr ugdyti tąpo L.S.^.Ž. Sky- 
rius įvestas.

Jis užsitąRąnja ęirąugų ię 

visuomenės dėmesio ir žymios 
vietos. Bet dęąugąi turėtų jį pa
laikyti. štąį pąy. įvyfcp sočią- 
tįstų |<uopos susirinkimas. Bū
rys žmonių dalyvavo jaipe. Iš
duoti raportai, padaryti prane
šimui ir iškelti nauji sumany
mai. Tai reiškia darbuotę tam 
tikros Amerikos lietuvių visuo- 
ipęnęs dąlięs — aktyvioj, pa- 
Žąpgios visuomenės dalies. To- 
ję ar kitnje kolpnijftję ęlraųgąį 
susirenka, dt^ku^H°ja, prieiną 
išvadų, kad butų pageidaujamą 
tas ar kas kitas padaryti. Mato 
gyvenįmp teigiamus ąr neigia
mų j ženklus. Visi tįe klausimai, 
jymąnypiąi, tie įvykiai įr pla
nai galima atpasakoti L.S.S. Ži
nių skyriuje. Juos reikia atpa
sakoki ir diskusuoti.

Taip iy turėtų buji. Įr todėč 
draugai prašomi rašyti L.S.S. 
žinių “Naujienose” skyriui.

—V. P.r ’ •

Praktiką, kurios so^ 
cialistai negali 

užgirti
Amerikos fašistai, katalikų ku
nigo Goughlino sekėjąį, mėginą 
kęĮti triukšmą įf ąrcįyti pažan
giųjų š.ąlįes organįząęįjų pii tin
gus. Antrą vertus, Socialistij 
Darbo Partijos (trockininkų) 
eilėse kęlįapiąs suinąnymąs or-. 
gapizuoji “sąrgybą” unijų mi- 
tingąiRs fašistų ginti.

Ką galų gale tas sumanymas 
reiškią? Gi di(ĮeSnes riaušes mi
tinguose įę pasiteisįnįmą f ašis-, 
tams, kad yra reikalas pulti ne
tingus. Šitokiai taktikai socia
listai ųeprįtąrią.

Ne viskas ramu 
. A . . . . . <■ *

Ispanijoj
Neseniai popiežius Pijus pa- 

lairpiep generolą Franko todėl, 
kad jis ą Įsteigę j senąją, krikš
čioniškąją Ispaniją. O štai prieš 
porą savaičių Franko pasiuntė 

Algcciras ir Centą maurų ka
riuomenę tų pvoyinęijų kasyklų 
darbininkus kovoti.

Franko nugalėjo Įojalistus. 
Bet nęrąmumąi linijoj neiš
nykę. Įr įcĮpmų, kąęĮ popiežiaus 
paląimintos “krikščioniškos” Is- 
pąpĮjqs žinp.Pčins, mąl^ioli siun
čiam! yra mahomęĮęnąi mau
rai.

Čekai ir slovakai vie
nijasi kovai su 

naciais
Kad čekai kovoja vokiečių 

dominavimą jų šąlięs, yra gerai 
žinoma. Bet ir slovakai, kuriuos 
naciams paycdc jų katalikiški 
yądąį, pyaęįedą prieš nacius kil
ti. Neseniai RųzųmV.PTek bara
kuose, Slovakijoj, kariai sukė
lė demonstraciją, šaukdami: 
“Tegyvųpja CeRo-Slovakijos lai
svė! Tegyvuoja Beneš!”

Naciams palauki, kunigo 
Hlinkos vardu pasivadinusi sąr- 
gyba pasišaukė pagalbos iš ąr- 
tiipo miestelio demonstravų- 
jiems kareiviams malšinti. Pa
šauktieji atvyko • • • ir prisidėjo 
prie demonstravusiųjų. t a

Britų radijas laužo 
nacių cenzūrą

Ilgą laiką Vokietijos naciai iy 
Italijos fašistai vartojo radiją 
propągąpdai skleisti ir neramu- 
pąąms kelįi svetįmose šalyse. •

Paskutiniuoju laiku Britani
ja atsilygina panašia moneta 
naciams. Įr turi didelio pasise- 
kįnąo. Vokiečiui godžiai klau
sęsi britų radijo pranešimų, 
nes sava, nacių valdžios propa
ganda, jie visai pepasitiki. Kai 
kurie vokiečiai, neturį iš ko nu- 
sjpiyktį sĮipręsruų radijo priim
tuvu, įsitąiso gąrsiakalbius, kad 
galėtų lengviau pagauti žinias iš 
užsienio. »

VokįęčįapĮS, kurie klausosi 
užsienįų rądįjp prpgramų, gre
sia sunkios bausmės. Tačiau

NAUJWQS,
'—    ' ' ' ..................... ......

PittsbUigh’o Naujienos
V-r

Naujienų-Acnie Telephoto
UNI0NT0WN, PA. — Miss 
Al verda Gilmore, 25. metų 
patarnautoja vietos valgyk
loj, kuri tvirtina esanti tur
tuolio Frcd Shoyeę duktė. 
Šiomis dienomis užvedė by
lą reikalaudama dalį jo pa
likimo.

noras gauti tikresnių žijiįų vo
kiečiuose taip stiprus, kad jie 
rizikuoja ir gresiančias baus
mes užsitraukti.

28jOQ0,OOO unijų 
narių

Apskaičiuojama, kad pasauly 
dabartiniu laiku esąpią 28,00Q,- 
000 organizuotų darbininkų, u- 
nijistų. Iš to skaičiaus šiaurės 
Amerikoje priskaitomą 8,000,- 
000, lotynų Amerįkoję 2,Q0Q?- 
000, Azijoje l,100„00Q; Ąnstr.ą- 
lijoje ir jos apylinkėje 350.,000, 
Afrikoje 250,000 ir Europoje 
16,500,000.

Komunistai skelbia, kad vien 
Rusijoj esama 22,000,000 ųnijĮs? 
tų. Tačiau Rusijos upijų pęgą- 
lima skaityti nepriklausomomis 
darbininkų organizacijomis. 
Rusų neva unijos yrą dąĮis val
džios aparato, vąldžios b,įurq- 
gratinęs mašinos, kaip pav. Vo
kietijos nacių, dąrb.p fręptąs.

Areštavo garsų tea
tro darbuotoją

Stalinas praeiĮy išžudė rųsų 
armijos garsiuosius vadus — 
Tuchačevskį, lietuvį Uborevičių 
ir kitus. Nukirto, kaip posakis 
eina, rusų armijai galvą, palai- 
dojo jos smegenis.

Likvidavo Stalinąs. žymiuo
sius diplomatus ir revoliucijos 
kūrėjus bei komunizmo teoreti
kus. Sakoma, pavyzdžiui, kad 
esamai dabar soviętų konstitu
cijai parašyti daugiausia p,ąsį-. 
darbavo Bucharipąs, 0. UŽ tąį 
susilaukė švino.

Paskutiniais gi laikais pra
nešta, kad tapo areštuotas gąr- 
susis rusų teatrų dąrbppĮojas ir 
pasauliniai žįppmąs tęatm vęį-r 
kalų diriguotojas, Vsevolod 
Meirhold.

Iš karto Meirhold patalpintus 
buvo paskilbusiaipc T^ubjąųka 
kalėjime. Kas toliau su juo at
sitiko, Meirholdo draugai neži
no.

La Follette vadovau
jamas komitetas lik

viduojamas
Kelis paskutinius metus J. 

Valstijų senato Civilinių Teisių 
Komitetas, vadovaujamas sena
toriaus Robert La Follette, ty
rinėjo šnipų ir smurto veiklą 
Amerikos pramonėje. Surinko 
daugybę medžiagos rodančios 
kaip šalies samdytojai kovoja 
darbininkų unijas ir jų pastan
gas organizuotis.

Darbui baigti prašyta, kad 
kongresas paskirtų komitetui 
dar $50,000. Šitos asigriacijos 
La Follette komitetas negavo 
ir jo veikla ĮįĮęvįcĮupįą^ą.

(Tęsinys iš 3.eio pusi.)
Darbai Gerėja

PįĮ<pįkąs vįsaįs ą|žvįĮgiąįs Įjp- 
YO sėkpiiągas. Mąnoma, kacĮ 
apskritis gerai pelno turės.

Kaip tik užsibaigs piknikai, 
tąi Įaip pradės visu garsumu 
“bubnyti” parengimus Carnegč- 
je. Jąų ęarnegėj darbai prade
da daugiau judėti taip dirbtuvė
lę, tąip ąpyĮipkės anglių kasyk- 
ose. E. K. Siurmaitienė

B DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

Sohq prąųgijų Sutartinas 
Pųqda Geras 

Pasekmęs.
Solio dalyje, apie metai atgal, 

iš penkių vietinių Draugijų su- 
sidąrė Ųendras komitetas rengi
mui visokių parengimų ir jis 
darbuojasi gana gerai su geriau
siu pasisekimų.

Į(ądą Įįk rengia kokius pa
rengimus, visados padaro pel
no. parengimuose geriausia 
nuoĮaįĮta, o už vis svarbiausia, 
lai lokis draugijų bendradarbius 
vimas prašalina varžytines ir 
konkurenciją dėl pačių paren
gimų.

Reikia pąsakyti, kad musų 
draugijos, subarančios bendrą 
koinįįetą, yrą visokių pažiūrų 
ir įsitikinimų, bet moka susi
tarti ir bendrai dirbti, t *

ĮAugpįuęių Q d., virš minėtos 
$pho draugi jus ir vėl rengia 
bendrą išvažiavimą Lietuvių U- 
kyj (Lithuanian Country Club). 
ReįŲią nąąnyti, kad kaip pir
mesni musų draugijų parengi
mai buvo linksmi, tai taip bus 
ir šis. Neųžmirškim rugpiučio, 
6 (Ų —A. Vainoriu^

SLĄ. 3:čįo, Ąpskričio 
iVĮę|i|iis Įšyąžiavimas 
Gerai Pavyko

Liepos 16 d., Lietuvių Ūkyje 
įvyko SLA 3-čio apskričio me- 
tįnis išvažiavimas. Išvažiavime 
dalyvavo žmonių ne tik iš Pitts- 
burgho, bet ir iš visos plačios 
apylinkės. Buvo daug SLA kuo-, 
pų darbuotojų ir šiaip gražios, 
įuĮęlįgęntiškos publikos ir labaį 
daug gražaus jaunimo.

Išvažiavime nuotaika buvo 
tikpai draugiška ir maloni, nes 
daugelis seųų SLA darbuotojų 
lik tokiuose išvažiavimuose tu
ri progos suseiti, susitikti ir at
naujinti savo senąsias pažintis. 
Tąįp, pat nernažai ir naujų pa

Turtas virš - - - $3,300^000.00 
Atsargos kapitalas $250,000.00
Per 30 metų niekados neišmo- •
kęjųąi mažiau kaip 3% už pade-
tus pinigus. Kiekvieno indėliai cBgfr
ąpdraųsti iki $5,000.—Vedusiai tEaįgSl
ąęrai iki $15?000. Po U. S. Go- M Į U I
vernąient priežiūra. DIDŽIAU- || H | |||wk
SĮĄ LIETUVIŲ FEDERAL SAV- j B j OlgŽĮl j) jį 
I^GS ' CĮRCAGOJ. U J Iii£i | |K MUĮMą
CkTANDADEI fede?al savinos and vlAIIUrlKU LOAN ASS’N' OF ČHICAGD 
4Į92 S. ARCHER AVĖ. ‘JtusUn Mackievvich, £res.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

RĘAL ESTATE 
Insurance anckLoans

$ tą tau ylsokįo? rųšies naujus namus an^ 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi- 
soki taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jinio ant' lengvų mėnesinių išmokėjimu 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In-_ 
surance Companijų dėl taisymo apdegu- 

painų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo. 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės, prie

• FOTOGRAFAS

JOHN PAHEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Ho.llywpo,<Į 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5$^$

žinčių buvo padaryta. Trumpai 
sakant, išvažiavimas gerai pa
vyko. —SLA Narys

RypĮO Ratąlikų b ederacijos 
Apskr. Piknikų Užpuolė 
-'LihUflr ContyoĮ Bpar^Į ’ 
Ągenįąi. KmU’iąkąvct Deg
tinę Ir Už{lrąudę ĄIu Gerti

Liepos 16 U-» Adonio SocĮe 
Liet. Rymo katalikų Federaci
jos apskritys buvo surengęs pik- 
nįką. Vos tik piknikui pradėjus 
įjusiųągiiili prie šok.ų, prie a- 
lauš ir. prie drutesnio gėrimo, 
visai nęlauktai ir netikėtai atsi
laikę taip vądįnąmi “Liųųor 
Cpilro.Į 0pąr(.|p” ągęųtąi kartu 
su yąĮ^Įijos. policija. Tuojau 
kpųif^kavo dar neišgertą degti
nę, uždraudė pardavinėti alų ir 
pąėmė rengimo komiteto nąrių 
vąrbų$ įr adresus.

Tokiu bildu visas piknikas 
buvo pąkriĮ<(lytas ir gal Imt 
ęeųgimo komiteto, nariams reiks 
eiti į teismą aiškintis. Mat val
džios agentai surado, kad i)ik- 
niko reųgiinas nėbųvo pritaiky
tas prįe tapx tikrų valstijos įsta
tymų, kurie kontroliuoja svai
galų pardavinėjimą. Pereitais ir 
užpereitais metais, Penna. vals
tiją yaldąąl demokratams ir 
tiems pąliepis įstatymams esant 
galioje, uįekąj? netrukdė jokių 
braųgįjų pąręnginių.

Šiąis metais republikonams 
paėmus valstijos valdžią į savo 
rankas, tąi jąu ir rodo ką jie 
gąlį. Pirmiausia prisėjo nuken- 
įetį tięms žmonėms, kurių va
dai republikonams gelbėjo.

Ąlątoinaį, republikonai yra 
pasiryžę ir vėl grąžinti garsiuo
sius butlegerių ir raketierių lai
ku^.

Pągyveųsiių — pamatysim.
—Buvęs

Ekspertas
MechaniKas

TĄISQ AUTOS ir TROKUS 
EXPERTAS PATAISYME — 
Elektros Motorų — Starterių 
— Generatorių — Ištaiso Su- 
ląnkstyt^S dalis — Suveldina 

Įr. Nuiųalevoja
“KITUR PIGIAU NEGAUSIT”

A. KIELA
Visi Darbai Garaųtuoti

3613 Sp. Halsted St.
YARDS 4834

Gąrsinkitęs N-nosC

TeL Victory 4965.
STOGPENGYSTB IR BLĖK0S 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND, 

SHĖET METAL CO.
3216 So. Halsted St

~ ' ..

ebok ČbŪNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKJ CHI-

CAGA ILŲAĮ MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų iš^irpysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik ląikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga , 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagpje, kuri karus 
pardąvinėja publikai

TIESIOGIAI
Pykite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

Ą. RYPKEV1ČIŲ

1739 S. Halsted St.
•

Kastine atdara Kas vaka
ras iki 8 vai. Sekiname- 
niais nuo 9 ryto iki 1 vai 

pu pietų.

• LIGONINES - 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už
GYDYMAS LIGONINĖJ
RAUDONGYSLĖS IšIMAftJATdepa 

dieną Ligoninėje .... $ 150°
REUMATIZMAS $2-00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $|,QO 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITĄL 
1900 So Kedzie Avę., Chicago 

Tel. Lawndalc 572Ų
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Brilliantly colorcd nower beds a<-d aozens of bright flags help to make the Court of States one of the most attractive vistas at the New York World’s Fair 1939. Facing the court, in the dis- tance is a replica of Independence Hali which houses Pennsyl- vania’s exhibits. Nearby you will find the Lithuanian pavilion.

CHICAGO PUBLIC SCHOOL CHILDREN 
IVRITE ORIGINAL VERSE

"i “There Ought To Be 
A Law Against It”

PIRMYN GOES TO 
LITHUANIA!

By Helen Siman(Continued)Klaipėda; rain; an enormous band; two choruses; a lengthy speech of welcome by Mr. Simonaitis, and then a.short Lithuanian walk equivalent to several of our miles over to the gymnasium. There Mr. Martinonis, director of the Song Festival, arranger of the concert for the evening and of our sleeping quarters, had made re- servations in the attic of the building. What we found there under the eaves is most difficult to name —they were definately not beds or cots. It would have been a novel place to stay, būt Miss Elsa Jankus, who had accompanied us, pro- tested avidly against this type of housing, and after going into a huddle with the right people, came forth with the decision that we were to movė on to. hotels. So through the rain cabs took us over to the Victoria Hotel where we were to breakfast, and have a re- hearsal. (Now can I stiek that in about my meeting Mr. Simonaitis and being a guest of honor at the banquet, Wally? No—oked!)That was one rehearsal where we got a good “talking to” about our singing, clovvning on the stage, etc.The committee had decided to put most of us up at this hotel, būt after registering, we found that our rooms weren’t available until the evening, so we went out to do some shopping in the nearby business distriet. It was surpris- ingly hard to find shopkeepers who would speak Lithuanian, and prac- tically impossible to get post-cards printed in our language.The whole town impressed 'one as being very German even as to the architecture. The buildings are all very much alike in the resi- dential section, and are of a grey stone, well sėt back from the cob- ble-stoned streets. The trees have been pruned, and with their inter- locking foilage they remind one very much of another famous German Street—Unter den Linden. After a while we found our way down to the docks to see the en- tire Lithuanian navy, the Prezidentas Smetona, a eruiser comparable in size to one of our lake patrol boats. This ship seemed to be in a strange harbor, for all around it were erafts bearing Nazi insignia.Here again Andy Norbut had the pleasure of meeting his Klaipėda cousin, who had become so at- tached to him that it was likę try- ing to shake your own shadow.Later we all met at the hotel prior to going to the Meno Šventė. Of course we had to wait until the concert was well under way be- fore making our entrance — only this time it was rather uncomfort- able vvaiting since it was really raining in earnest—and brave “Pirmyn” hadn’t taken their umbrellas.What a grand entrance! , The people stood on their seats cheer- ing and throwing their hats in the air long after we had taken our places in the far end of the sta- dium. Though not on the program, we were called upon to sing a few numbers, among them “Lietuviai

Esame Mes Gimę”. Later the joint chorus of three thousand sang this šame hymn, and became so disor- ganized during the course of it, that everyone stopped singing com- pletely right in the middle of it.The concert that evening was a joint one under the direction of Mr. Martinonis. He was sure there was something he could show us up in, and was very intent on do- ing it. Būt the people overlooked the fineness of the vocal renditions, the splendor of the settings, the gorgeous costumes, to become more restless with each passing minute until the time when the Americans —“Pirmyn” would appear. Our part of the program was officially forty- five minutes long, būt with encores and repititions, we stood on that stage for two and one half hours. We had by this time become cus- tomed to standing for several hours vvithout fidgeting, and after every appearance people would include with their congratulations, the que- ry as to how it was' done.Following the concert there was a dinner for all the chorus directors who had come here from all parts of Lithuania for this song festival, with Pirmyn as the guests of honor. This went on far into the night, and at six o’clock in the morning, Mrs. Barisas was štili heard hitting 
C above high C in another solo.Morning davvned bright and sun- ny, and expeditions were made through several amber factories. After lunch we went down to the docks to await the incoming Ame- ’ican-Lithuanian Olympic sports- men.What appeared to be a small pleasure boat pulled up to the dock, and from thereon disembark- ed twenty-four young men and a lone giri. Af.ter deliberating in amazement awhile as to how such a small eraft could have safely erossed the Atlantic, we learned that they had had to disembark at Sweden, and board this smaller ship for the trip across the Baltic. Although the boys in our group professed not to care, their faces fell at the thought of having two dozen good-looking young men as competition, and the one giri seemed to be well taken care of.It was interesting to note the ac- tions of the athletes at the sub- sequent banquet; we had been joached not to start eating until after absolutely everyone was seat- °d and our director “dug” in. We štili remember one banquet when we were especially hungry, and Mr. Stephens became engaged in a con- versation with someone and forgot to eat. After a half hour, a delegate was sent to the head of the tąblu, reminding him the ręst of us would soon become emancipa- ted at the rate he was going. So it was amusing for us to watch these i sportsmen šit down and fall to even before half the guests had taken their places. They then left for Kaunas, while we packed to go to Palanga.

Helen Siman
VVaiter Kuchin(To be continued)

By Dr. William H. Johnson 
Superintendent of Schools <

By Stella Strikol, LLB
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A BIRD

In the far cornerClose by the swings Every morning A blackbird sings.His bill’s so yellow His coat’s so black That he makes a fellow Whistle back.My little sisterThinks that he Sings for us two Especially.
Julia Lesniak — 6A~ Columbus School

WHERE IS THE SUN?When I awoke this morning And looked up at the sky I could not see the sun And began to wonder why! Hat the sun overslept? Or had he lošt the way?Or had the angels kept the golden bąli So with it they could play?
Margaret Caffarello — 6A Pasteur School

THE DANDELIONThere was a pretty dandelion, With lovely, fluffy hair, That glistened in the sunshine And in the summer air. Būt, oh this pretty dandelion Soon grew quite old and gray; And, sad to tell, her charming hair Blew many miles away.
Renata Kubalz — 7A Sawyer School

TO BARNEY, MY DOG(Written after dog had been hurt in a fight) I’ve never had a wealth in gold, Nor bags of jewels a thousand fold/: Būt I have Barney.I’ve never had a diamond ring, < ' Nor sat besidė a pompous king, Būt I have Barney.If ever I travel the whole world wide,‘ 1’11 have Barney at my side, My own dear Barney.1*11 never be a famous one, Nor yet the fairest ’neath the sun, < Būt 1’11 štili have Barney.
Barbara Lamed — 7 B Vanderpoel School

JUMBOIf a mama elephant should weigh Her baby son I’n> sure she’d say “The way he’s growing just astounds Us all He’s gained a hundred pounds.He’ll be the biggest of the beasts When He’s grown up, because he feastsOn hay and rice and oats and bran And empties every water can ” He has the longest queerest snout That’s called a trunk- and twists about.A trip on Jumbo’s back I’d likę Much more than riding on my bike.
Joyce Dyke — 7B' Van Vlissingen School

ROLLER SKATINGLittle wheels, oh little wheels, Fastened tight to toes and heels Oh it’s you that give me joy You’re my life --------  oh boy! -When my daily work is done Away I go to have some fun. You’re my horse — here’s where I stop, While I wait for the traffic cop.Glide here, glide there, Hand in back — nose in air! Cutting figures great — that’s me. Ouch! There I go down on iny knee!
Lora Gsida — 7A LaSalle School

INDIANS

Little red skinned Indian 
Tell me what you know 
About the greatest Spirit, 
Of long, long ago.

Tell me of the wooded lands, 
And of the sparkling brooks. 
Tell me of the pretty things, 
They never give in books.

Indiari, bęfiide your wigwam, 
Watching the campfires glow, 
Do tell’ more beautiful tales, 
Of that lang, long, ago.

Coralie Stums — 6A
Petersen School

We Americans are the greatest aw-breakers on earth because we jave so many laws to break. Out of the sessions of Congress and of our statė legislatures in forty-eight statės, there annually go onto American statute books upward of 15, 000 laws—and some of the statė legislatures meet būt once in two years. In a recent five-year period more than 62,000 separate laws were passed by these forty-nine law-making bodies—an average of 1200 or more each for the statė law-making bodies, and the ręst for Congress, and it required 65, 000 decisions of courts of lašt re- ;ort to interpret them. These decisions fili 630 large volumes. This makes no mention of municipal le- gislation, ordinances and regula- tions of every kind under the sun.Even those of us with the best of intentions who go along regarding ourselves as law-abiding citizens, cannot keep from violat- ing more or less of these laws. The trouble is we make too many of them. The Americans from the beginning have found little or nothing in human experience too in- timate or too trivial for legal su- pervision and control.What makes matters more com- plicated is the fact that once Iaws get on the statute books anywhere i n this country they are likely to stay there. Take for example the Los Angeles law forbidding “more than one person bathing in or oc- eupying a bathtub at the šame time;” or a statute in another Wes- tern State which statės that “when two trains approach each other at a, Crossing they shall both come to a full stop and neither shall start until the other has gone.”“There ought to be a law against that,” the popular slogan of the American public appears to work magically. , There are not many things outside the law. . t

grants in America. However, a few narnės survived and are well <nown today. Of these narnės the most prominent are those of Loo- mises, Landises, Purvises and a few others.”Mr. Hertmanovvicz has tricd to learn whether any of these old A- merican families know that they are the desccndants of those early Lithuanian settlers in America, būt it scems that there is vcry little knowledge of the geneological tree beyond the third or fourth genera- tion back.«The history of Chicago’s Lithuanians could likewise be written with authority by Mr. Hertmano- wicz since he himself is a pioneer in that respect, having come to Chicago in 1893.(To be continued)

AFTER GRADUATIONThe ever-passing feet went by the door,Gayly, swiftly struck the floor.Now they walk with solemnity, The door is elosed, the feet are free.Merry eyes smiled and did not worry,Four years flew in such a hurry.Now eyes are knowing this, day is the lašt;Tear-filled eyes are often downcast.Reluctant hands wrote a lesson or theme,Such a nuisance, writing did seem.Many hands now, would rather write,Than labor so hard from morning til night.Happy thoughts spent of the sports and dances,On cutting classes or school day romances.Brains once wasted become utilized,Business with pleasure is compro- mised.
LADY LULU

^Birutė
A Chicago preview of the Lithu- anian song fest to be held at the New York World’s Fair in Septem- ber will be staged by the Birute’s Chorus at its first annual Moon- light Picnic to be held Saturday night, August 5, at the Liberty Grove in Willow Springs, accord- ing to John Byanskas, director.Lithuanians in Chicago will be given an exclusive opportunity to hear the songs as they will be sting by a mass Lithuanian chorus of about 4,000 voices on Lithuanian Day at the Gotham fair. Inspiration- 31 ballads, martial airs, folk dit- ties and a variety of harmonies, ,<elected especially for the World’s ^air by leading conductors and omposers in America and Lithua- lia, comprise the repertoire which as occupied Birutė’s rehearsals for the past several months.Proceeds of the picnic will help defray travelling expenses of cho- '•al members who will leave for New York early in September. Also on the picnic program will be dancing, a floor show and a num- ber of drawings for prizes.

—J. V.

JOSEPH J. HERTMANOWICZThe quickness of his step belies the fact that he was born in 1874, on August 31 of the old Juliau ca- lendar, or on September 14 as per the Gregorian calendar now in ūse.And the way he remembers dates and numerous incidents made us think of a young student who was just finishing his studies and there- fore had the Information freshly stored in his mind; while, in reali- ty, it was the versatile mind re- calling with vividness the incidents that were such vital parts of his life, ideals, and beliefs.It was the historian and econo- mist relating the causes that led to the zealous efforts on the part of American Lithuanians to seek the recognition of Lithuania as an in- dependent country by the United States, which recognition was for- mally extended by President Hard- ing.It was more than the historian in Joseph Hertmanowicz that led him to spend hours in research work to find out the earliest facts available regarding the first Lithuanians that came to America. It was the loyal son of his native country eager to know the move- ments and history of his people. One of Mr. Hermanowicz’s treatises reveals the following vcry interest- ing data:“In the first quarter of the 17th century the Rcformation movement in Lithuania was brought to an end by Jesuits after a struggle which ended in the persecution of the Protestants. A large number of these Protestants left the country. Some of these refugees went to England and in 1623 about three hundred families were transpor- ted to America. These Lithuanian immigrants settled on the banks of the Hudson and established a colony which they called “AUŠRA” —The Dawn. These were most probably the earliest Lithuanian settlers in America.“Soon after, Dutch immigration began from Holland. The regions were overflown with Dutch immigrants. The two elements mixed and as the Dutch far outnumbered the Lithuanians, the fast growing town was renamcd “NEW AMS- TERDAM”. Later, when England established its sovereignity over the country, New Amsterdam was in turn renamed in the honor of the Duke of York and began to be known as NEW YORK, now the largest city in the United States.“Nothing further is known of l,hese earliest Lithuanian immi-

Mostly IncidentaiAll the world’s a stage and we the players ... mostly incidentai... are forever putting on the act. Rarely getting it across, we con- tinue ... merely incidentai.Būt now and then ... mostely then... out of the great mass of “Extras” comes one who appears to have been touched off by a spark making of him a star bright and luminous.Not only to him who makes the grade, whatever his field or forte, būt to his act we are attracted. This may be a poem, a painting, a piece of sculpture. It may be a pen- cil, a piccolo, or it may be a piece of confectionary. Or it may be any number of things which exempli- fies unusual skili or artistry in the making and presentation thereof.We sometimes realize that other people have something ... part of which we need to complete our- selvcs... To finish our act. And this being so we.set about the bu- siness of obtaining from, one then another, that part of somethihg which we mušt have to build our act.The wise player or the one who vvould play wisely leans not too hcavily on originality... being merely different. For in itself it is not so much. Certainly not enough. It may deny him that for which he hopes in putting him beyond the common touch.Submitted by Anthony V. Faiza

Accent on MineralsThe attention of governments of leading nations is becoming sharp- iy focussed on the problem of se- euring adequate supplies of mine- ral materials. Scientists have long reahzed that the conveniences and devices of modern civilization are founded on and sustained by minerals, and now government officials are equally aware of their import- ance. Irj times of peace there is a long list of minerals that are es- sential to industrial activity and everyday life. In war times these šame minerals and perhaps others become vital necessities, and it is, therefore, to the interest of every self-respecting nation to make sure of adequate supplies at all times. As far as our own statė and nation are concerned, we can be proud of the fact that Illinois can provide more than its share of the mine- ral materials that make America essentially self-sufficient under any condition—whether in war or peace.

... '* 
Y‘v!v.<

This simple, graceful building, Georgian in design, houses Ohio’s contribution to the Court of States at the New York World’s I’air 1939. An elaborate exhibit displays “the birthplace of Pre- sidents” in all its industrial, agricultural, educational and recre- ational activities.
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Diena Iš Dienos
RUOŠIASI
VESTUVĖMS

šeštadienį, Augusto 5 dieną, 
įvyksta panelės Ida Kairiutės, 
Northsidietės, sutuoktuvės su 
Kazimieru Matekonis Jr., 3435 
W. Jackson Blvd. Jungtuvių ce
remonijos įvyks pas teisėją, 
teisme. Abiejų jaunuolių tėve
liai laisvi, tad ir juos išauklė
jo laisvais ir dabar, permainy
dami savo “stoną”, nereikalau
ja jokių bažnytinių apeigų. Jų 
abiejų ištarti žodžiai, kad my
li viens kitą, bus tvirtesni Už

viską ir jie stengsis, kad tie 
žodžiai butų pildomi.

Vestuvių puota įvyks Syrena 
svetainėje, prie Archer Avenue, 
Brighton Parke.

Panelė Ida Katriutė, taip ir 
jaunikaitis K. Matekoniukas, 
abu veiklus, rimti ir visų ger
biami jaunuoliai. Abu yra seni 
“Pirmyn0 Choro nariai. Pasie
kę aukštus mokslus, tad jų at
eitis galės būti labai šviesi. 
Garbė priklauso tėveliams už 
tokį pavyzdingą išauklėjimą sa
vo vaikų. P. B.

Adv. Konnie 
Savickas Auto
mobilio Nelaimėje

♦

Buvo Sužeistas Prie 
Montreal, Kanada

Lietuvos Konsulatas
Chicagoje Paieško
Sekamų Asmenų:

Paieškojimas Nr. 103

[š “N.” Ekskursijos 
[Lietuva M. S. 
Gripsholm Laivu

Dvikova Ginčo 
Dar Neišsprendė

Dar Kartą Persiims — 
Golfo Lauke

Surengė Lietuviškas 
“Vestuves”

“Super” - Vieškeliai 
Chicagai

Išleis 60 Milionų Dolerių

___ H. BEGEMAN___
BRIGHTON PARKO pirmaująs 
CREDIT JEWELER nori laikro
dėlių, laikrodžių taisyti. Dykai 
apskaičiavimas—-darbas užtikrin
tas.

►—4184 Archer Avė.—'

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
John Mitchell, 24, su June

Burdick, 18
George Jozaitis, 27, su Mary 

Estouch, 19

Lietuvis Plumberis
—• Laisnuotas —•

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
, Rez. Republic 5688

S.LA. Prieglaudos 
Namo Komisijos 
Konferencija
Įvyko šeštadienį, “Naujienų” 

Name

Iš Montreal, Kanados ateina 
žinia, kad tenai automobilio 
nelaimėje buvo sužeistas, len
gvai, chicagietis advokatas 
Koimie Suviekas.

Automobilis, kuriame jisai 
važiavo, apsivertė ant slidaus 
kelio netoli miesto ribų.

Medikalčs pagalbos adv. 
Savickui beveik nereikėjo, bet 
automobilis turės praleisti ke
lias dienas “ligoninėje”.

Sunkiai Sužeidė 
Rockfordiečių 
Savickų Dukrelę
Padėkos Žodis Draugams Už 

Užuojautą

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DJSTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rante otas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. TAROS 3408

Pereitą šeštadienį “Naujie
nų” Name įvyko SLA Prieglau
dos Namo konferencija. Daly
vavo atstovai p. W. J. Morris 
iš Grand Rapids, Mieli.; J. Bra
zauskas iš Cleveland, Ohio, ir 
p. K. Pocius iš West Pullman, 
Chicago, III.

Konferencija svarstė įvai
rius darbuotės planus. IPirmas 
konferencijos posėdis įvyko 
priešpiet. Į antrą, popietinį, 
posėdį, komisija pakvietė da
lyvauti kelis SLA pastovių ko
misijų narius, gyvenančius 
Chicagoj: Apšvietos komisijos 
narius—Dr. P. Grigaitį ir M. 
Vaidylą; įstatų—Dr. A. Mont- 
vidą ir Adv. J. Grish, ir Svei
katos—Dr. P. P. Zalatorių ir 
Dr. S. Slakis. —R.

i

Šiandien Pradžia

SOVIETŲ FILMŲ
IŠK1MIŲ

“Trys Moterys”
RYTOJ 

“Beethoveno 
Concerto”

SEPTINTADIENĮ
“Petras Didysis”

PIRMADIENI
“Lakštingalas”

ANTRADIENĮ
“Čigonai”
TREČIADIENĮ '

“ Mes Esame Iš 
Kronštato

KETVIRTADIENI
“Dubrovsky”

SONOTONE
VĖSINAMAS ORAS

66 E. Van Buren
Tarpe Michigan ir Wabash

25c iki 1 valandą po pietų 
Išskiriant šešt. ir sekm.

JUOZAPAS BALVOČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 22 d., 2:30 vai. po pietų 
1939 m., sulaukęs 49 metų 
amžiaus, gimęs Vikšnių mies
tely.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Albiną, 3 sūnūs Ste
poną, Juozapą ir Joną, švo- 
gerius Aleksandrą, Ignacą Sa
vickai, Kazimieras ir Juoza
pas Kazukauskai Nezbith, N. 
Y., brolį Bronislavą ir sese
rį Sofiją ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3139 S. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
liepos 26 d., 8 vai. ryto iš 
koplyčios bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. baž. kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus N 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap. g

Visi A. A. Juozapo Balvo- R 
čiaus giminės, draugai ir pa- E 
žįstam! esat nuoširdžiai kvie- ,, 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir R 
suteikti jam paskutinį patarna- R 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, sunai, švogeriai, 

sesuo ir kitos gim.
Laid. dir. S. P. Mažeika, R 

tel. Yards 1138-1139.

ROCKFORD, ILL. Reiš
kiame didžiausią padėką gi
minėms, draugams ir visiems 
kitiems geriems žmonėms, ku
rie išreiškė užuojautą musų 
dukrelei ir mums ar tai gėlė
mis, ar lankymu ir suramini
mu, ar dovanomis.

Musų dukrelė Birutė buvo 
sunkiai sužeista automobilio 
birželio 20 d., prie W. State 
Street ir Albcrt Avenue, Rock- 
forde.

Ji išlipo iŠ huso prie to kryž- 
kelio, ir mėgindama pereiti 
skersai gatvę pateko po auto- 
mobilium, kuriame važiavo 
Fred R. Lyon, 45 metų rock- 
fordietis, nuo 418 S. Spring- 
field Avenue, vietos pašto dar
bininkas.

Birutei buvo užgauta galva, 
ir sulaužyta kairioji ranka 
tarp peties ir alkūnės. Ji bu
vo nuvežta šv. Antano ligoni
nėn, kur buvo pašauktas Dr. 
E. B. Boldtoff-Bulotas. Liepos 
1 d. jisai padarė operaciją, lie
pos 8 d., įdėjo Birutę į gipsą, 
o liep. 19 d., ji jau grįžo- namo. 
Jisai ligonę rūpestingai prižiū
ri.

Nesitikėjome tokios didelės 
užuojautos nuo visokių pažiū
rų žmonių. Visiems esame nuo
širdžiai dėkingi.

A. Savickas ir Šeimyna 
719 Lincoln Avenue, 

Rockford, Illinois

Labai Svarbus 
Parodos Komiteto 
Susirinkimas

■ ■ ■ I - . - r ■ ■

Trečiadienį, Liepos 26

GLOBIO, Prano, prieš kelio
lika metų gyvenusio 133 We$t 
15th Street, Clucagoje. Konsu
latai labai reikaliukas jo at
siliepimas arba adresas.

KARĖTOS, Jurgio, kilusio iš 
Vaivadiškio km., Ukmergės ap. 
Apie 62 ui. amžiaus. Amerikon 
atvyko prieš didįjį katą. Gy
veno Chicagoje, dirbo geležies 
fabrike.

RĄŽULIO, Jurgio. Amerikon 
atvyko 1913 m. Pirmiau gyve
no Bessemer, Michigan.

KEPALO, Antano. Gyveno 
Chicagoje^ Dirbo skerdyklose.

NOREIKŲ, Kazio ir Jokūbo, 
kilusių iš Kvėdarnos apylin
kės. Atvyko Amerikon prieš 
didįjį karų, gyveno įvairiuo
se Amerikos miestuose. Jiems 
priklauso brolio Liudviko pa
likimų dalis.

NORKŲ, Adomo ir Marijo
nos. Apie 15 metų atgal gyve
no Rochester, N. Y., vėliau per
sikėlė Chicagon.

STREPINSKIO, Prano. Gy
veno Chicagoje, neva miręs. 
Arba jo seserų Ievos Radvi
lienės ar Antaninos Latozie- 
nės. Latožienė gyveno adresu 
5839 So. Kolmar Avė., Chicago.

SMULKIO, Juozo. Gyveno 
Chicagoje, adresu 1836 Wa- 
bansia Avė.

Aukščiau suminėtieji asme
nys arba apie juos žinantieji 
prašomi tuojau atsiliepti į

LIETUVOS KONSULATĄ 
100 Ę/Įst Bellevue Place 

Chicago, Illinois

Aukos Lietuvos 
Reikalams

v •«

Lietuvos Konsulatas Chica
goje gavo ir šiuo maloniai 
skelbia sekamas aukas Lietu
vos reikalams: <

Apsigynimo Fondui
Chicago, III. Jonas Pocius, 

p. Atkočiunienę, Dr. P.
$25.00

$45.55

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

I t Siunčiam GėlesLOVEIKIS g“
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

W
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Fhone LAFAYETTE 5809

New Yorko Parodos Chicą- 
gos Lietuvių Komiteto labai 
svarbus susirinkimas įvyks tre
čiadienį, liepos 26 d., 8:00 v. v., 
Konsulato rūmuose, 100 E. 
Bellevlue Place.

Butini aptarimui reikalai: 
Vytauto Universiteto Studentų 
Choro koncertas, Profesoriaus 
J. Bacevičiaus koncertų marš
rutas, Parodos ženkleliai, eks
kursija ir kiti reikalai.

Pasiemusieji pardavinėti Pa
rodos ženklelius, malonėkite su
sirinkime būtinai grąžinti val
dybos kasininkui p. A. Mo.i- 
deikai pinigus už parduotas sa
gutes. Jei kurie dar nesuspėjo 
tinkamai paskleisti P. ž., pra
šau patrijotiškai subruzti ir iki 
susirinkimo visas sagutes iš
parduoti.

A. S. Pocius, Pirmininkas. ■

NAUJAUSI IR GERIAUSI

! RAKANDAI
’ PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
•“THE HOME OF FINE FURNITURE* STNCE 1904

1748-50 West 47th St Pitone Yards 5069

per
Atkočiūno žmoną

Lietuvai Oelbėti 
Fondas .................

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių klubas, per pirm. Petrą 
Vilkelį L G Fondui ....... $5.00

Dearborn, Mich. Juozas Miš
kinis, per Dr. J. J. Joni
ką i tį  ............................. $50.00

Spring Valley, III. Albinas 
Pilipaitis ................... ......  $1.00

p. Pilipaitis drauge su au
ka prisiuntė laišką, kuriame, 
tarp kilo, rašo: “Šiuoini pri- 
siunčiu $1.00 auką musų Tė
vynės Lietuvos Ginklų Fon
dui. Lai ta mano maža auka 
būna Lietuvos priešams bai
me. Lai kiekvienas tikras Te- 
vynės Lietuvos sūnūs, gyve
nantis užsienyje, prisiunčia 
bent po viėną dolerį Ginklų 
Fondui, Lietuvos nepriklauso
mybė bus užtikrinta.”

Chicago Heights, UI. Elzbie
ta Samienė ......................  $5.00

p. Samienė jau trečią kart^ 
aukoja Apsigynimo. Fondui. Iš 
viso ji jau suaukojo $12.00, o 
iš draugų ir kaimynų surinko 
aukų $30.80 sumoje.
Klaipėdos Pabėgėliams Šelpti.

Nanticoke, Pa. SLA 12 kuo
pa per iždin. A. Lukasavičie- 
nę .........       $5.00
Viso aukų gauta .......  $136.55

Visos Konsulate gaunamos 
aukos tuoj pakvituojamos, 
laikraščiuose paskelbiamos ir 
į atitinkamas fondus perveda
mos. Visiems aukotojams Kon
sulatas taria nuoširdų ačiū.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 East Bellevue Place

Chicago, Illinois

Kada šias eilutes skaitysite, i 
mes jau busime Lietuvos pa- < 
dangėj. Nors trumpai, dar pri
važiuojant Švediją, noriu pa
brėžti apie kelionę per Atlantą. 
Iš New Yorko išvykome liepos 
1 d< Oras nuo pirmos dienos iki 
šios, dabar rašant laišką, buvo 
nepaprastai geras — ramus. 
Visi keleiviai jaučiasi geroj 
nuotaikoj. Kadangi juros ligos 
niekam neteko sirgti, tai turė
jome ieškoti įvairių progų su
sidaryti sau originališko pobūd
žio pasilinksminimų.

Vienas iš keleivių, padarė pa
siūlymą, kad reikalinga padary
ti lietuviškos vestuvės, čia tuo- 
jaufe surasta atatinkama juo
kus mylinti keleivė ir toks pat 
keleivis, vienas buvo jaunikis, 
antroji jaunoji, ir čia prasidėjo 
musų beveik visos kelionės nuo
taika — lietuviškos vestuvės. 
Man, kaipo ekskursijos palydo
vui, pavesta sudaryti atatinka
mas liudymas, tas buvo tuo- 
jaus atlikta ir iškilmingai įteik
ta jauniesiems. Vėliaus viena 
keleivė, vežanti su savim radio 
aparatą į Lietuvą, įteikė jauna
vedžiams kaipo dovaną. Dar vė
liau padaryta rinkliava susidė
ta po kiek kas išgalim ir prie 
lietuviškos muzikos, nes laive 
yra lietuviškų plokštelių, čia iš- 
sigerdami, pasišokdami links
mai praleidom laiką iki pietų.
Laivas Turi Lietuviškų Knygų, 

Laikraščių
Lietuviai keleiviai pasiteira

vo apie knygas. Man jau buvo 
žinoma, kad laive yra lietuviš
kų knygų, tad aš jiems nurod
žiau kur kas galima gauti. Ir 
taip visą kelionės laiką mes lei
dom prie knygų, lietuviškų 
laikraščių, kuriais taip kaip ir 
knygomis pasirūpinau, kad ke
leiviai juos turėtų kelionėje. 
Protarpiais būna muzikaliai 
koncertai, paprastai po pietų 
ant denio, kitą dieną movies- 
talkies, vakare šokiai ir nei ne- 
pajutom kaip prabėgo taip įvai
riais programais apkaišyta ke
lione.

Aš stengiuosi visas klases 
aplankyti ir pasiklausinėti sa
vo keleivių ar viskas taip kaip 
jiems buvo papasakota tų, ku
rie joms pardavė laivokortes. 
Visi atsako trumpai — viskas 
kogeriausiai. Vakare, atėjęs j 
savo kajutę kurioje vykstu sy
kiu su kap. A. Petruškevičium, 
(jis buvo apie 4 mėn. Ameri
koje, studijų reikalais ugnia- 
gesybos srity), pasikalbam apie 
bendrus dienos nuotykius, apie 
Lietuvą ir bendrais klausimais, 
pasisakėm vienas antram laba
naktis ir užmerkiam akis poil
siui iki sekančio ryto. Ir taip 
diena iš dienos kelionė vyko 
per Atlantą, iš kurios tik ma
lonius prisiminimus galima tu
rėti, vykstant tokioj draugin
goj nuotaikoj.

(Sekantį kartą parašysiu apie 
kelionę per Švediją).

V. Mučinskas.

19 d. liepos, Gleneagle aik
štėj įvyko savo rųšies “dviko
va”, tik ne su kardais ar “pik- 
stelietais”, bet su golfo svie
diniais. Prie šio žygio privedė 
tam tikros aplinkybes.

Gegužės mėnesį liko išsprę
stas ginčas tarpe biznierių ir 
profesijonalų, golfo bolikei tar
pininkaujant. Profesijonalai iš
ėjo laimėtojais, bet 
tenkino ta garbe, 
naują ginčą kam 
aukščiausias titulas 
perijoj”.

Šioj kovoj dalyvavo gerai su 
sipažinę su golfo tiesomis Dr. 
S. Biežis ir teisėjas J. Zuris.

jie nepasi- 
bet sukėlė 

priklauso 
golfo “im-

Antrą vai. po pietų su “pro
cesijomis”, '“sekundantų” veda
mi, abu užėjo ant pirmojo 
“tee”, ir, abudu linksmai juo
kaudami ir gerame upe, pradė
jo lošti. Būriai įvairių žmonių 
sekė paskui. Prie tiek žiūrovų 
abiems lošimas pasidarė 
sunkesnis.

daug

Pergalė sviravo į abi 
ir pabaigoj abudu dėjo 
savo pastangas laimėti, tečiaus 
kaip visuomet būna, tik 
nas galėjo laimėti. Dr. S. 
žis sulošė teisėją J. Zurį 2 
čiais.

Bet dar neviskas, nes
lošėjai jaučiasi beveik lygus, 
todėl antra ir dvikova įvyks 
trumpoj ateityj.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

MAX KOHN
1728 S. Halsted St.

Chicago
Telephone Canal 9345

Tikras RUSIŠKAS ir TURKIŠ
KAS TABAKAS

Cigarai, cigaretai ir uostamasis
Tabakas

Urmu ir detaliai

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugniučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

Šią savaitę galion įeis valsti
jos legislaturos bilius, autori
zuojantis Chicagoj išvedžioti 
eilę “super” vieškelių — tai 
yra iškeltų, ekspresinių kelių 
automobilių susisiekimui tarp 
priemiesčių ir miesto centro.

Valstija autorizavo išleisti 
tam tikslui $60,000,000, dalį 
pinigų paimant iš gasolino tak
sų fondo.

“Čekai ir Slovakai 
Vieningi”

Vojta Benešo Pareiškimas

puses, 
visas

vie- 
Bie 
kir-

U.S. Armijos Vadas 
Chicagoj

“Karo Pavojaus Nėra”

Šiomis dienomis Chicagon 
atvyko buvusio Čekoslovakijos 
prezidento Dr. E. Bencšo bro
lis, Vojta Beneš. Jisai su žmo
na pabėgo iš Čekoslovakijos, 
nors ten buvo po nacių slaptos 
policijos areštu.

Kalbėdamas Chicagos čekų ir 
slovakų masiniam mitingui, pe
reitos savaitės pabaigoj, V. Be
neš pareiškė, kad nacių oku
pacija Čekoslovakijoje čekus ir 
slovakus suartino, ir dabar abi 
tautos yra vieningos.

Dviejų dienų vizitui Chica
gon atvyko naujas Jungtinių 
Valstijų kariuomenes vadas, 
George C. Marshall.

Pasikalbėjime su laikraštinin
kais, jisai pareiškė, kad Ame
rikai nėra reikalo turėti dide
lę armiją. Puolimo pavojaus 
nėra, iš dviejų pusių yra pla
tus vandenynai, iš kitų dviejų 
— draugingos šalys.

Pasivogė 
$5,000

Prie 18-tos ir Clark gatvių 
piktadariai atėmė $5,000 nuo 
biznierio, grįžtančio namo iš 
banko. Apiplėštasis buvo Mau- 
rice Wolpe, savininkas pinigų 
keitimo biuro prie 106 East 
2’2nd Street.

Išėmęs pinigus iš banko Cen
tral National Banko, 728 W. 
Roosevelt Road, jisai pasiėmė 
taxi. Prie minėtos kryžkelės 
taxi pasivijo piktadariai, priva
rė prie šaligatvio, ir grasinda
mi šauti, pinigus atėmė nuo 
Wolpe.

Mirtinai Susižeidė 
Swifto Dirbtuvėj

ligoninėje pasimirė

nuo 8317 Throop st.

Billings
65 metų chicagietis Charles 
Wimmer,
Jisai buvo viršininkas Swifto
bendrovės eleveiterių inspekci
jos departamento. Darydamas 
inspekciją pereitą antradienį 
jisai įkrito į eleveiterio tunelį 
ir pavojingai susižeidė.

Nužudė Kaimyną 
Už Tvorą

užLaike ginčo su kaimynu 
tvorą, 35 metų Denzel Ellyson, 
Hammondo gyventojas, jį nu
šovė su šautuvu. Nušautasis 
buvo John Tanner, 46, nuo 522 
Indiana streel, Hammonde. 
Ellyson buk reikalavęs, kad 
Tanner nugriautų dalį tvoros, 
kuri siekė jo nuosavybę.

abu CLASSIFIED ADS.
VVHOLESALE FURNITURE 

Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

BUSINESS—-TO RENT 
Bizniai Rendai

IŠSIRENDUOJA tavernas su vi
sais įtaisymais, arba parduosiu pi
giai namą; 2 bizniai ir 4 flatai.

3322 So. Morgan St.

BUSINESS CHANCES 
Banio Progos

PIKNIKAMS DARŽAS
10 akrų gražaus miško, didelių 

medžių pavėsis apie 5 minutes nuo 
šv. Kazimiero kapinių ir telefonas. 
Randasi prie State vieškelio. Tinka 
tavernams ir šokių salėms. Maži 
mokesčiai—pigus laisnis. Vienas iš 
geriausių esamų piknikams daržų. 
Savininkas parduos visą arba dalį 
lengvais terminais atsakančiam as
meniui. BOX 1020, 1739 So. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI tavernas greitu 
laiku su laisniu. Priežastis—liga.

5759 So. Ashland Avė.

RE AL ESTATE FOR SALE 
Nam^-že^^

PARDAVIMUI—-prie 4254 S. Ash
land, priešais stock yardų 2 aukštų 
namas su tavernų ir fikčeriais bei 
8 kambarių flatu viršuj. Garo šilu
ma, kaina $7,000, $3,000 pinigais.

$3750 pilna kaina pirks 2 aukštų 
freiminį su tavernų, įskaitant fik- 
čerius ir 2 flatu 1—4; 1—5, konkri- 
to pamatas. 7006 S. Ashland Avė.

NORMAN GEYERS and CO. 
6341 So. Ashland Avenue 

Tel. Rep. 2030

PARDAVIMUI krautuvė ir dviejų, 
flatų freimas—naujais asbesto sai- 
dingais. South Halsted arti Gar- 
field Blvd. Pajamų virš 16%. At
sakanti kaina greitam pardavimui. 
Savininkas Diversey 3435.

Tukstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerf, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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VYTAUTO D. UNIVERSITETO STUDENTU 
CHORO KELIONES REIKALU

Rugsėjo 20-25 Bus Chicagoj

22 d 2!)

VAKAR 
IR UŽVAKAR 
CHICAGOJ

Amerikiečių lietuvių nuo
širdžiai lauktas Vytauto Di
džiojo universiteto studentų 
choras tikrai atvažiuoja į sve
čius. Paskutinė telegrama pra
neša, kad rugpiučio
New Yorko krantus pasieks 
studentų choras iš 45 asmenų 
su savo vadu, komp. K. Kavec- 
ku priešakyje, šiuo metu cho
ras truputį ilsisi, o rugpiučio 
1 d. susirinks į Kauną pakar
toti paruoštos programos ir po 
to leisis į didelę kelionę.

Pirmą kartą amerikiečius 
lietuvius atlankys toks gausus 
svečių iš Lietuvos būrys, pil
nas jaunatvės, kupinas karš
čiausių pasiryžimų pasveikinti 
brolius išeivius lietuviška dai
na.

Visa amerikiečių lietuvių vi
suomenė kviečiama sulikti ir 
priimti atvysiančius studentus 
vaišingai, atvirai, nuoširdžiai. 
Ypatingai kviečiama lietuvių 
jaunuomenė susidomėti atvyk
stančiu dainuojančiu jaunimu, 
kurs savo kelionę skiria abie
jų kontinentų lietuviškam jau
nimui suartinti.

Choras galės svečiuotis tik 
iki spalių pirmos savaitės, tad 
jo buvimo laikas labai ribotas. 
Žinomą, kad visos kolonijos

Riigipučio mėn.
d. Elizaheth, N. J.
d. New Yorke
d. Laisva
d. Boston, Mass.

30 d. Laisva
31 d. Worcester, Mass.

Rugsėjo mėn.
1 d. Thompson, Conn.
2 d. Hartford, Conn.
3 d. NVaterbury, Conn.
4-8 d. Laisva
9 d. Ne\v Yorke
10 d.
11-12

d. Piltsburglų Pa.
d. Cleveland, Ohio.
d. Chicago, III. 
Detroit, Mieli. 
Laisva

Pasaulinėje IParodoje 
d. Laisva 
Philadelphia, Pa.
d. Baltimore, Md. 

Washington, D. C. 
16-17 
18-19 
20-25
26 d.
27 d.
28-29 d. Wilkes Barre, Pa. 
30 d. Shenandoah, Pa. 
Spalių Pirma Savaitė — 

sisveikinimas Ncw Yorke ir 
vykimas ($P-)
1939-VII/20 d.

ir

at- 
iš-

laiko trukumas leidžia pasi
rinkti tik didesnius centrus, 
kur choro atsilankymo dieną 
turėtų suplaukti minių minios 
lietuvių.

Džiaugdamiesi choro atvyki
mu, skelbiamas visuomenes ži
niai jo kelionės laikiną tvar-

Skerdyklų Unija 
Laukia Prezidento 
Roosevelto žodžio

keistas pagal kolonijų pagei
davimus. Kviečiame chorui 
priimti busimų komitetų inici-

ir sutarties, unija 
per C.I.O. viršininką 
prezidentą Rooseveltą 
laukia ką jisai paša-

vadai Chicagoj sako, 
Roo-

į darbą ir į choro priėmimą 
plačiąsias lietuvių mases, di-

šome kolonijų atsakingus as
menis tuojau susirašyti su ko
mitetu (16 NVest 75 Street, 
New York) pranešant su kuo 
palaikyti nuolatinius ryšius 
choro kelionės reikalu. Iš kiek
vienos kolonijos, kuri chorą 
pasikvies pageidaujama šių

Rytoj Rengia Protestą
Chicagos skerdyklose laikinai 

ramu. Armour bendrovei atsi
sakius tartis su C.I.O. dėl pri
pažinimo 
treipėsi 
L.ewisą į 
ir dabar 
kys.

Unijos
<ad jie taip elgsis, kaip 
suveltas jiems nurodys.

Rytoj po pietų skerdyklose 
įvyks pirmas išbandymas C.I.O. 
spėkų Armour darbininkų eilė
se. Unija rengia masinį protes
tą prieš atėmimą senioriteto 
teisių nuo Vieno seno Armour 
darbininko, kuris taipgi yra ak
tyvus unijistas. Minimas dar
bininkas yra Joc Ford, kuris 
dirba prie Armour per 17 
tų.

me-

a) aprūpinti choristus 
vynėmis ir maistu;

b) suruošti koncertų,

nak-

ku rs

choro po Ameriką kelionės iš
laidoms padengti.

Numatytas choro kelionei 
tvarkaraštis toks:

Sveikatos departamento 
šininkas, Dr. Herman Bunde 
šen skelbia, kad Chicagos gy
ventojų skaičius mažėja. Da
bar mažiau gimimų, bet dau
giau mirčių negu pereitais ar 

kižpereitais metais.

v ir-

NAUJIENV-ACME Telephoto
KENOSHA, WIS. — Detektyvas Perry E. Tusler per

žiūri daiktus valizėje, kurią vienam Kenoshos viešbutyj 
paliko piktadaris Jack Russel, neseniai suimtas Arkan- 
sas valstijoj. Pabėgęs iš kalėjimo Oklahomoj, Russell 
atvyko Chicagon, po to pasirodė Kenoshoj, nužudė žmo
gų ir kitą pagrobė.

9 Chicago Crime Commission 
užvakar padarė pareiškimą, 
kad “gunmenai” ir gengsteriai 
įsigalėjo Chicagos unijose. 
Amerikos Darbt^ Federacija, 
prieš kurią kaltinimas buvo nu
kreiptas, jį griežtai ginčija. 
Charles Wills, Chicagos federa
cijos skyriaus direktorius pa
reiškė, kad minima komisija ne
moka atskirti reguliarių unijų 
nuo gengsterių.

>LaSallc Street gatvekarių tu
nelyj po Chicagos užvakar kilo 
gaisras, kuris sutrukdė susisie
kimą tunelyj ir upėj per 
valandų. Gaisras prasidėjo 
Iros vielose.

» » »
• Maisto krautuvėj, prie 
Montrose avenue
duonos išvežioto jas suėmė 22 
metų moteriškę Liberty Arse- 
nis, kuri terorizavo vietos biz
nierius darydama apiplėšimus. 
Ji buvo apsiginklavusi su re
volveriu.

6-12 
elek

2239
nežinomas

9Miesto valdyba skelbia, kad 
iki pereitos savaitės pabaigos 
miesto leidimų biuras išdavė 
9,076 leidimus Chicagos ali
nėms. Tai apie 200 mažiau, ne
gu pirmam pusmetyj. \ 

» » »
• Kriminalio teismo teisėjas 
Dunne nuteisė advokatą Frank 
McDonnell kalėti dvi dienas ir 
sumokėti $25 piniginį pabaudą. 
Nubaustasis buvo apsiėmęs gin
ti du jaunus piktadarius, kal
tinamus žmogaus užmušimu, 
bet teisme nepasirodė, kai by
la buvo svarstoma. Adv. Mc 
Donnell aiškinosi, kad turi la
bai blogą atmintį.

9 Po gaisro ir sienos įgriūvi- 
mo dabar kasamam pažėminių 
traukinių tunelyj, kontrakto- 
riai padarytą žalą jau atitaisė 
ir darbą atnaujino. Tunelis yra 
kasamas po State gatve.

9 Chicagos policija ieško ke
turių piktadarių, kurie pereitos 
savaitės pabaigoj pabėgo iš ne- 
pročių kalėjimo, Manteno, III. 
Jie yra, Joseph Calabrese, 1048 
Polk st.; Grabam Aitken, 1620 
Mason avenue; Walter Moss, 
2407 Ridgeway, ir John Mel
žei’, 5120 Sheridan Road.

Nelaimingai

Ši “Party”
Vienas žmogus Užmuštas, 

Kitas Sužeistas i

Bonne?Chicagiečio Joseph 
Tarnuose, adresu 1502 
Šalie Street, įvyko “party”. 
Prasidėjo, matyt, labai links 
•nai, bet pasibaigė kruvinai.

Tarp vakarėlio dalyvių kilc 
ginčas 
vienas 
meiliu, 
jalva.

Nužudy tasai yra Arthur M c 
Aleenan, 
įvenue. 
Goąue, 
bridewell

Vakarėlio rengėjas ir šeimi- 
linkas, Joseph Bonner buvo 
ireštuotas. Kitas svečias pasi
kepė. '

ir muštynės. Rezultate, 
svečių mirė, nudurtas su 
antram buvo perskelta

45, nuo 2242 Lincoln 
Sužeistasis, Edwarc 

147 Oak Street, gul 
kalėjimo ligoninėje.

¥

Ringling Broliu
Cirkas Chicagoj

šeštadienį Chicagon atvažia
vo garsus Ringling Brolių Bar- 
num and Bailey cirkas. Vaidi
nimai yra rengiami po milži
niška palapine, kurią cirkas 
pastatė prie Michigan ežero ir 
12-tos. , i , , ; J

H
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WASHINGTON — Senatoriai Key Pittman (kairėj) 

ir William Borah, kuris daugiausia figūravo senato ko
voj už ncitralitcto įstatymą su prezidentu Rooseveltu. 
Klausimo išsprendimas atidėtas sekančio kongreso sesi
jai.

AUTOMOBILIO NELAIMĖJ ŽUVO PENKI 
CHICAGIECIAI

Važiavo Atostogų į Wisconsiną
Prie Augusta, NVisconsin 

valstijoj, automobilio nelaimė
je žuvo penki chicagicčiai, ku
rie buvo išvažiavę atostogų. 
Visi buvo užmušti, kai jų au
tomobilis susidūrė su vaisių 
troiku tirštoj migloj.

Užmuštieji yra Mr. and Mrs. 
Walter Boyce, nuo 1107 NVest 
82nd Street, jų duktė Irene 
Boyce, 17 metų amžiaus, ir 
draugas Ralph Senu, gyvenan
tis tuo pačiu adresu. Taipgi 
buvo užmušta 16 metų mergai
tė Lilly Prendergast. Jos ad
resas nežinomas.

Išliko gyvas tiktai 15 metų 
berniukas Frank Lumpp, nuo 
7953 Ashland Avenue, kuris 
važiavo Boyce’ų automobilyj.

Kita Nelaime Wisconsine
Iš Wisconsino ateina ir ki

ta žinia apie automobilio ne
laimę. 23 metų cbicagietė Cla- 
ra NVilk buvo užmušta, kai au
tomobilis, kuriame ji važiavo, 
atsimušė į medį prie Adams,

Wis. Stanley Balicki, automo
bilio vairuotojas, buvo sunkiai 
sužeistas.

Užmušė Darbininką 
Crane Dirbtuvėj

Palietė Elektros Srovę
Crane Company dirbtuvėj, 

prie 4100 South Kedzie avenue 
elektros srovė užmušė 31 me
tų darbininką, John Cronkhite, 
nuo 3540 S. Mozart street. Tai
sydamas mechanišką keltuvą 
jisai palytėjo elektrifikuotą ge
ležies štangą.

Užmušė Moteriškę 
Bridgeporte

Prie 26 tos ir Halsted gatvių 
po automobiliu žuvo nežinoma, 
apie 45 metų moteriške.

Automobilio vairuotojas bu
vo John Bava, nuo 3252’ Princc- 
ton avenue.

Linksmas’—Gražus!—Įspūdingas!

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ

su dovanomis

Sekm. Rugpjūčio 13 d. 1939
SUNSET P ARK

Archer Avenue ir 135 Street

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!
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