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Britų-Japonu Kova Kinijoje Nesiliaujc» t

IŠSIUNTINĖTOS NAUJOS INSTRUKCIJOS 
ENERGINGIAU BOIKOTUOTI BRITUS
Japonų-britų susitarimą kinai vadina 

“nauju Miunchenu”
SHANGHAI, Kinija, liepos 

25. — Pereitos savaitės pabai
goje Britanija ir Japonija pa
darė susitarimą, kuris pripažį
sta japonų interesus Kinijoj 
ypatingai svarbius esant. Bri
tanija pasižadėjo netrukdyti 
japonų kariuomenės operacijų.

To nežiūrint, japonų-britų 
kova Kinijoj nesiliauja. Japo
nų dominuojama Shanghajaus 
vyriausybė areštavo H. Rose, 
Tarptautinio Setlemento svei
katos departamento viršininką. 
Kartu su juo areštuota 100 ki
nų, departamento darbininkų, 
ir vienas rusas, departamento 
samdinys.

Peipingė, japonų proteguoja
ma politinė partija Hsinminhui 
išsiuntinėjo visiems savo sky
riams Shansi, Shantung, Kopei 
ir Honan provincijose instruk
cijas energingiau vykdyti boi
kotą ir ruošti demonstracijas 
prieš britus.

Kinų spauda Shanghajuje 
britų-japonų susitarimą apibu
dino kaipo “naują Miuncheną”. 
Amerikiečiams priklausanti ir 
anglų kalba leidžiama spauda 
Shanghajuje sako, kad britų 
pastangos pataikauti japonams 
yra bergždžios ir tik aukaujan
čios Britanijos garbę.

*
O

o
Naujienų-Acine Telephotc

MOUNT BAĘER, WASH. —■ Studentų ir profesorių iškyla, ši nuotrauka buvo 
padaryta prieš pat katastrofą: nuo kalno nuslinko sniegas ir užgriuvo ant 23 iš
kylos dalyvių. Visi išliko gyvi, išėmus trijų, kurie, manoma, yra žuvę.

I*

RO NUSKENDO RUSŲ SUBMARINAS
34-MS ĮGULOS NARIAMS GRESIA MIRTIS •

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 25. — Dienraštis “Voelki- 
scher Beobachter” praneša, 
kad manevruose šiaurės van
denyne rusų submarinas susi-

Iš Lietuvos

Britų-vokiečių spau 
da tariasi dalintis 

straipsniais

Japonų blokada gre
sia Cantono apy

linkei

Dancigo naciai ver
buos darbui žydus

liepos 
Allied 
pirmi-

LONDONAS, Anglija, 
25. — Lordas Kemsley, 
Newspaper kombinuotės 
ninkas, išvyko į Bėrlyną pasi
tarti su naciais dėl plano, ku
ris siūlo Vokietijos ir Anglijos 
dienraščių apsimainymą straip
sniais. Panašų pasiūlymą yra 
davęs nacių spaudos viršinin
kas, Otto Dietrich, ir vienam 
Amerikos dienraščių leidėjui. 
Amerikietis pasiūlymo nepri
ėmė.

240 britų karo lėktų 
vų atlankė Fran

cuziją

SHANGHAI, Kinija, liepos 
25. — Japonijos vyriausybė iš
leido Hong Konge įspėjimą, 
kad urnai bus uždaryta Pearl 
upė navigacijai bent per dvi. 
savaites. Taipgi pranešama, 
kad japonai ketina kratyti vi
sus asmenis, kurie įeina į Sha- 
meen koloniją arba išeina iš 
jos.

Shameen kolonija yra Can
tono apylinkė, kurioj gyvena 
svetimšaliai. Reiškiama baimė, 
kad japonai planuoja paskelbti 
jai tokią blokadą, kokią jie pa
skelbė Tientsine britų koncesi
jai.

DANCIGAS, liepos 25. — 
Ryšium su riaušėmis prieš žy
dus Vokietijoje ir Dancigas 
pernai pašalino žydus iš dar
bų, kuriuos' dirba “arijai”. Da
bar tačiau, dėl darbininkų tru
kumo, Dandigo vyriausybė ke- 
tina ir žydus verbuoti darbui.

Dėl nepalankaus 
sentimento 14 vokie
čių grįžta į Vokietiją

Japonai mėgina nu
stumti rusus per upę

NEW YORK, N. Y., liepos 
25. — Keturios vokiečių šei
mynos, viso 14 žmonių, paliko 
savo ukius Kanadoje ir išplau
kė laivu Br<

Generolas de Llano 
gausiąs diplomati

nę tarnybą

daužė su kitu laivu ir nusken
do.

Submarine yra 34 įgulos na
riai. Manevrai tapo sustabdy
ti. Prasidėjo gelbėjimo 
Nuskendusiems gresia

darbai 
mirtis.

LONDONAS, Anglija, liepos 
25. — 240 Britanijos karo lėk
tuvų atlankė antradienį Fran
cuziją, pratimus darydami. 
Lėktuvai padare 750 mylių ke
lionę be sustojimo.

Vieni lėktuvų pasiekė Pary
žių ir Lyon, kiti Biskajaus 
Lions įlankos apylinkes.

Viso pratimuose dalyvavo 
nuo 1,100 iki 1,200 karininkų 
ir kareivių. Tai buvo didžiau
sias iki šiol masinis pasiunti
mas lėktuvų iš Anglijos į kon
tinentą.

Tyrinėja loterijų 
operavimą Chi- 

cagoje
25.
lo-

BURGOS, Ispanija, liepos 25. 
— Pirmesnis pranešimas, kad 
pašalintas iš tarnybos kariuo
menėje generolas Queipo de 
Llano pabėgęs į Portugaliją, 
kitas vėl, kad jis pabėgęs į 
Francuziją, nepasitvirtino. Gir
dai eina, kad gen. Franco vy
riausybė ketina paskirti jį auk
štai diplomatinei tarnybai.

ėn^-į Vokietiją. 
Tie vokiečiai apsigyveno Kana
doje prieš dešimtį .metų. Iš kar
to jų padėtis buvusi pakenčia
ma. Tačiau kai Hitleris pra
dėjo varyti • įsmurtą Europoje, 
kanadiečių nuotaika’, pasidariu
si taip nepalanki Vokiečiams, 
kad jie nusitarė grįžti Euro
pon.

Šitų pirmųjų grįžtančių vo
kiečių pranešimu, dar 790 ki
tos vokiečių šeimos Kanadoje 
ruošiasi vykti į Vokietiją.

TOKIO, Japonija, liepos 25. 
— Japonų pranešimai antra
dienį sako, kad jie atnaujino 
ofensyvą prieš rusus, kurie įsi 
tvirtino Chalka upės rytų pu
sėje. Kautynėse* 'vartojami kul
kosvydžiai, šautuvai tolimo šo
vinio artilerija ir Jėktuvai.

------------?-----

Rusija sakosi turinti 
daugiausia sub-

marinu

Rusai kaltina japo 
nūs suktybėmis

25. — Admirolas Kuz- 
sovietų laivyno komi- 
pereitą pirmadienį pa- 
kad Sovietų Rusija tu- 

submarinų nei

Japonų lėktuvai pa
degė laikinąją kinų 

sostinę •
CHUNGKING, Kinija, liepos 

25. — Naktį į antradienį 27 
japonų lėktuvai numetė į 
Chungkingą, laikinąją Kinijos 
sostinę, 60 bombų. Bombos pa
degė miestą Yangtze upės pa
kraščiu.

tORFIS,
Chicagai ir apielinkei fede- 

calio oro biuras šiai dienai pra> 
našauja:

Bendrai giedra; truputį šil
čiau; saulė teka 5:36 v. r., lei
džiasi 8:16 v. v.

BOSTON, Mass., liepos 
— Grand Jury čia tyrinėja 
terijų operavimą vidurvakarių 
valstijose. Valdžios agentų su
rinktos informacijos rodo, kad 
per eilę metų loterijos išvylio- 
jo iš publikos apie $20,000,000. 
Operacijų centras buvęs Chi- 
cagoje. Iš čia loterijų 
platino bilietus arklių 
nėms, iždo numeriams, 
lęšiams ir kitokiems
mams visoj šaly, o ypatingai 
vakarų valstijose.

Pirmadienį šitame 
me liudijo p-nia Will 
garsiojo, dabar jau 
humoristo našlė,
kad ir jos vyro vardą sukčiai 
mėgino išnaudoti, rinkdami pi
nigus neva paminklą jam sta
tyti.

Sausra gresia su
stabdyti Naujosios 
Anglijos dirbtuves

MASKVA, Sovietų 
liepos 25. — Sovietų 
įteikė japonams piktą 
mą ryšium su ginču 
chalino.

Rusija 
atsaky- 
dėl Sa

MASKVA, Sovietų 
liepos 
necov, 
sąrąs, 
reiškė,
rinti daugiau 
kuri kita valstybė pasauly. Ru
sija 'viena turinti daugiau sub- 
marinų nei Vokietija ir Japo
nija kartu. Kuznecov dar pa
sakė, kad Pacifike Rusija tu
rinti 100 didelių karo laivų.

agentai 
lenkty- 
bėsbolo 
laimėj i-

ji

tyrinėji- 
Rogers, 
mirusio 
aiškino,

NEW YORK, N. Y., liepos 
25. — Daug Naujosios Angli
jos įmonių vartoja vandens ga
minamą elektros jėgą. Dėl sau
sros tos apygardos upėse van
duo tiek nusekęs, kad 
jėgos elektrai gaminti, 
gali priversti nemažai 
vių užsidaryti.

truksta
O tai 

dirbtu-

nota sako, kad priklau- 
rusams Sachalino daly 

koncesionieriai siste- 
nusikalsta taisyklėms

Prez. Rooseveltas 
sugrįžo į Wash- 

ingtoną
lie

J. Valstijos nepripa
žins ypatingų Japo
nijos teisių Kinijoj

WASHINGTON, D. C., lie
pos 25. — Britanija prieš po
rą dienų pripažino užkariauto
je Kinijos daly japonų intere
sų pirmenybę. Washingtone gi 
valdžios atstovai davė supras
ti, kad Jungt. Valstijos neke
tina japonams tokią pirmeny
bę pripažinti.

Atims Eduardui Be 
nešui pilietybę

REICHENBERG, Vokietija, 
liepos 25. — Konrado Henleino 
dienraštis “Die Zeit” praneša, 
kad Bohemijos-Moravijos mini- 
sterių taryba svarstė pirmadie
nį naujo įstatymo projektą, ši
tas įstatymas atims pilietybę 
tiems čekams, kurie gyvena 
užsieniuose ir veda propagan 
dą prieš Vokietijos protekto
ratą Bohemijoj ir Moravijoj. 
Įstatymas taipgi įgalios kon
fiskuoti netekusių pilietybės as 
menų turtą. Vienas tokių as* 
menų yra buvęs Čeko-Slovaki • 
jos prezidentas Eduardas Be
nešąs. ' ! I Ii 11

sančioj 
japonai 
mačiai 
nuo ugnies apsisaugoti, nepai
so patvarkymų reguliuojančių 
ekspluoduojamos medžiagos 
sandėlius, slaptai krauna mai
sto reikmenas kažin kokiais su
metimais, slaptai užlaiko gink
lus ir žiūronus, varo munšai- 
nę, nelegaliai pardavinėja im
portuotas prekes, sumažino 
darbininkams maisto porcijas, 
eksportuoja aliejų nesilaikyda
mi nuostatų ir kitaip nusižen
gia padarytai sutarčiai.

Rusai sako, kad kalbos, buk 
jie norį konfiskuoti japonų kon- 
cesionierių turtą, esančios^ nie
ku neparemtos.

WASHINGTON
pos 25. — Prez. Rooseveltas 
antradienį sugrįžo į Washing- 
toną iš savo vasarnamio Hyde 
Parke, N. Y.

Ketina areštuoti 1< 
500 nužiūrėtų airių 

teroristų

Užgyrė didesnį atly
ginimą sužeistiems 

darbe

LONDONAS, Anglija, liepos 
25. — Valdžia paskelbė, kad 
jos agentai daboja 5,000 airių 
Anglijoje. Valdžia ketina areš
tuoti 1,500 airių, kaipo nužiū
rimų ryšium su airių teroris
tų 'veikla Anglijoje.

Žmogvagiai arabai 
paleido kunigą

liepos
Gubernatorius Horner

SPRINGFIELD, III 
25. 
užgyrė bilių, kuris taiko padi
dinti 10 nuošimčių atlyginimą 
darbininkams sužeistiems dar
be.

JERUZALĖ, 
pos 25. 
žmogvagiai paleido kunigą 
Goldnerį, kai gavo pinigus už 
paleidimą; Kunigą žmogvagiai 
išlaikė suimtą šešias dienas.

Palestina, lie- 
Antradienį arabai 

paleido

KAUNAS. — Klaipėdą pri
skyrus prie Vokietijos penki 
jurų laivai, priklausę prie Lie
tuvos prekybos laivyno, iškėlė 
vokiečių vėliavą. Tai buvo 
Schwederskio ir “Sandėlio” ben
drovių laivai. Bet “Sandėlio” 
bendrovės laivai “Venta” ir 
‘Nida” šiomis dienomis vėl iš
kėlė Lietuvos tautines vėliavas, 
nes bendrovė juos išrašė iš 
Klaipėdos uosto ir prirašė prie 
Šventosios uosto. Šiems laivams 
grįžus po musų trispalve, mu
sų prekybos laivynas vėl padi
dėjo dviem vienetais. Po Lie
tuvos vėliava dabar plaukioja 
8 jurų laivai: Lietuvos Baltijos 
Lloydo — “Panevėžys”, “Kau- 

“Marijampolė”, “šiau- 
“Kretinga” ir “Utena”.

Ni-

Konservatoriai tai
kosi algų-va landų 
įstatymą sudarkyti

VVASHINGTON, D. C., lie
pos 25. — Dabartiniu laiku 
kongrese eina smarki kova dėl 
algų-darbo valandų įstatymo. 
Konservatyvieji kongresmanai 
nori įstatymą “liberalizuoti”, 
kitąip tariant, įterpti į jį įvai
rių išimčių. Tos išimtys grū
moja'visai įstatymo vertę dar
bininkams sumažinti. Pažan
gesnieji kongresmanai prieši
nasi šitoms konservatyviųjų 
užmačioms.

.įas”, “Marijampole” 
iiai”, “Kretinga” ir 
“Sandėlio” bendrovės — 
da” ir “Venta”.

C.I.O. pradės orga
nizuoti statybos 

darbininkus

tarp 
lais-

KAUNAS. — Derybose 
Lietuvos ir Vokietijos dėl 
vos zonos Klaipėdos uoste lie
pos 4 d. Berlyne pasirašytas 
susitarimas dėl 
ninku darbo ir 
jame Klaipėdos 
mens liudijimų,
mo, muitinių nuostato ir t.t. 
Dėl kai kurių juridinių klau
simų muitinės reikalais dery
bos bus netrukus pradėtos.

lietuvių darbi- 
buvimo laisva- 
uoste, dėl as- 
pinigų klausi-

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 25. — John Lewis, Indus
trinių Unijų Kongreso pirmi
ninkas, antradienį paskelbė, 
kad C.I.O. pradės organizuoti 
statybos darbininkus. Statybos 
srity iki šiol tvirtai dominavo 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijos. Manoma, kad C.I.O. už
simojimas įeiti į statybos lau
ką dar labiau paaštrins C.I.O. 
ir A.D.F. kovą.

Lietuviai ma-KAUNAS.
nufakturos prekybininkai Kau
ne įsteigė akcinę bendrovę “Au
deklą” - 
prekybą.

Steigiamas oro paš
tas tarp San Fran- 
cisco ir Australijos

manu-f aktu ros urmo

Japonai nušovę 41 
rusų lėktuvą

TOKIO, Japonija, liepos 25. 
— Japonų kariuomenės buvei
nė Hsinkinge, Mandžurijoj, an
tradienį paskelbė, kad japonai 
nušovė 41 rusų lėktuvą kauty
nėse prie Nomonham kalno, 
Mongolijoj. Tose kautynėse vi 
so dalyvavo 160 rusų lėktuvų, 
sako japonai.

SAN FRANCISCO, Cal., lie
pos 25. — Pan-American Air- 
ways kompanijos viršininkai 
antradienį paskelbė, kad nuo 
rugpiučio 15 dienos bus įves
tas siuntimas pašto lėktuvais 
tarp San Francisco ir Austra
lijos.

Kaltina Ameriką dėl 
britų-japonų susi

tarimo

Gub. Horneris veta
vo loterijos bilių

SPRINGFIELD, III., liepos 
25. — Gubernatorius Horneris 
antradienį vetavo Vacco bilių, 
kuris norėjo įsteigti 
tikslu sukelti pinigų 
(griuvėsių) apylinkėms 
valstijose valyti.

lo teri ją 
lūšnų 

Illinois

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 25. — Jei Britanija nusi
lenkė Japonijai Kinijoje, tai dėl 
to Amerika kalta, nes ji nė 
piršto nepajudino japonų agre
sijai kovoti. Tokia nuomonė 
vyrauja Francuzijoje ryšium 
su britų-japonų susitarimu dėl 
konflikto Tientsine ir kitose 
Kinijos dalyse.

Sutiko duoti lenkams 
kredito $37,000,000
LONDONAS, Anglija, liepos 

25. — Sir John Simon, Brita
nijos iždo sekretorius, painfor
mavo parlamentą, kad valdžia 
sutiko duoti Lenkijai kreditų 
suma $37,000,000. Tačiau len
kai ir britai nesusiderėjo pa
skolos pinigais.

Liepos Ir 
Rugpiučio Mėn
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 LIETUVIŲ VIDURŽEMIO PAJŪRYJE f"
(Ispanijos pabėgėlių kohčėhtracijos lagerio

ir kai IcLsdavbs vakhraš; kai 
gėšUdVU paskutines dienus Švie
sos, nutildavo kovos triukšmas; 
tamsiomis dėmėmis palikdavo

merių įdvonai. Mūsiškiai surink
davo jų ginklus ir vėliavas, ku
rias jie būgdhihi, o kai kuomet 
ir rdpohiis ropbdaiili dtgdl; iš
karstydavo.

Sutemus nakčiai prasidėdavo 
musų apkasuose darbas: apka
sų taišymds, aviacijos it sun
kiosios artilerijos sviedinių 
sprogimo užverstų lavonų atka
si n ė j imas.

Madre mia, motina mano, 
valiodavo sunkiai sužeistieji; 
...nejaugi aš tavęs daugiau ne
bematysiu, — aidėdavo vakaro 
(yloje jų skundas.

žodžiai, kuriuos girdėjęs nie
kuomet jų neužmirš. Nors ir la
bai retos palikdavo mūsiškių 
tdičs, norš kartais ne Vienas lėk
tuvas nea (skrisdavo mums pa
galbon, nė viena iririsų baterija 
nepajėgdavo atsispirti priešo 
kanonadai, bet pozicija tą die
ną dar palikdavo nriisų ranko
se.

O gal jus pasakysite: tachtų 
Ispanijos karą vis tik respubli
konai pralaimėjo.

Pagal Ebro armijos šfcfo 
pulk. Modesto Prancūzijoj spau-

tlili padarytą pareiškimą, respu
blikonų jėgos per fašistų ofen
zyvas (fcbrd fronte buvo kovo
jama dėl visos Katalonijos li
kimo!) turėjo nuostolių siekian
čių 80% jų sąstato. Buvusi sto
ka rezervų, kurie Britų galėję 
papildyti ir pavądudil pHe Eb
ro kovojusių karių eilės.

Ir Mdtiridaš buvo įaiRiias ne 
tiešibgihėš', frbHlb alakds pasė
koje; prieš įžengiant fašistams 
respublikoniškos Ispanijos sos
tinei ten ifiirddvb kasdien po

nuo 
‘ne- 

blokados

kelelį tuksiančių žmonių 
Bado ir ligų. Tai garsiosios 
šlkišihio” pdlitikdš ir 
pasėka.

o o d

Ta i seni Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

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

STREAMLINE AtlTO METAL 
VVORKS 

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

Savininkai. A. PIK1EL, J. ZAKIS

i g ■

| S
§ 
i

i

■
5

B

■

Office and Res. Pbone Calutnet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST N A1KEL1S
Phyšician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street 

DrVHiEDŪNŠiŪ
DENT1STAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashlatid AVe.

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

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’iF 
Gydytojas ir Chirurgais 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVE. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.; 1AKDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 193e

DR. L A? ŠIMKUS
ATOSTOGAUJA

Sugryš Rugpiučio-August 1, 1939

DR. C. Z. VEZELTS
DENT1STAS

4640 So. Ashiand Avė.
ti 47 Street 

lei. ttards 2246
Vuianauo nuo b iki b vakaru, 

seredoj pagal sutarti.

.... • NAUJIENŲ-ACME Telephoto
iPbRTSMOUTH, N. H. — Vaiždds Atldritikd vandenyne, prie Portsmoulbo, prieš submai’ino “Sąualus” 

nugrimzdimą jūron dugnan antru kahtti. Pirmam bandyihui nepasisekus iškelti submariną paviršiun, 
jtiriniiikai jau buošids aiitrairi baridymiii.

M

lageryje 
diskusijų

Mušu 
šiek tiek 
bei aptarimų įneša gaunami iŠ 
Libluvoš ai* Ametikos laikĖdš- 
čiai. Nors mes dhb&f* esame tik 
stebėtojai pro spygliuotų vielų 
tvorą to, kas vyksta pasaulyje, 
kdip Jrd įiėt-dažbihas, į jiibllą 
ir rudą spalvas, Europos žemė
lapis, ir tdikibs tautbš viėria po 
kitos yra Iškviečiamos sekah- 
čiatn Valso “titrui” sh vienu ar 
kitu, — žiūrint kienb yra eilė.

Rupi mums ir tai, kas vyks
ta tolimoje musų tėviškėje, kur 
gyvena musų tėvai, broliai ir 
sesės.

Kartais ir irius atsiiiieria: at
silanko kokia pai’lamėiitariiiė 
komisija, o jei ne, tai bent gati- 
riatne kokią atvirutę sti phtricu- 
zų parlamento posėdžių salės 
vaizdu ir triinis žodžiais: No os 
olvidamos — neužiiiirštaihe j ti
sų! Apačioje parašai keleto ži- 
itbiiių parlaiiiento atstovų. O 
kili kada atvažiuoja iš Pary
žiaus “teta’’ šu dovahbrhis: 

į Tarptautinis Ispanijos kdvoto
jams remti koiriitetas atsihričia

įdomumo ir

PASKOLOS PIGIAI

ant 1-riiiį MORTGEČIŲ
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokė- 
jimais, arba 5 metams be menesių atmokėjinių.

v

MANriDAUKANW
IFederalŠavings

AN& LOAN ASSOCIATION
OF CHICAGO

2202 W. Cehtiak Rd Chicago, iii
Dividendai išmokami sausio ir liepos iii.

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPYMAI apdrausti iki 
$3,000.00 Fedfetal Savings ahd Loan Insurance Corpora
tion, Wasliington, D. C.

BĖN. J. KAZANAUSKAS. Raštininkas

i
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Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Chnat 890(1 

...........

sunkvbžiniį su dovanomis — 
kakao, šokolado, kondensuoto 
pieno ir kitokių produktų ririišų. 
kasdieninį gan niėriką maistą 
pagerinti. Arba vienas ar kitas 
laisvėje gyvenąs draugas atsiun
čia kokį žurnalą ar šiaip ką. 
Linksmiau mums pasidaro ir 
laisvės netaip jau ilgu, kai ži
nom, kad yra kas niūrius rūpi
nas.

Vdkare prie žvakes šviesos 
musų vyrai lošia šachmatais, 
šaškėmis, kortomis; dalinaniasi 
atsiminimais iš fronto, atakų, 
kur ir kaip kas buvęs sužeis
tas. ViėhaS iš mūsiškių dar ir 
dabar nėra galutihai apsigydęs 
kojos žaizdą, palikusią nuo a- 
viacijoš bombos skeveldros.

Tylesniais vakarais skamba 
lageryje dainos; ir lietuviškos 
ddinos aidas nuskamba, susilie
damas su monotonišku juros 
barigų užimu.

O kai tamsią lietingą naktį į 
musų stogą prhdėda barbeni lie
taus lašai, audringai įsisiūbuo
ja jiira ir dusliai trdrikyddhio- 
šioS prddčdd griausti baiigds; 
vejas dįjgraiboirilš už kairi ji 
bdndo kils įeiti miisiį Budą.

—-tižšiklokirii galvas, kai Įlips 
Stbgą, kad bėht galvos nėpra- 
škfeltų, — juokais pašildo Pra- 
Haš.

—Nbhuheš, — atsiliepia Rą
žys iš kampo. —Tvirtdi prikal
tas ii’ vielorti pririštas...

—Na, o jei ir nuluptų stogą, 
tai vis tiek iš budos neisime. 
Ar mums naujiena gulėti pa at
viru dangumi? O rytoj vis tik 
reikėtų kampus tvirčiau Vielo
mis ir kuolais prie žemės pri
raišioti. A. Arg.

Camp de Concentration; Sbc- 
tion Internacionale Groti pe 
Lithuanienne, Argclcs sur 

Mer. France.
(GALAS)

Daržą darbininkai
KĖDAINIAI. —.Kas vasalą 

miešto daržai sužaliuoja agur
kų lygiomis eilėmis.

Kiekviena darbininkė per 
li kos darbo valandų į diehą

gauna 1 Lt 5’0 et. Tai maždaug 
po 0,14 Lt į valandą.

jos neįrašytos į ligonių ka
są. Jos gali susirgti, jas gali 
kiekvienu melu atleisti, bet pa
sirūpinti nėra kam.

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

DU. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GTDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 61U

ALBERT V, PETKUS
4704 Soi Wėštėrii Atė. Phone Lafayette 8024

ANt^CHEĖŠE 
SEADY !N 9 MINUTES

iu Direktoriai

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

LACbAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<l Place Phone Canal 2515
SKTRibŠ: .42-44 Kast iošth ŠttaU tei. Pttlniūm tiŪ

ANTANAS At PHlLtlPŠ
3307 LitURtiičd Avėmie Phone Yards 4908

L L. . , (..../f?./ ... ■ • ................................... •

i LIULĖVtČIUS 
.4348 Š. California Avenue Phone Lafayette 3572

YARDS 1419

1. J; ZOLP
1646 Wėst 46fh Street

Phone Yards 0781
Ydrds 0782

3 ANTITONYB. PETKUS
6834 S<5. Wėstern Avė. Phbnė Grovėhili 0142
1410 South 49th Court Čiberd Phbne CibeiPo 2109 . . i .

Ąmbuldrice 
Patarnavi- 

ittas Difctią 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

p. j. RibikAš
3354 So. Hafttėd StrSėt

NARIAI
Chicagos, 
Citėtd 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

i

_ ________ _____________________ J____ ___ —

AKIŲ SPECIALISTAI 
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 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Mrs. A. K. JARUSZ
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
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 

Nedėtomis pagal sutartį.
Rėz. 4910 *SO. MICH1GAN BLVD. 

Tel. Kenvzood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Repubiic 7868

Oliso Tėl. Virglnia 0036.
Residencė 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.

Ith F; PuisUcki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valaridos kasdieh 2-4 ir 6 9 všk.
1957 W; Garfield Blvd.
Cor. Daihbn. Hemlock 6699

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

2400 ĮVEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEKLE Y 7330.
Namų telefonas Brunswick 1597

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tei. Office Wentworth C33> 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
Išskyrus seredomis ir aubatomiji

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

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

Dr. Charles Segal
'OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

Chicago, ill. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2889.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUtll ASHLAND AtE.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

‘ pagal sutartį.

Joseph Vi Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto Ųd 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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Kas Yra Litvinovas
Rašo Arvedas Arenstamas

Pasitraukė paskutinis mohi
kanas, paskutinis iš senosios 
gvardijos, kurią Stalinas buvo 
perėmęs iš “senojo režimo". 
Tuo būdu pasibaigė “žydų val
dymas" Rusijoje. Be liaudies 
komisaro Kaganovičiaus, Litvi- 
novas buvo paskutinis Stalino 
po įvairių “valymų" valdžioje 
tebepaliktas žydas. Vokiečių 
spauda jį vadina “Finkelštei- 
nu". Tačiau tokios pavardes jis 
niekados nėra turėjęs. Nacional
socialistai su juo neteko vieno 
dėkingiausių puolimo objektų. 
Vokiečiai klausia save, ar Lit- 
vinovo pasitraukimas nereiškia 
visos SSSR užsienio politikos 
pakeitimų. To klausimo šiame 
straipsnyje nesvarstysiu. Čia te- 
pa rodysi u Litvinovų tokį, kokį 
aš jį pažinau Paryžiuje, Lon
done, Ženevoje, o ypačiai Mas
kvoje.

rius. Jis gyveno pavojingai, -o 
tas pavojingas gyvenimas ver
tė jį ne kartą keisti savo pa
vardę. Jis vadindavosi pagal ap
linkybes: čia Feliksu, čia Pa
pacha, čia Gustavu Grafu, čia 
Liudviku Nitzu, čia Maksu Fin- 
kelšleinu. Jo tėvas buvo smul
kus pirklys, patriarchališkas žy
das, kokiu yra buvęs ir Radeko 
tėvas. Mejeris iš pat jaunystė., 
nebeišsiteko savo šeimoje, ku
ri buvo tikinti ir konservatyvi 
kaip daugumas smulkių buvu 
sios Rusijos žydų. Valachai bu
vo neturtingi. Dėl to jie leido 
savo vaikus į mokslus. Mejerį 
leido į vidurinę mokyklų, o vie
nų jo brolį į rabinų semmnriių.

•Tas jo brolis šiandien yra rabi 
nu Balstogėje. Toje pačioje še.- 
moje buvo dar dvi dukterys, 
Estera ir Rcbeka, ir dar viena 
brolis, Leonas, turėjęs tapti 
pirkliu. Mejeris savo vardų įra
šė į pasaulio istorija. Rabinas

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ARLINGTON PARK, CHICAGO — Challedon arklys laimi lenktynes, kuriose buvo išmokėta $•!(>,090.

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

*•—4181 Archer Avė.—•

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

JAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 60th St.

Tel. Hemlock 2667
Rez Republic 5688

Lilvinovo tikroji pavardė bu- pasiliko neturtingas ir nežino- 
vo Valachas, o vardas — Moję- mas Balstogėje. Leonas gi pa
ris, kurį jis vėliau surusino į darė gėdų Valachų šeimai. Jis
Maksima. Jis yra kilęs iš smul-i įsivėlė į įvairias suktybes ir dėl 
kių miestiečių šeimos Balstoge-Į kriminalinių nusikaltimų palo
je, kuri dabar priklauso Lenki-’ko į kalėjimų. Dar labai jaunas 
jai, kuri tačiau senojoje Rusi- būdamas Mejeris, kai jį mo-
joje buvo laikoma greičiau Lie
tuvos miestu. Kaip iš Lietuvos J 
kilęs’ vadinamas “litvakas”, Va
lachas ir partijoje buvo lokiu 
laikomas ir, kai teko jam pa
rinkti revoliucinį pseudonimų,

kyklos draugai vadindavo Mak
simu, susidūrė su politika. Pir
mąjį kontaktų jis užmezgė žy
dų socialistų “bundo" organiza
cijoje, kuri buvo policijos nuo
latos persekiojama.

jis buvo pramintas Litvinovų, 
kaip turįs kažkurį ryšį su Lie
tuva. Tur būt, tik atsitiktinumo 
tebūta, kad vienas žinomiausių 
caro diplomatų, būtent, buvęs 
ambasadorius Konstantinopoly
je, taip pat vadinosi Litvinovų. 
šių laikų Litvinovas tačiau nė
ra lankęs buvusių rusų didikų 
mokyklos ir nėra turėjęs jokio 
aukšto giminės, kuris butų pra
skynęs jam kelia į diplomatinę 
karjerų.

Jis buvo revoliucijos kūdikis
Jis yra buvęs sųmokslinin- 

kas ir konspirantas, nors ir ne
kovojęs už barikadų, bet vis 
dėlto prisiekęs revoliucionie-

EGG$6.00
NUT .....................  $6.00
BIG LUMP__________ $6.00
MINE RUN__________ $5.75
SCREENINGS $5.00 

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Tebejaunas Valachas turėjo 
be lėšų bėgti į užsienį, nes ki
taip butų suimtas. Jis atvyko į 
Angliju, kur gavo tarnybų vie
name banke. Čia jis gyveno 
dvejopų gyvenimų. Dienomis 
dirbo smulkaus tarnautojo dar
bų banke, o vakarais paslaptin
gai susitikdavo su rusais emi
grantais, iš jų gaudavo nele
galios partijos vadovybės įsa
kymus ir netrukus pasidarė 
svarbiu techniniu agentu užsie
nyje. Jis buvo pritrauktas prie 
pasienio konspiracijos, organi
zuodavo nelegalius sienos perė
jimus į Rusiją, o pirmiausia jis 
turėjo uždavinį parūpinti nele
galiai partijos kovai ginklų. 
Partijos vadovybė tuojau paste
bėjo diplomatinius ir konspira
cinius jo gabumus.

Kartų supirkdamas viename 
vokiečių fabrike ginklus jis su
sidūrė su rusų karine misija, 
besilankančia tame fabrike sa
vo valstybės užsakymo reikalu. 
Valachas įtikino rusus esąs da
nas ir buvo tų rusų net oficia
liai pasikviestas vakarienės.

Po pagarsėjusio, Stalino su
organizuoto pašto transporto

apiplėšimo Tiflise, Litvinovui 
buvo pavesta užsienyje iškeisti 
pagrobtuosius pinigus. Bckei- 
čiant visai naujas rublines jis 
buvo suimtas ir kurį laiką lai
komas kalėjime.

Kai 1917 m. lapkričio 7 d. 
komunistai
sijoj Maksim Maksimovič Lit- 
vinovas jau buvo daug nusipel
nęs partijai.

Jo diplomatinė . karjera (iš 
anksto buvo aišku, kad naujo
ji valdžia panaudos jį kaip di
plomatą) prasidėjo Londone, 
tačiau pradžioje be Anglijos su
tikimo. Jis buvo čia net suim 
tas, kai bolševikai Maskvoje su
ėmė anglų diplomatą Lockhar- 
tą. S n Anglija jis yra turėjęs 
daugiausia santykių. Čia jis su
sipažino ir su savo žmona, Ivy 
Low jauna miestiete, turėjusia 
revoliucinį palinkimų ir palai
kiusia kontaktų su rusais revo
liucionieriais. Lowų šeima bu
vo susigiminiavusi su stambią
ja anglų buržuazija. Ivy dėdė 
sir Sidney Low vaidino tam tik
rą vaidmenį anglų viešajame 
gyvenime. Dėl to Litvinovas na
mie kalbėjo ir kalba angliškai 
ir tariasi mokąs anglų kalbą ge
riausiai iš visų kitataučių. Ta
čiau šiuo atžvilgiu jis apsirin
ka. Jis iki sol tebekalba angliš
kai tam tikra tarme, kurią tik
rą j am anglui yra sunkiausia su
prasti. Be to jis yra “žydiškiau
sias" iš visų Sovietų vadų. Vi
somis svetimomis kalbomis, o 
ypač anglų ir vokiečių kalba, jis 
kalba su žydišku akcentu.

Iš Lietuvos'

i paėmė valdžią R u- liejimas
1. .! X T 5' I vvti 11 i i

KAUNAS, Liepos 6 d. įvyko, 
Lietuvos karo mokyklos ir pir
mosios karininkų laidos 20 me
lų sukaktuvių iškilmingas mi- 

da-
Respublikos Prezi- 

ministrui pirmininkui,

i Karo Muziejuje, 
lyvaujant 
deniui, 
kariuomenės vadui, krašto ap
saugos ministrui ir kt. aukš
tiesiems karininkams, kurių 
nemaža dalis, buvo pirmosios 
karo mokyklos laidos auklėti
niai. Kadangi pirmosios laidos 
karininkai buvo visi savano
riai, kurie vos tik mokyklą 
baigę išėjo į frontą ginti Lie
tuvos nepriklausomybės, lo
dei Respublikos Prezidentui 
leidus pirmoji karininkų laida 
pavadinta Kurioj ų-Savanorių 
laido. Po Respublikos Prezi
dento, ministro pirmininko ir 
krašto apsaugos ihinistro kal
ini įvyko apeigos prie Ncž. Ka
reivio kapo.

v

Turtas virš- - - - -
Atsargos kapitalas

Standard
4192 S. ARCHER AVĖ.

7

$3,300,900.00
$250,000.00

Per 30 metų niekados neišmo- 
kėjom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti iki $5,000.—Vedusiai 
porai iki $15,000. Po U. S. Go
vernment priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SAV
INGS CHICAGOJ.

FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASS’N OF CHICAGO

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugniučio 13 d., 1939 
Sunset Park

Archer Avė. ir 135th Street

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė
simo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriaųsį) (atlyginimą iš Fire In
surance Compariijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų, ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone GrovehilI 0306

Viclor Bagdonas
LOCAl LONG niSTANCF 

MOVING
Wk raustom forničius. pianus u 
nsokius rankandus bei štorus 
Vežam į farmas ir kitus mies 
♦us. Žema kaina. Musu Darbas ga 
antvotas Taipgi tV’**Atom an 
•Jis j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Justin Mackiewich, Pres.

Šaukit Tel. YARDS 3408

HHMWLllllfflH y—l IIITOIIIII——■

COPR. NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED ACCESSORIES PATTERN 2241

No. 2211 — Iš šio pavyzdžio galite padaryti krėslui papuoša
lus, paduškas, staltieses ir įvairius kitus mezgi
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Jis yra labai protingas ir iš
silavinęs žmogus, nedoktrinie- 
rius, priklausąs realistinių di
plomatų grupei.

Jis nėra idėjinis fanatikas, 
bet visados sugeba laviruoti pa
gal aplinkybes. Būdamas SSSR 
pasiuntiniu Kopenhagoje jis 
kartą susilaukė nepaprasto sve
čio — buvusio caro diplomato 
Florinskio. Florinskis, pagarsė
jusio mokslininko sūnus, buvo 
likęs visiškai be lėšų ir nusivy
lęs gyvenimu. Jis pasisiūlė Lit
vinovui tarnauti. Litvinovas 
tuojau suprato, kad tas žmogus 
galrbuti naudingas, ir pasiuntė 
jį į Rusiją. Ten Florinskis vi
są dešimtį metų buvo užsienių 
reikalų komisariato protokolo 
šefu.

Užsienių Reikalų komisaru 
Litvinovas tapo po genialiojo 
čičerino. Prieš tai eilę metų jis 
yra buvęs jo padėjėju. Juodu 
buvo visiškai skirtingi ir nie
kados nesutikdavo, čičerinas 
buvo tikras aristokratas, tiktai 
keistuolis, o Litvinovas visą sa
vo amžių pasiliko smulkiu mie 
stiečiu. čičerinas ir Litvinovas 
dažniausiai būdavo skirtingos 
nuomonės ne tik politikoje, bet 
ir daugelyje gyvenimo klausi
mų.

(Bus daugiau)

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.
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Orderiu kartu su i

Mums juokai, o jiems ne
Vienas jumorą mėgstąs redaktorius paliko tuščią vie

tą laikraštyje ir parašė, kad tai “cenzūros pėdsakas”. A- 
merikoje mes galime iš tokių “džiokų” pasijuokti. .

Bet kai ateina su tokiais “pėdsakais” laikraščiai iš 
Lietuvos, tai visai neima juokas, štai “Lietuvos Žinių” 
151-am numeryje (liepos 7 d.) paliktas baltas tarpas, ku
riame galėjo tilpti kokių 12 eilučių žinia, po antrašte 
“Klaipėda”. Tame pačiame laikraštyje liepos 10 d. palik
ta dar didesnė tuščia, bet ne visai balta, murzina (matyt, 
jau formoje buvo iškrapštytos raidės) vietinės chronikos 
skyriuje.

Vadinasi, Lietuvos cenzorius nepraleidžia kai kurių 
žinių apie įvykius Klaipėdos krašte ir apie tai, kas deda
si pačiame Kaune. Kad jisai nepraleidžia, tai dar nebūtų 
taip nuostabu — cenzorius juk turi ką nors braukti, ki
taip jam nebūtų darbo. Bet gana keista, kad jisai tai da
ro vai. liaudininkų laikraščiui, kuris yra pilnai lojalus 
dabartinei "‘vieningo darbo” vyriausybei.

LrieŠ keletą diėhiį biivd pra
nešta iš Maskvos, kriti sdviellį 
spiihda “prdkfeike” sovietų bū- 
šiuhilhį fetilgarljai, Rdskoiiiikb- 
vą, kūlis atšlšdkė grįžti Mas
kvon dtibti raįiciftą savo virŠi- 
niiikdins.

ilaškblhikdv (veikiaušid, pa
keistas vdrdas, kaip ii* Krivits- 
kib) senidū dalyvavo opozici
nių grūpiį judėjime prieš Sta
liną. Tokius Opozicionierius bu
vo diada skirti SSfe astovdiš 
užsieniuose, kad jie butų tdliaū 
nuo Kreriliio. Tradicija draudė 
juos “likviduoti”. Bet nuo to 
laiko, kai buvo nužudytas Le
ningrado mašinos “bosas” Ki- 
rov (įtariama, kad pats Stali
nas pakurstė žvalgybą jį nudė
ti) , bolševikai yra šaudomi taip 
pat, kaip ir “paprastieji” žmo
nes.

Tai dabar Stalino malonės ne
tekusieji komunistų šulai elgia
si taip, kaip anąmet pasielgė 
mūsiškis Pruseika. Pašaukti į 
Maskvą, jie atsisako važiuoti 
“namo”, bet organizuoja “sklo- 
ką” arba kitokiu budu gelbsti 
savo kailį, dažniausia — tiesiog 
pabėga.

kija pasielgė kalį) d^rbš6i*iils —i 
vieiia, pagrobjdfha VilhiŪUŠ 
krdšbį; UtšišdityddHiŪ t| 
khUŠra grąžinti LifetUVUi: tFęčia; 
pleksėkioilama lietliViUš ViihiaUš 
kfdšlfe; Leivirfe; tilŪbidltiiilU 
ĮjHvbi*štldiiid LlbitiVį Užmėgšti 
su Lenk i ja “normalius d i plonin
ti j (iš ir ptekyboš šdtitykiiįs”.

“PASAULIO DEMOKRA
TIJA” IR LENKIJA

Jo redaktoriams ir bendradarbiams šitokia “vienin
go darbo” praktika, tur būt, visai nesukelia linksmos 
nuotaikos.

“Naujienoms” prisiuntė savo

Alkana papenėti
Anglijos užjūrio prekybos ministeris, Rbbėrt Spear 

Hudson, kalbėjosi su nacių agehtu, ktib| btivd atsiuntęs į 
Londonu Hitlerio maršalas Hermahh Wiihelm Goeririg, 
apie Anglijos ir Vokietijos safitykiiį pdgėHiiiniį; Tas ria- 
cių agentas, Dr. Helmuth Wohltdt, gavo iš dilgių minis- 
terio toki pasiūlymų: tegu Vokietija atsisako nuo savo 
agresingų tikslų ir pasižada daugiau nebesiginklubti ar
ba net savo armijas sumažinti, tai anglai- ne tiktai su
tiks patenkinti jos teisėtus reikalavimus, bet dar jai ir 
finansiškai padės.

Ministeris Hudson pasakė ir kokioje formoje ta pa
galba galėtų būt Vokietijai suteikta. Hitleris militariza
vo visų krašto ūkį. Milionai darbininkų yra užimti amu
nicijos- dirbtuvėse, prie tvirtovių statymo, strateginių ke
lių tiesimo ir panašių darbų. Jeigū Vokietija dabar stai
giai atsisakytų nuo savo militaristinės politikos, tai ko
kie šeši milionai darbininkų turėtų būt išmesti į gatvę, 
visas krašto ūkis susilauktų baisios krizės. Taigi tas mi
nisteris davė Goeringo pasiuntiniui Wohltatui suprasti, 
kad Anglija, suprasdama šituos Vokietijos kebluihūš, pd- 
skolintų (gal būt, kartu su kitomis šalimis) Vokietijai 5 
bilionus dolerių, kad ji galėtų savo ūkį “demilitarižboti”) 
pakreipti į taikos vėžes.

Išgirdę apie tokius valdžios atstovo pasikalbėjimus 
su nacių agentu, parlamento nariai ėmė kamantinėti I 
premjerų Chamberlainų, ar jisai iš tiesų norįs Hitlerį to
kiu budu “papirkti”; Chdmberlainas Užsigynė. Sakd, ne; 
tai ne valdžios pasiūlymas, b tiktai “privdtus” vieno mi- 
nisterio suihanymdš. Nieko blogb tokiuose “neoficialiuo
se” pašitdrihiuose rtesų..

Bet publika nė labai nori tikėti, kad ministeris Hud
son kalbėjosi su WohltdtU, nepasitaręs su kitais vyriau
sybės naridlš. Jisai dargi spaudoje prahešė raportavęs 
apie tuos pašikalbėjihius pačiam ministeriui pirmininkui. 
Greičiausia yra taip, kad Anglijos valdžia dar ligi šiol 
nėrd almėtdsi tos minties, kad sU naciška Vokietija rei
kėti! kokiu flbfs bildu Sūsitaikyti. Bet kaip sU dlkanu su
sikalbėsi? feeikia jį papbiiėti!

Anglai, franeuzai it ainerikohai mielai duotų Vo
kietijai ne tiktai penkis bilibnus doleriu, bet ir daugiau, 
jeigu jie žinotų, kad šitokiu būdu jie gali “nupirkti” tai
kų. Pelnai daugelis jtį manė, kad tai galima — todėl įvy
ko Miunchenas. Bet dabar jau ir pats Chamberlainas 
abejoja. Abejoja ir visgi dar nbšiliauja, kad ir “neofi
cialiai”, rodęs naciams riebų “kyšį”;

Reikia manyti, kad tie “5 bilionai” kolkas paliks 
Londono, Paryžiaus ir New Yorko bankubsė. Jeigū Vo
kietija juos gaus, tai veikiaūsia ne prie Hitlerio, bet prie 
jo įpėdinių.

šaulio Demokratijos ir Lenki- 
još Gynimo Organizacija”, ku
rios pirmininku pasirašo viends 
Wencel F. lietmati, gyvenąs 
Chicago j e. Jos telegrama buvo 
adresuota prezidentui Roosevel- 
tūi, visiems kongreso užsienių 
reikalų konjjlglo nariams, se
natoriui RittrtfdiF ir abifem Illi
nois senatoriam, Lucas ir Slal- 
tery. Telegramoje raginama pri
imti Bloom’o bilių (neutralite
to įstatymui pakeisti) ir Pilt- 
mah’o rezoliuciją, suteikiančią

lų embargo prieš Japoniją.
Tą telegramą, sako, pi*iėmę 

75 delegatai kokių dviejų tuzi
nų orgaiiiždfcijiį, kurių didelė 
dauguhiū yfŪ lėhkų; be jų, yra 
keletūš čėkij ii* sldvakų draugi
jų ir Ahirbikbš “taikos ir demo- 
kralijdš lygd”.

Jeigū teis grupės susidėjo į 
daiktu pdšaUlio Hehiokratijai ir 
Lenkijdi ginti; tai jos turėtų 
tfėūžniifšti dpgihti dėihbkratiją 
pdčibjė Lenki j b jb; Kolitas Leii- 
kiją vdidb pušiati-f ašis tiška dik> 
tatiita.

Tblidū. Jeigu ta “JhŪgtihė Or- 
ganizacijd” ragina AmbHkoš 
Valdžią skirti “tdrp agresotidds 
ir aukos”, tai ji . tūrėtų primin
ti, kad Lietuvos atžvilgiu Lėn-

jdhgų Ledėratija (bhijų Ihtei*- 
riaciohaias) suvb sūvažidviūiė ! 
Žūriciife athifete 4b bdlšdiš prieš 
37 britų delegacijos pdšlulyrūą 
vėl prūdėti sū sbviėtų įifdfėši- 
Heiniš sąjungomis (“proLšojū- 
zdiš”) derybas dėl jų priėmimo 
į Internacionalą.

Ta nedidele balsų dauguma 
tačiau tikto Tarptautinės Fede
racijos nusistatymo neparodo, 
nes čia klausimas ėjo tiktai dpie 
derybų atnaujinimą šu rusų są
jungomis, o ne apie jų priėmi
mą. Aiškiau buvo pastatytas 
klausimas, kuomet buvo pasiū
lyta pasisakyti apie vadinamūs 
“Oslo tarimus” (kad tik laisvos 
darbininkų organizacijos gali 
būti priimtos į Unijų Interna
cionalą) . čia prieš sovietų są
jungas balsavo 60 delegatų, 18 
Susilaikė ir tiktai 5 balsavo Už.

Uiiijų Inlernaciblialo poziciją 
išreiškė, gal būt, ryškiausiai sa- 
Vb kalboje švencarijos darbi
ninkų sąjungų vadas, Max We- 
bbr. Jisai pasakė:

“Šveicarijos darbininkija 
reikalaują; kad jos valdžia 
atnaujintų sunonnuotus ūki
nius ir diplomatinius santy
kius su Sovietų Sąjunga. Bet 
tai nėra joks pagridnas pri
tarti taip pat ir tam, kad bu
tų priimtos rusų profesinėš 
sąjungoj j Tarptautinę Dar
bininkų Sąjungų Federaciją; 
Tai prisidėtų ne prie unijų 
sustiprinimo, bet prie jų SU- 
šilpuinimų, taigi ir prie tai
kos Itoiito siišilpiiihimo. Dar
bininkų sąjungos, kaip pasd- 
kė labai gerai Jouhaux 
(Frdncužijds unijų vadas. —- 
“N.” Red.), turi būti laisvos; 
Bet rusų profesines Sąjhngoš 
nėra laisvos; jos yra įrivers-^ 
tos vykdyti savo valdžios po
litiką. Šveicarijos darbininkai 
yra įsitikinę, kad demokrati
ją gali ginti tiktai tie žmo
nės, kurie patys yra įsitikinę 
demokratai. Žymiam idipsny 
aiškaus demokratinio šveica;

< rijos darbininkų sąjungų nu-
. sistatymo dėka, Šveicarijoje

fašizmas ne tiktai neįgijo 
reikšmės, bet kiekvienuose 

į fihkirhuose smunka vis la-
1. bidh.

“Mes Horihie palikti ištiki-* 
hii šaVb prihčiįihms. Jie butų

Veršlitiiiikų judėjimas Lietu- < 
Vbjb yra dar jduiiūtiš ir jis žy- 
riiūs nb tifek savo darbais, kiek 
iHikšttiŪ ir rekiahia. tasai vers- 
iihiiiktį jųdėjihias tai yra ne 
kds kita; kaip notas lietuviško 
blbtŪbiilo įsigalėti prekyboje ir 
hiifeštlibšb dtndiūbše. Tai yra 
ndcibildllsiiiiis judėjimas, at- 
iiiiėštaš stipria antisemitizmo 
dožą.

Visai Buttį natUtbib, jei lie
tuviai ^fei*židši į verslą ir pra- 
Uldilį. ttušų biurokratija darė 
idsd, kŪd lietuvius iš miestų iš- 
StUnius ir liėteidus jiems čia 
hiėdžiaginiai stiprėti.

Ėet rUsiį biurokratija tiek 
bŪVo neapsukri, kad ji nesuge
bėjo taip ūkišką gyvenimą or- 
ganižūdti, kad Lietuvos mies
tuose rusai įsigalėtų, taigi lietu
vių sąskaiton veržėsi į miestus 
žydai ir čia užėmė prekyboje 
stiprias pozicijas. Lietuvoje ka
talikų bažnyčia ilgai buvo len
kų įtakoje, lenkai taip pat ne
norėjo, kad lietuviai stiprėtų 
miestuose, tai dar tuo metu; 
kuomet Lietuva turėjo gyventi 
su Lenkija unijos saitais, kata
likų bažnyčia Lietuvoje šlovino 
ir garbino tik žemdirbį, o į ki- 

. tus verslus žiurėjo labai nepa- 

. lankiai, todėl ir lietuvis, buda- 
, mas kaialikų bažnyčios įtakoje; 
, tenkinosi vien tik kaimo gyve- 
į niiiiu. Todėl, visai nenuostabu, 

kad Lietuvos miestai dar iki 
šių diedų nėra lietuviški. Pre
kyba daugumoje žydų rankose; 
amatininkų tarpe rasime daug 
lenkų ir kitų tautų žmonių.

Tatai verslininkų judėjimas 
buitį visai natūralūs, jei lietu
viai eitų į prekybą ir į kituš 
verslus laisvos konkūrencijoš 
keliu, bet pasuko šunkeliais. 
Verslininkai norėtų pigia kaina 
prekyboje pirmauti, o kad šitai 
atsiekti tenka pirmoje eileje sd 
žydais susidūrti, todėl jie ima
si tokio kelio, kaip žydų neąpy- 
kdilta ir noras kokiu nors budu 
juos suvaržyti, tikriau tėruš 
dirbtiniu budu juos iš prekyboj 
išvyti, kad tud pūčiu budu jų 
pozicijas lengvu budu užkariau
tu

Kitaip tarus, noras pašalinti 
Birihojė eilele bbhl žydų kon- 
KurČričiją. Be to, verslininkai 
dar stengiasi ii* kitų įvairių 
lerigVatų iŠ vyriausybes išside
rėti, kad nė tik žydai, bet

demokratijai su jais visai ne 
pakeliui.

Visas Lietuvoje antisemitinis 
judėjimas ir kilo iš verslininkų 
tarpo. Į Šiaurės Ameriką lietu
vius aplankyti verslininkai da
bar siunčia keletą savo atstovų.

Atvažiuos jie, rodos, liepos 
mėnesio pabaigoje. Ta neva eks
kursija vadovaus Dr. Kaškelis.

Dr. Kaškelis savo laiku tar
navo Pienocentre ir buvo jos 
prekybos reikalams įgaliotas 
Mancbfesteryje, Anglijoje, šioje 
tarnyboje jisai paslydo. Savo 
privatų biznį Čia pradėjo pai
nioti su Pienocentro reikalais ir 
tuo budu kenkė tai įstaigai, ku
rioje jisai patsai tarnavo. Pie- 
noccntrui tokiu budu teko Dr. 
Kaškėlį iš tarnybos atleisti, da
bar jisai užsiima privačiu biz
niu. Dr. Kaškelis yra krikščio
nių demokratų žmogus.

Taip pdt važiuosiąs “Verslo” 
faktinas redaktorius Briedis, 
tai dar jaunas vyrukas, stiprus 
ndcionalistas ir užsigrūdinęs 

i antisemitas.
, Visi kili tos ekskursijos vy- 
i rai mažai žinomi ir net versle 

neturi jokio svorio. Tai turėsi
te progą savo akimis pamatyti 
Lietuvos verslininkų atstovus

sa
kysime; ir kooperatyvai tų len
gvatų nbturėtų. Todėl verslinin
kai eina įvairiais šunkeliais ir

sulaužyti, jeigu rusai butų 
priimti, ir mes stojame už 
vienybę, bet už tokią vieny
bę, kuri yra paremta princi
pų bendrumu. Be vidujinio 
solidarumo jokia vienybė nė
ra galima.”

A (14 ta- ji A h Ų Telefa
HYDE PARK, N. Yr. — PrezidentasRooseveltas linki laimingos kelrodės 

James Farley, kuris'vyksta į Europą.

Kada bus įvesta civilinė 
metrikacija?

Birželio 30 d. Seiino 
pateikė tokį paklausimą 
gurno ministeriui:

“Įvairios organizacijos 
skiri piliečiai kreipiasi į 
prašydami, kad neatidėliojant 
būtų išleistas civilinės metrika
cijos įstatymas. Vyriausybė sa
vo deklaracijoje ir atsakydama 
į Seimo narių paklausimus ža
dėjo išleisti, kultūringų valsty
bių pavyzdžiu, civilinės metri
kacijos įstatymą. Tokio įstaty
mo išleidimas, musų įsitikini
mu, yra būtinas. Todėl turime 
garbes paklausti p. teisingumo 
ministerį, kada bus, pagaliau, 
įvesta civilinė metrikacija?”

Posėdžiui vykstant, į Seimą

nariai 
teisiu-

ir at- 
Seimą

Tamošaitis ir čia pat atsakė į 
paklausimą.

“Kadangi man pačiam tenka 
dirbti tą darbą toje komisijoje, 
kuri ruošia šį įstatymo projek
tą, tai aš galiu apie jį tamstas 
ir painformuoti, — sako min. 
Tamošaitis:

—Įstatymas paklausime pa
vadintas Civilinės metrikacijos 
vardu, tačiau jį sudaro du įsta
tymai: vienas Civilinės metrika
cijos, o kitas — pavadintas 
Jungtuvių įstatymu. Tas antra
sis, kuris čia neminimas, yra 
gerokai didesnis už pirmąjį ar-

nebūtų pasakų ir pranešimų
Tai vyrai, kurie moka ne

prasčiau už jūsų Chicagos iš
garsėjusį “advokatą” reklamuo
tis. Jie moka gerai akis dumti 
ir net sveikam ligą įkalbėti...

Tiek bendrai galiu pasakyti, 
kad Lietuvoje verslininkų judė
jimas nieko bendro neturi su 
demokratiniu judėjimu ir jų 
svoris ūkiškame gyvenime visai 
menkutis, bet patriukšmauti jie 
gali it moka.

Iš Lietuvos
Seimas jau susirupi 

no civiline metri
kacija

Šį penktadienį, birželio 30 d., 
Seimas priėmė elektros energi
jos tvarkymo įstatymo projek
tą-

Svarstytasis įstatymo projek
tas yra platokas ir apima elek
tros energijos gamybą, siunti
mą, paskirstymą ir vartojimą.

Savybinė elektros įmonė yra 
priklausinys kitos (ne elektros) 
įmonės, įstaigos ar ūkio saviems 
reikalams.

Viešojo naudojimosi elektros 
įmonių elektros energijos tari
fus nustato pačios eletkros įmo
nės. Tatihlš tvirliria, atsižvelg
damas į blbktfos įmonių eks- 
ploaidviihb ir elektros Chet’gijbs 
naudbjirhd sąlygas, susisiėkiiho 
ministetlš, b savivdklybiiį elek
tros įmbniiį — šUšisiekinio riii- 
nistėris šu vidaUš reikalų minis- 
teriū. Susisiekimo hiiri. susita
ręs ŠŪ vid. r'cikdlų ii* fih. min., 
gali tibšojb reikalo štiiūėtifhaiš 
keisti veikiahcius tatifUs.

Elbkttbš fehergijoš kaiiidiiiš 
nonhūbti Įstdtyihas (V. Ž. 412, 
eil. 2įŠ10) pahdikinamdš.

Seimas elektros ehetgijoš 
tvarkyhib įstatymo projektą įsi
ėmė višdi be diskusijų.
Priiihtaš fehergijbš kbihlteto 

jšUtynio jiFdjbktaš

Pdgdl tą Įjtojėktį, enėbgijdš 
ištekliams tirti, jų naudojimo 
planui ruošti ii* energijos ūkio 
reikalais nuomonę reikšti susi
siekimo niihišterib žinioje yra 
knerpijbš komitetas. Jis, Minis- 
terių tarybos pavestas, jaip pat 
ditbd ir kitus darbus. Energijos 
komiteto paruoštus energijos iš
teklių naudojimo, energijos į- 
monių steigimo, praplėtimo, ir 
jų darbo derinimo planus, o 
taip pat principinio pobūdžio jo 
nutarimus tvirtina Ministerių 
taryba. Seimas be jokių disku
sijų jį priėmė.

mą. Abudu įstatymo projektai 
jau buvo vieną kartą Vai. ta
rybos įteikti vyriausybei, dar p. 
Tabeliui vadovaujant, ir jau 
buvo Seime apie jį vieną kartą 
klausta. Tada min. pirm, atsa
kė, kad šis įstatymas, kaip su
darąs viso didelio civilinių įsta
tymų kodekso dalį, racionaliau 
butų leisti kartu. Taip ir pasi
baigė klausimas.

Bet dabar klausimas buvo 
vėl iš naujo svarstomas dėl ci
vilinio statuto. Kadangi, kol bus 
išleisti visi įstatymai, užtruks 
daug laiko, tai nutarta leisti į- 
statymus dalimis, sakysime, — 
prievolių statutą, šeimos teisės, 
paveldėjimų teisės ir 1.1. Tas į- 
slalymo projektas, buvęs pa
ruoštas svarstyti vyriausybei, 
vėl grįžo į Vai. tarybą, ir vėl 
iš naujo civiliniam statutui pa
ruošti. komisijos buvo sudaryta 
subkomisija, kuri iš naujo svar
stė ir įnešė naujų pakeitimų. 
Dabar sudaryta komisija ir į ją 
dar kooptuotas V. D. U-tb rėkt, 
prof. Reiiicris. Komisija jaū

Dabar kyla klausimas, kaip 
vyriausybei pasiseks greitai ap
svarstyti, ypač, kad tame įsla- 
tynie paliečiami toki klausimai, 
į kuriuos įvairios instancijos į- 
vairiai žiuri. Todėl, kaip greit 
pdvyks stišikalbėti ir įstatymo 
projektą pateikti gerbiamajam 
sfeimtii, man lyg ir nedrąsu bu
tų patvirtinti. Esu įsitikinęs, 
kad rudens sesijoje Seimas tą 
projektą turės”.

Teisingumo hiinisterio atsa
kysią Seimo nariai palydėjo

Prezidento akluRespublikos
tą pačią birž. 30 d. buvo užda
ryta nepaprastoji Seimo sesija. 
Į Seimo sesijos uždarymą at
silankė it* perskaitė Respublikos 
PteziUbiito aktą inin. pirm. als. 
brig. geh. J. Černius.

Svečiai Iš Lietuvos 
Chieagoj

šadiivds Vaistililhkas Balis 
Saikas, Chicagicčių Ksavero ir 
Roberto Saikų brolis.

Drauge su juo atvyko pas 
savo tėvą Antanas Čelkis.

Amerikon vaistininkas Sai
kus Ūtvdžiavo šu lietuves vers
lininkų ekskursija Pasaulinės 
New Yorko parodos pažiūrėti 
ir ta proga su broliais Chica-

stojo pas brolius. Mano pavie
šėti čia keletą savaičių.

o
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KAS DABAR DEDASI ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNO RĖMĖJU DRAUGIJOJE?

A. Vaišvilienės Inkvizicija
Aš iš anksto žinojau, kad 

savo straipsniu apie tai, ko
kia “Kristaus meilė” viešpa
tauja šv. Kazimiero seserų vie
nuolyne, sujaudinsiu plačiųjų 
visuomenę apskritai, o ypač 
patį vienuolynų ir jo rėmėjus. 
Aš tikėjausi, kad šis-tas bus 
daroma. Žinoma, ir sekiau tai, 
kas buvo daroma.

Mano straipsnis “Naujieno
se tilpo liepos 11 ir 15, o sek
madienį, liepos 16 d., vienuoly
ne įvyko rėmėjų mėnesinis 
susirinkimas. Vienuolyno val
dybos parėdymu, mano straip
snis susilaukė tame susirinki
me nuodugnaus apsvarstymo.

Vienuolyno kapelionas kun. 
B. Urba nevisada atsilanko į

MADOS

No. 4135 — Praktiška suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 co
lių krutinę.

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

NAUJIENOS Pattem Dept
1789 S. Halsted Stų Chieagd, BL

čia |ded« 15 tentą be >ra*M

atsiųsti man pavyzd) No r ? ■

Mieroa  per hratkn*

(Vardas ir (avitaity

(Adresas)

PETER.PEN 

tuos mėnesinius temoju susi
rinkimus. Kad ir atsilanko, tai 
vis pabaigoje, šiuo šykiu ka? 
pclionas pasirodė susirinkimo 
pradžioje. Kdip tik skyrių ra
portai pasibaigė, tuoj jisai at
sistojo ir pasakė, kad yra la
bai svarbus reikalas apsvarsty
ti ir paklausė: “Ar visi skai
tėte, kas apie vienuOlyhų pa
rašyta Naujienose ir Keleivy
je?” Susirinkimas vienbalsiai 
Stišuko: “Visi!” Taigi, sUsirim 
kimas visai gerai pasirodė, nes 
visi skaito ir seka, kas “Nau
jienose” rašoma.

“Audrą Pergyvename”

Kapelionas toliau išvedžio
jo, kad dėl viso to neteikiu 
nusigąsti. Teisybė, sakė kape
lionas, pergyvename audrų, 
bet tų audrų gali sekti malo
ni giedra. Ir ėmė aiškinti, 
kaip tų malonių giedrų pri
artinti. Davė sumanymų taikų 
įvykdinti. O kad to atsiekti, 
sakė kapelionas, tai tuoj rei
kia sušaukti visų skyrių atsto
vų susirinkimų, kur viskas bus 
apsvarstyta, apkalbėta ir pri
eita prie taikos. Vieiia mote
ris pddarė pastabų, kad, girdi, 
tokie susirinkimai nieko gero 
neduodu, nes juose bunų tik 
ėbmyderiai, užsipuldinėjimai, 
barniai, čia kapelionas atsa
kė, “Ne, nemislykite, kad ta
me Susirinkime bus leista kų

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

Elektrikinių Lcdaunių — 
Refrigeratorių — General 
Electric, Nbrge, Westing- 
housė, Crosley, Philco-Con- 

servador, Gibšbn 
ir kitokių

DID. 6 PĖDŲ

$70.50
Skalbiamos Mašinos, Gcfei- 
iliai Pečiai, Namų Rakan

dai, Radios

Gera Maleva ir
Varnišas gal.......... vO

Enamelis , $1-75
gal. ■

Lengvus Išmokėjimai

josTfT
SUDRIK B

3409-11 S. Halsted St.
Tel. Yards 3088

A N N E X
3417 S. halsted Street

Žymus radio programai leidžiami 
nedėliomis 9 vai. vakare iš sto
ties WCFL, 9t0 kil.

• » •» « . • • • .z a * . »

Mlbtišlbjb 1. IJJiilš bdmiškey šbiiiid ėįR'cidžid hažHyčią įjb VdhlotUvhį cereih’om- 
jtį- Cdhiiskey Buvo Wilifė Sbx beišfablb kohiiaH'dbš, fedvhiihkdš.

nors džgaililoli iab kaiimii. tu 
ten nbbiis leisit! ddbyti. teb 
bus gražini kldlykdi ąĮikbibcii; 
apsvarfeiyli ib Hefeiišiįb'ėlhhUi 
pašaliriii.”

Toliui! 'kdp'elibbaš hišfeiHB*. 
kad tės šUsirihkimdš iiėgaii- 
m a s b e A. V ii i š V i- 
lienės ib todėl pilšižatlėjd jidiš 
jų pakviesti. Mat; jos šiame 
susirinkime hebUvd, nes jos 
vedamas 2-ras \ skyrius iš 
Bridgcporlo yra nutraukęs ry
šius šu centru ir centro susi
rinkimuose nedalyvauja. Dar 
kapelionas komplimentavo A. 
Vaišvilienę ir aiškino, kad ji 
negalėjus rašyti apie vienuoly
nų į “Naujienas” ir “Keleivį”.

Apie jkapeli'onų daugelis 
daug kų gero žino, ir po to
kios jd gražios kalbos, atrodė, 
kad dalykas bus sutvarkytas. 
Bet kas nors jo gerus norus 
iškraipė, įlos Kkreriybėj buvo 
sUrehgti “spąstai”.

A. Vaišvilienė jau buvo ne
tekusi Vilties sueiti į taikų ir 
veikti išvien su vienuolyno 
viršiniiikėmis ir venuolyno rė
mėjų centru, bet gavusi pra
nešimų apie naujų dvasių vic- 
nublyiie, susvyravo, ir draugių 
patariama, sutiko vykti į “tai
kus konferciicijų”, kapeliono 
šaukiamų vienuolyne liepos 
18 dieną; 8:00 P. M. Į A. Vaiš- 
VilibHę paveikė dar ir tas, kad 
susirinkime pareikštų, kad, 
girdi, jei ji į “taikos koiifereh- 
ėiją” neatvyks, tai tuoiiii pri
sipažins prie kaltės.

Nuvykusi į “taikos konfe
rencijų” A. Vaišvilienė žiuri, 
kdd renkasi vien tik jos prie
šininkės. Ji tuoj suprato, prie 
kokios “taikos” bus einama. 
Ateina kapelionas ir vienuoly- 
hb įsteigėja, Motina Marija. 
Kapelionas atsisėdo prie durų.

Konferen'ciją atidarė kape
lionas ir pakvietė A. Nausie- 
dienę perskaityti iš “Naujie
nų” ir “Keleivio” .raštus apie 
vienuolynų. A. Nausiedienė 
pradėjo skaitVii ir skaitė ne- * i
bet kaip, o su tinkamais pa- 
Brėžiihaiš, intonacija, tai pa
keldama, tai nuleisdama balsų.

(Čia turiu pertraukti savo 
pasakojimų ir padaryti Romos 
katalikams sVarbių pastabų. 
Jūs katalikai, nekartų esate

įįiMėjję IvirlihimUš; blik “^Ud- 
ji'ehbš” ib “Kbl'eiviš” bšiį Bfc- 
iiibVIški idlkbidščidi. bdbdr jdš 
Viši jidtyš, kdiji dili delno, iiid- 
tdlb; kdd ihi didžldhšid ribiię- 
sd; “^dujlėnos” ir “keleivis” 
ŠV. kdžimiėrb seŠeHį vi'eiiudty- 
hb 16 VibfiUbiyhd kajibliohd į- 
šakyihd, 'daiyvabjaht 16 vie
nuolyno įsteigėjai Motinai Ma
rijai ir Vienuolyno rėmėjų 
centro valdybai, ir kitoms to 
vienuolyno ištikimoms rėmė- 
jdihs; tie laikraščiai, tai yra 
“Naujienos” ir “Keleivis”, iš- 
kilmingUi yra skaitomi. Saky
kite, gerbiamieji, ar žiiiote, 
kU'd kokš nors kalalikiškdš 
laikraštis butų užsipelnęs jjd- 
našios garbės? Jei dabar kas 
nors sakytų, kad “Naujienos'’ 
ar “keleivis’” yra bedieviški 
laikraščiai, netikėkite tam!)

• t )** i ■

“Inkvizicija Prasideda”
Po to< kail A. NadsiedieHė 

iškilmingai pobskUitė “Naujie- 
ndš” ir “Keleivį”, imta aiškin
ti A. Vdišvilienbi, kad tie rdš- 
lai lai jos darbas. Žinoma, A. 
Vaišvilienė pasakė, kad tai 
netiesa. “Bet čia tavo žodžiai,’ 
jai sako.

“Straipsnyje paminėti ir A. 
Nausiedienės žodžiai, tai iš
eina, kad čia yra Nausiedie- 
iies ddbbaš”, ats'dko A. Vaiš
vilienė.

“Tavo rezignacijos Seime 
iiickas n ere ik alavo, tai iš kur 
tas “NaiijienOše” IVirtinimUš, 
kd'd scini'e reikalauta, kdd tu 
režighuotdih,” kamantine]d jų 
toliau.

“Tas ‘Naiij ienose’ .klaidingai 
paskelbta ir ta klėida liudija, 
kdd aš tų rdštų ‘Naujienoms’ 
nerašiau ir tiems raštdms ži
nių neteikiau”, sako A. Vaiš
vilienė.

“Tavo r’ezignacijos privališ- 
kai reikaldv'o sesuo Liu'dvina. 
Tai kaip atsitiko, kad apie tai 
dabar visas pasaulis žino.”

* »• . t ■

“Kdi febsiio Liudvina parei- 
kdlavb hidiib bezighačijos, tai 
dbib idl tilOj prdrieŠiaų savo 
skyHalrs klvdfeioš vddtH kun. 
S. bblbdiiskhi. O vėliau tų se- 
šelrš Lilldvihbš beikdlavimų 
šVdršlėiii'e škyrialis SUŠi rinki
me, kiir Barių turime virš 200. 
Tbkio žiiiohių Lubio kdlljos į 
vienų dienų gali pasklysti po 
vifeų Chicago ir vėliau gali pa
tekti į spaudą. Sesers Liudvi- 
nos žodis nėra žodis išgirstas 
per išpažintį ir todėl nemačiau 
reikalo apie tai tylėti,” atkir
to A. Vaišvilienė.

(Bus daugiau)

Naujietių Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939

MORGIČIAI — PASKOLOS
Žemos Palūkanos

Visų Rusių. Apdrauda. Rendų ir 
Nuosavybių Mandgementas 

Oojrdon Realty Co.
sos w. 35th Street 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

<». » < »< * «» .. y

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.25
(Ščreened) "tolias ........................... ■
SMULKESNĖS $7.00
Tonas ............... ....................... ...... ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

MAX KOHN
1728 fe. Halsted St.

Chicago
Telephone Canal 9345

Tikras RUSIŠKAS, ir, TURKIŠ
KAS TABAKAS

Cigarai, cigaretai ir uostamasis 
Tabakas 

tlrmli ir totaliai

Šiandien Pradžia

SOVIETU FILMU

“tfyš Moterys”
RYTOJ 

“Beethoveno 
Concerto”

SEPTINTADIENĮ
“Petras Didysis”

PIRMADIENI
“Lakštingalas”

ANTRAEilENf 
“čigonai” 
TREČIADIENĮ 

“ Mes Esame Iš 
Ki-onštato

KETVIRTADIENI
“Dubrovsky”

SONOTONE
VfcSINAMAŠ ORAS

66 E. Van Buren
Tkrpe Michigan ir VVabash

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

Garsiiikites “N-nose’

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted SL 

------------- ----------------------------------------S

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga t 
yra didžiausia finansinė ben- . 
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dali
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 spuikų,— 
gausi paskolų 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 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted SL
•

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

po pietų.

• LIGONINĖS - 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $j2«50
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viens 

dieną Ligoninėje .... $ 15°°
REUMATIZMAS $J>.00
Greitai Palengvinama.... t
VISAS LIGAS GYDOMA $ | .00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
mjtogRaIfas

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.
. 420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5041
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KANADOS UVIU ŽINIOS
IŠ TORONTO PADANGES 2-as sėkmingas Aušros choro išvažiavimas

Gražus Kanados Ukrainų 
Muzikos Festivalis

Žinoma pasauliui 40 milijonų 
žmonių tauta, kuri yra apgyve
nusi derlingiausias žemes, kuri 
turi narsių gabių ir atkak.ių tė
vynės sūnų, bet nežinojusių ir 
nežinančių, kas yra laisvė. Liūd
na be galo didžiulės Ukrainos 
istorija, nes ukrainiečiai neturė
jo laimės sukurti savo nepri
klausomybės.

Tenka stebėtis dideliu ukrai
nų patvarumu ir pasišventimu? 
uoliai ir sėkmingai sėti meilę 
tėvynei jaunosios kartos širdy
se. Gražiai ir vieningai veikda
mi meno srity Ukrainai dažnai 
nuveikia tikrai stebėtinai gra
žius darbus. Jaunoji ukrainų 
karta, nežinanti tėvų žemės, 
stebėtinai įtikinta gerbti ir my
lėti senuosius veikėjus, gerbti 
jų vargus ir skausmus.

Artimesnių santykių užmez
gimui Ukrainai sumanė visus 
Kanados jaunuolius sukviesti į 
vienų didžiulį muzikos festiva
lį, kuris įvyko Toronte liepos 
15 ir 16 d. Itin gražu buvo žiū
rėti, kaip apie du tukstaniai čia 
gimusių ukrainų jaunuolių, vi
si kaip vienas apsirengę tauti
niais rūbais, pildė nepaprastai 
įdomius numerius. Visi tiek dai
nų aidais, tiek muzikos garsais, 
reiškė ilgesį ir prisirišimų savo 
pavergtai tėvynei. Visų chorų 
junginys bendrai su stygų or
kestru atliko savo užduotį gra
žiai ir kilniai.

Nepaprastų pasisekimų turė
jo ukrainų tautiniai šokiai, ku
rie buvo ir įvairus ir įdomus; 
šokėjų grupę sudarė 32 poros, 
— visi šoko kaip vienas. Labai 
įdomius numerius atliko akro
batai, kurie atvyko iš Winnipc- 
go. Iš solisčių, dainavusių įvai
rias damas, laimėtojomis liko 
torontietės ukrainietės, būtent, 
Sophie Romanko, padariusi di
delę pažangų į trumpų laikų.

Apie metai laiko algai ji yra 
dainavusi ir lietuviams, bet tuo
met mažai kas lesi tikėjo su
laukti iš jos tokio žingsnio pir
myn. Savo balsų Sophie tebe- 
lavina ir kartu veikia ukrainų 
jaunuolių tarpe. Kiekvienų šeš
tadienį Sophie galima girdėti 
per radijų iš (LB.L. stoties pro- 
grame “Along thc Gypsy 
Trails”.

Antra ukrainiete, Helen Pu- 
zyk, turinti irgi labai gražų so
pranų, žinoma lietuviams kaipo 
pianistė, nekartų akompanavu
si musų dainininkėms. Savo lai
ku p-lė Puzyk yra mokinusi 
dainuoti ir Z. Užemeckienę. Jos 
pastangomis ir mokymu Uže- 
meckienė buvo labai patenkin
ta. Dabar ji yra žymiai geres
ne tiek dainininkė, tiek pianis
tė. Savo mokinių tarpe turi ir 
lietuvių jaunuolių.

Šio gražaus muzikos fesli.a 
lio daugeliui nebuvo lemta ma
tyti, nes nebesant virš 10 tuksi, 
sėdynių ‘'Arena Garden” vielos 
reikėjo grįžti nusiminus. Pas.- 
klausyti ir pasižiūrėti tikrai bu
vo ko. Apie šį milžiniškų uk
rainų jaunuolių festivalį labai 
gražiai atsiliepė vietinė spauda, 
įvertindama kilnų ukrainų me
nų, kurį įgyvendinti tegalima 
lik vieningai ir ryžtingai einant.

Užmirštas knygnešys
Tarp daugelio brangių straip

snių “Liet. Žinių” jub. laidoj y- 
ra vienam kamputyj keli žo
džiai ir knygnešio A. Vitukyno 
kaipo prisiminimai iš spaudos 
draudimo laikų. Iš šio senuko 
žodžių matyti, kad jis ne tik 
platino draudžiamų lietuvių 
spaudų, bet dar ir bendradar
biavo iki spaudos atgavimo lai
kų. Atgavus spaudų, Vitukynas 
jų pamėgo, skaitė pats ir ki
tiems jų platino. Be to, ruošė 

vaidinimus ir pats dalyvavo. 
Didžiojo karo metu buvo pa
šauktas į frontų, kur teko varg
ti 4 metus, pagaliau buvo pate
kęs į vokiečių nelaisvę, iš ku
rios grįžo tik 1918 m. Tačiau 
būdamas kupinas pasiryžimo, 
grįžęs stojo vidaus milicijom 
Dėl pažangių įsitikinimų buvo 
išstumtas ir net knygnešio pen
sijos negali išsirūpinti.

—Atgimstančia tėvyne džiau
giausi, kaip mažas vaikas, bet 
apsivyliau, nes likau tik pa
stumdėliu, posūniu — skundžia
si senukas.

Dabar Vitukynas žilagalvis 
senukas (gimęs 1877 m.). Pra
gyvenimų padaro tinkuodamas 
namus 4r įrišinėdamas knygas, 
bet vis dėlto neturėdamas jokio 
turto yra susirūpinęs rytojumi. 
Kur dings, kai išseks sveikata?

Tokius tai skausmus seno 
knygnešio mums perduoda 
“Liet. Žinios”. Tikrai skaudu. 
Neseniai skaitėme spaudoje vi
sų eilę pavardžių gavusių pen
sijas už įvairius nuopelnus. Jų 
tarpe bu\o ir kunigas, kuriam 
paskirta pensija iki gyvos gal
vos 800 lt. kas mėnesį. Nejau 
tam kunigui ir taip paskendu
siam turte nebuvo galima su
mažinti ir nors dalelę duoti tam 
vargšui, kurio nuopelnas lietu
vybei ir tėvynei buvo taip šir
dingas ir rizikingas? štai tau 
lygybė, prieš kuria kartais drau
džiama tarti žodį, dėl kurios 
pyksta draugas ant draugo. 
Kaip atrodo tiems, kurie sako, 
kad ne mums daryti tvarkų 
Lietuvoje ir ne mums protes
tuoti už šaudymus nekaltų žmo
nių. O kiek dar Imtų galima 
Į)ririnkti lokių kaip senukas Vi- 
iukynas, kurie sulaukę gilios 
senatvės už nuopelnus dėl mu
sų visų ištiesti praeiviui rankų 
bus priversti? Gal būt, nevisus 
jaudins ir šis buvusios vyriau
sybes pasielgimas, gal ir į lai 
atsakysime “kas mums, j e. 
skriaudžia senus knygnešius, bi- 
le mes turime savo nepriklau
somybę”. Argi svarbu, kas jų 
iškovojo, bile lik mums dabar 
gera gyventi... Visgi reikia tikė
lis, kad dabar pūstelėjus Lie
tuvoje kiliems vėjams, bus at
sižvelgta ir į užmirštus knygne
šius.

Skaudi nelaimė ištiko 
Batulevičius

Kai kurį laikų iš Toronto su
manė Batulevičiai persikelti gy
venti į užmiestį netoli Toronto. 
Vielų pasirinko Weston’e, kur 
nemažas skaičius lietuvių jau 
iš seniai apsigyveno.

Vos metai kaip baigė įrengti 
gražų mūrinį namų, šiemet nu
sipirko gražius baldus ir manė 
sau žmonės, kad jau dabar ga
lės gražiai pagyventi. Bet 
džiaugtis ilgai neteko: liepos 16 
d. visai šeimai kur tai iš na
mų išvykus, nežinia iš kokios 
priežasties kilo viduje gaisras ir 
naujas gražus namas virto ap
rūkusių plytų laužu. Grįžę na
mo Batulevičiai rado viskų su
degus, dėl ko labai nusiminė. 
Jei turėjo apdraudų, tai nors 
dalis nuostolių grįš, o jei ne, tai 
r vėl vargas, kaip naujai atvy

kus. Dėl šios tikrai skaudžios 
nelaimės reiškiu užuojautų.

Jau kelintas pasikėsinimas 
apiplėšti Grubevičių 

namus
Mums žinomas biznierius 

Grubevičius gana dažnai susi
laukia nežinomų “svečių”, ku
rie, matyti, pasirįžę jo namuo
se rasti pinigų.

Visuomet po šeštadienio biz
nio būna daugiau pajamų, ku
rias vagiliai mano rasti paslėp
tas namie, bet Grubevičius ne
kartų pamokytas pinigų namie 
nepalieka. Tokiu budu įsibrovę

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MONTREAL — Masinės vedybos. 200 porų apsivedė vienu ir tuo pačiu laiku.

Gerbiamiems Treigiams lei
dus jųjų ūkyje “Aušros” cho
ras turėjo savo antrų sėkmingų 
išvažiavimų, kuris pavyko gana 
gerai. Praeito šeštadienio pova
karyje į gerb. Treigių gražų ti
kį pradėjo rinktis vienas po ki- 
.o torontiečių pilni karai cho
ristų ir svečių.

Svetingi šeimininkai visus la
jai maloniai priėmė, suteikda
mi kiekvienam valandėlę savo 
orangaus laiko dėl pasikalbėji
mo. Privažiavus daugiau svečių 
r pradėjus linksmintis, kaip 
lik pačiam gerajam upe netikė
tai įvyko nelaimė. Bebėgioda
mas Kazys Andziulaitis atsimu
šė į kitų asmenį ir užgavo vi
durius. Greitai buvo pakviestas 
gydytojas, kuris patarė gabenti 
į ligoninę. O sekmadienį 9 v. 
ryto buvo padaryta operacija ir 
daktarų nuomone, pavojaus nė
ra. Sako, kad plėvė buvo tru
kusi.

Šis nuotykis gerokai paveikė 
ne tik šeimininkus, bet ir sve
čius. Pažymėtina, kad gerb. 
Treigiai ir čia nelaimės ištiktam 
žmogui teikė visokeriopų rūpes
tingų pagalbų. Po visų nesma-

IŠ fflNNIPEGHO LIETUVIŲ GYVENIMO
Iš Darbo Biuro Įstaigos
Po įvairias Kanados vietas 

besitrankant ir vėl prisiėjo į 
VVinnipegų atvažiuoti. Kaipo 
darbininkas ir darbo ieškoda
mas, pirmiausia užėjau į dar
bo biuro įstaigų. Čia ant lentų 
matėsi apie 30 darbų užrašy
ta. Veik kiekvienas darbas, 
lik ant farmų važiuoti, tai 
karves melžti, tai prie maši
nų vairavimo ir t. t.

Mokestis prie darbų nelygus, 
—nuo $25.00 iki $35.00 mėne
siui ir skelbiama, kad prasi
dėjus javų pjovimui: javų sta
tymui ir prie kūlimo bus mo
kama prie gaunamos algos po 
vienų dolerį “EXTRA” dienai.

vagys lik viskų namuose apver
čia aukštyn kojomis ir nieko 
nepešę pranyksta.

Taip buvo ir liepos 9 d. Vi
siems išvažiavus iš namų die
nos metu per skiepų vagilių įsi
brauta vidun ir atkakliai versta 
visas butas, bet daug pinigų ne
rasta. šį kartų šiek tiek dau
giau padaryta nuostolių, — iš
laužyti spintų užraktai, sužalo
ti baldai ir išneštas moteriškas 
auksinis laikrodukas. Kaimy
nams pastebėjus, kad namuose 
kas tai yra įtartino, buvo duo
ta žinia policijai, bet vagiliai 
spėjo pabėgti. Spėjama, kad tai 
darbas žinomų žmonių (svetim
taučių), bet pagauti nepasiseka, 
o visgi kai kada paklius.

Užuojauta Pr. Adomėlio 
giminėms

Pasklydus gandams, kad bu
vęs torontietis Pr. Adomėlis 
prieš metus laiko išvykęs į Chi- 
cagų, žuvo troko nelaimėje, 
daugumas nenorėjo tikėti, bet 
šių žinių patvirtino liepos 21 d. 
‘Naujienos”, kuriose smulkiau 
nurodoma jo nelaimė.

Pažinojus Adomėlį kaipo ra
mų ir rimtų žmogų, labai ten
ka apgailestauti, kad jį dar taip 
jaunų ištiko nelaimė Chicagoje, 
į kurių jis taip norėjo važiuoti 
ir apsigyventi, tikėdamas rasti 
ten geresnę laimę. Nors Ado
mėlis buvo kilęs iš Šimonių 
valsč., bet buvo artimas kupiš
kėnams ir kartais rėmė Kupiš
kio reikalus pagal išgalės, šioje 
nelaimėjo tikrai užjaučiu jo 
žmonų ir visus gimines.

Ilsėkis ramiai, lietuvi, pri
glaustas svetimos žemės, kurio
je patikai nelaimingų ir nelauk
tų mirtį. —O. I.

Kitokių darbų nesimatyti. Su
sitikau keletu ir lietuvių dar
bo biure, visi teiraujas, kaip 
gauti darbas arčiau prie mies
to, nes nuvažiavimas ir pargrį
žimas tekainuoja tik po keletu 
dolerių. Toli nuo AVinnipego 
nelabai kas tenori važiuoti, 
nes mėnesį kitų padirbėjus vėl 
reikalinga į Winnipegų grįžti, 
o kelionė brangi toli važiuo
jant. Aš esu pasiryžęs visų 
Kanadų skersai' ir išilgai ap
važiuoti, todėl važiuosiu tik 
ten, kur geresnį atlyginimų 
matysiu.

Lietuvių “sostinę” aplankius
Čia AVinnipego lietuviai tu

ri nusipirkę nuosavų svetainę, 
kurių pavadino VVinnipcgo 
Lietuvių Klubu. Bet kaikurie 
sako, —“tai musų sostinė”. 
Čia buvo matyti ant bufeto pa
tiesta keletą lietuviškų laik
raščių; lietuviai apgulę juos 
skaitė. “NAUJIENAS” iš tolo 
pažinau, nes vienas diktas 
vyras, su alkūne į bufetų at
sirėmęs ir prieš savo akis auk
štyn pakėlęs “NAUJIENAS” 
skaitė. Žingeidumo dėlei pri
sigrūdęs arčiau pamačiau 
“LIAUDIES BALSĄ”, vienų 
Argentinos lietuvių laikraštį ir 
viena moteris ant suolo sėdė
dama vartė kažkokį rusų kal
bos laikraštukų, rodos, “Gu- 
dokų”. Tai visgi pamačiau, 
kad čia lietuviai myli spaudų. 
Už tai galima winnipegiečius 
pagirti—geras pavyzdys!

Bet kiek įsikalbėjus paaiš
kėjo, kad KLUBAS savo var
du jokio laikraščio neturi už
sirašęs. Esu “NAUJIENAS” 
užrašęs drg. Beniušis, “LIAU
DIES BALSĄ” koks tai LLD 
narys, o rusų “gaidukų” buk 
užrašęs tos “lietuvių sostinės” 
prižiūrėtojas Pletkaitis. Gi 
Argentinos lietuvių laikraštį ir 
kaikada dar ir kitokių lietu
viai atneša į tų svetainę ir pa
lieka pasiskaitymui. Pagirtina!
Pagerbtas Lietuvos žemėla

pis su vėliava — įdėtas į 
rėmus po stiklu

Vos į svetainę įėjus tuoj 
krinta j akis labai gražus vaiz
das — Lietuvos ženklas — “vi
sa Lietuva” viename paveiks
le. Tai labai gražiai ir garbin
gai pagerbtas Lietuvos žemė
lapis. Padarytas taip: tarp la
bai didelių ir plačiif ųžuoli- 
nių rėmų po stiklu padėta 
Lietuvos trispalvė (pradedant 
iš viršaus—geltona, žalia ir

gumų ir po “saldaus” miego, 
kuris tęsėsi apie pora valandų, 
o kiti ir visai nemigę sekma
dienio rytų pradėjome linksmai. 
Pirmiausiai 3 “gaidžiai” Petras 
Alekas ir Jonas, sudarę tam tik
rų orkestrų, prižadino visus ga
na anksti. Kai kurios mergužė
lės išgirdę “gaidžių” triukšmų 
užtraukė “Gieda gaideliai anks
ti rytelį”, o “gaidžiai” tada pa
reiškė — visi jau sukilo, tai da
bar mes galime eiti gulti.

Tai taip pradėjome sekmadie
nio rytų, ir nors oras iš pat ry
to ir buvo gražus, bet šeiminin
kas pranašavo lietų. Jo prana
šavimas, žinoma, išsipildė ir a- 
pie pietus turėjome biskį lie
taus. Svečiai nors iš lėto, bet 
gana anksti pradėjo rinktis ir 
per dienų atsilankė apie 70 au
tomobilių. Svečių tarpe buvo iš 
Detroito Dailės choro pirminin
kas George Raško su savo drau
gu Eduardu Mason. Jie atvyko 
dar šeštadienį. Pavakary “Auš
ros” choras padainavo keletu 
dainų, kurios publikai patiko. 
Reikia pažymėti, kati choras ne
buvo pilname sustatė, nes daug 
jaunų mergaičių negalėjo at
vykti. Bet vistiek gana sklan
džiai dainavo ir savo dainomis 
linksmino tabako augintojus.

Nors šis choro parengimas 
buvo rengiamas daugiau kaip 
ir šeimyninio pobūdžio, bet 
gerb. Treigių ir kitų Delhi ge
rų lietuvių dėka choras turės 
nemažai ir pelno.

Kitas Aušros choro išvažiavi
mas, kuris įvyko savaitė anks
čiau, jau buvo Naujienose mi
nėtas to parengimo pasisekimas 
dabar čia tik paduodu kaip 
Evening Telegram reporteris a- 
pie tų parengimų atsiliepė.

Įdėjęs keletu tame parengi
me nutrauktų paveikslų sako:

LITHUANIAN COLONY 
MARKS ANNIVERSARY 

WITH PICNIC
Arrival of First Countrymen in 

Toronto, 36 Years Ago, Is
Celebrated by 500

Singing, “Mes Lietuviais esa
me gimę,” or “We are born 
Lithuanians,” 500 Toronto Lith
uanians gathered yesterday af- 
ternoon at St. Augustine’s Sem- 
inary Park, near Scarboro, to 
celebrate the thirty-sixth anni- 
versary of the arrival of the 
first Lithuanian in this city.

In their national costumes, to 
which the very American sun- 
glasses added a touch, the 
younger generation, many of 
them born in this country, 
danced the ancient folk dances 
apleidę. Sugrįžt dainuoti sykiu

radona) vėliava. Tarp tų pačių 
rėmų ant tos vėliavos vidurio 
įdėtas Lietuvos žemėlapis ir 
pakabintas mažajame svetai
nės gale, kur kas pirmadienis 
KLUBO valdyba susirenka mi
tingus atlikti ir kur pora sy
kių kas savaitę lietuvių vai
kai susirenka muzikos moky
tis ir žiemos laiku lietuvių 
kalbos kursus imti. Tame pa
čiame svetainės gale yra ir pia
nas, ant kurio skambindama 
mokytoja duodanti vaikams 
lekcijas, pritaikindama prie 
smuikų ir kitokių stygų in
strumentų.

Pradėjus džiaugtis iš tokio 
gražaus Lietuvos žemėlapio su 
Lietuvos vėliava papuošimu, 
tuoj man buvo pasakyta, kac 
tų /Lietuvos pagerbimo kombi
nacijų esųs KLUBUI padovano
jęs draugas Kazys Beniušis, 
winnipegiačių vadinama s 
“NAUJIENIETIS” — “MUSŲ 
BIZNIERIUS”. Priduodamas 
KLUBUI tų garbingų ženklų, 
Beniušas esųs pasakęs, kad tų 
Lietuvos žemėlapį jam esant 
prisiuntusi “NAUJIENŲ” re
dakcija, “kaipo dovana Win- 
nipego Lietuvių KLUBUI”. Tai 
lodei Beniušis įvertindamas 
“Naujienų” dovanų ir papuo
šęs įdėdamas į rėmus ant Lie
tuvos vėliavos. Taigi ir “NAU
JIENŲ” vardas winnipegiečių 
KLUBE kabo. Malonu!

—Klojimas

Prisiminus 
P. Adomėli V

Kada žinia pasiekė Toronto 
apie drg. P. Adomėlio tragingų 
mirtį, tai aš nenorėjau tikėti, 
kad taip butų įvykę ir drg. A- 
domčlis butų atsiskyręs su vi
sais savo draugais visai netikė
toj vietoje ir nelauktoje valan
doje. Bet šių dienų pasaulio ci
vilizacijos išrasti pabūklai su 
žmogaus gyvybe nežaidžia, — 
žmogus yra menkas prieš tų jė
gų, kurių pats pagamina.

Su drg. Adomėliu būdami vie
noje mokyklos klasėje, visuo
met draugiškai sugyvenome, tik 
šio krašto sųlygos ir politinis 
supratimas mus išskyrė, bet aš 
vis viena jaučiu praeities drau
giškumų, ir dėl to ‘mes jo gai
limės, kad taip jaunas atsisky
rė iš musų tarpo.

Reiškiame giliausių užuojau
tų jo broliui Lietuvoje ir jo 
žmonai ir visiems jo draugams 
dėl jo tragiško žuvimo.-

Ilsėkis, Pranai, šio krašto že
mėje. —B. A. Kovaliunai 

of tlie country of their fathers, 
on a sunny Ontario field. War 
Veterans, some "T25 of them, 
who had come to the feslival, 
toki slories of the days before 
the war when the Lithuanians 
\vere emigrajing to Canada i i 
great numbers.

First Immigrant Now 81
\ incas Paulauskas, who came 

to Toronto in 1903 and is no\v 
ox years old, was unable to be 
present at his own celebral.on. 
idartynas Visiliauskas, who was 
the sccond Lidiuanian in this 
city, was presenled to the au- 
dience.

Citing it as an example of 
Lithuanian industry and stabi
li ty Gari Bure, chairman of the 
picnic committee, toki the au- 
diencc how the first six Lith
uanians in Toronto vvorked for 
the Massey-Harris Co. practical- 
.y on their first day here, and 
were štili working for that Cor
poration. He also špoke of thc 
Lithuanians and retuted the of- 
icn recurring charge that they 
were of Slavic origin, giving as 
a proof that their language was 
of Sanskril origin.

John Yokubynas made a 
spcech on the Ausros Choir — 
“ausros” meaning “down.” lt is 
a recently organized contribu- 
lion to Lithuanian community 
life and is under the direction 
of Frauk Motėj imas. Grouped 
on a sunny hillside among thc 
\vhite margueriles and under a 
pieture in their national costu
mes as they stood singing songs 
sung in Lithuania now and a 
thousand years ago.

Lithuanian sportsmen
Among thc speakers through- 

out the afternoon were, Pranas 
Regina, organizer of St. Joseph 
Fraternal Society in 1907, Vin
cas Ūsaitis, organizer of the 
Lithuanian Sons and Daugh- 
ters Society, and Vincas Dan- 
iels, onc of the most prominent 
Lithuanian businessmvn in To
ronto.

Lieut-Col. G. L. P. Grant-Sut- 
tie, consul for Lithuania in To
ronto, was introduced to the 
audience. Annis Sinkus, Alfred 
Zizis and Art Walkcr, “Lith
uanian contribution to sports 
of Toronto,” were also intro
duced.'

This is the first time a Lith
uanian organization in Toronto 
has arranged a picnic for all 
different sections and societies 
of their Countrymen. A. group 
of Latvians, who are linguis- 
tically related to Lithuanians, 
attended the picnic as a gesture 
of friendship.

Tai pirmas atsitikimas, kad 
anglų didlapiuose (išskyrus Pir
myn choro koncertų) tapo už- 
rekorduota Toronto lietuvių pa
rengimas.

Laikui bėgant gal ir dažniau 
galėsime svetimtaučiams pasi
rodyti. štai jau Aušros choras 
gavo pakvietimų dainuoti “Sun- 
nyside”, kur kas sekmadienį su
sirenka tarp 8,00—10,000 klau
sytojų. Bet kad ta diena supuo
lė su musų išvažiavimu į Delhi, 
tai tapo atidėta nenumatytam 
laikui.

Tokiems pasirodymams butų 
gerai, kad choras butų kuoskai- 
tlingesnis, ir aš ne tik nuo sa
vęs, bet ir choro komiteto var
du kviečiu visus tuos daininin
kus sugrįžti atgal, kurie chorų 
dėl kokių nors priežasčių buvo 
ir kelti bei ugdyti lietuviškų 
menų ne tik savųjų, bet ir sve- 
timtauių tarpe.

Baigdamas noriu padėkoti vi
siems lietuviams, kurie gelbėjo 
šiuos du choro parengimus pa
daryti sėkmingais.

Aušros choro komiteto narys
—J. Jokubynas
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Diena Iš Dienos Gražus “Meksikos”
Vakarėlis Tautiška 
me Kampelyje

Ir Vėl Apiplėšė 
P. Fetrauskiį 
Rubli Krautuvę

! Sekmadienis Po 
Sekmadienio 
f ik Bėga, Bėga

Jau Turi 218-ka 
Narių Ir.$2,000 ■ 
Ižde -

CLASSIFIED ADS

Netrukus Susituok's liti 
ŽyrttŲs Jaunuoliui

18-r a ApyLinkė. — šie me
tai labai gausingi vestuvėmis. 
Štai, netrukus susituoks gerai 
žinomų biznierių A. ir V. Cuk
rų duktė Aldona, 732 W. Cer- 
mak Road, su ciceriečiu Anta
nu Miliausku, 1937 So. 48tli 
Court, kurs už metų baigs ad 
vokaturos mokslą. Jo tėvai 
Antanas ir Genovaitė taip pat 
populiarus ir pasiturintys Ci
cero gyventojai.

Jaunuolių iškiirtilngas šliubas 
įvyks liepos 30-tą dieną, šv. 
Antano bažrtyčioj. O vestuv; | 
puota Park Cortimuhity Hali, 
kur, manoma, dalyvaus kėli 
šimtai svečių dalyvių.

Po vestuvių jaunavedžiai pra
leis “honeymoon” į Californi- 
ją. Vizituos Hollywoodą ir Sari 
Francisco pasaulinę parodą. *

Prie progos reikia pabrėžti 
ir apie p-lės Aldonos karjerą ir 
asihenybę: Yra gerai tėvų iš
auklėta ii’ pamokyta. Yra bu
vusi “Pirmyn” Choro narė. Iš 
3-jų sykių su tėvais 
Lietuvon. Be to, yra 
išvaizdos mergaitė.

Juos

Kitą Sekmadienį — Čekų.
Didelė minia žmonių pereiki 

sekmadienį susirinko Beliajauš 
Tautiškam Kampelyje, 514 E* 
61st St., kur buvo surengtas 
“Meksikos Vakaras”. Lietuviiį 
nebuvo, bet salelė buvo pilnu
tėlė svečių iš visų Chicagos da 
lių ir visokiausių tautų.

Viena viešnia buvo net iš 
Ciiicinhati, Ohio. Dauguma sve
čių buvo “Yahkees”, “tik i 
amerikonai”.

Programe dalyvavo meksi
kiečiai, apsirengę margais tau
tiniais drabužiais, šoko tautiš
kus šokius ir dainavo tautiškas 
dainas. Programe dalyvavo Ro- 
sita, Francisko ir Jose De Leon, 
o valgius gamino pp. Bangel. 
Valgiai susidėjo iš visokių rū
šių “Takos”, “Tostadas”, “Eu- 
čiladas”, “Kampačanas”,
vorones”, “Enpaniadas” ir 
lių rųšiti saldumynų.

Sekmadienį — “čekų 
Vakaras”.

Suėmė Tris Vaįu’liusf Ketvir
tas Pabėgo

BinlJGEPORT — Vakar po 
pietų ketvirti jauni negrai api
plėšė lietuvio Povilo Petraus
ko lt* jo suiiatiš Al Petrausko 
Jr., rūbų kbauluvę, Bridgepor- 
lo Clotliihg Company, 3310 So. 
Ilalšte’d Street.

žagariečių Kliubas Gražiai 
Auga.

S1TUATION VVANTED
: .. Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO prie namų arba 
restaurante arba kaipo janitorius. 
Kreipkitės tik raštu. Jim Paulaus
kas, 1739 So. Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris apžiūrėti 
namus. Nuolatinis darbas. 2 dienos 
į savaitę liuosos. Geri namai .Atsi- 
šaukit po 5 vai. vak. 513 North 2nd 
Avė., Maywood, III.

“Pol-

lankėsi 
gražios

žinąs.

Šiandien Onų
Diena

šiandien yra ONŲ diena, šia 
proga sveikinu sekančias Onas 
su jų vardadieniu: Oną Dav- 
gin, Oną Lukošienę, Onutę Gai
liūtę ir jos motiną, Oną Papcll 
ir visas kitas Onas, kurios 
šiandien švenčia varduves.

— Steponas.

Šį sekmadienį bus “Čekų Va
karas”. Atsilankys grupė čekių 
padainuoti ir pašokti tautiškas 
dainas ir šokius. Tie tautiškie
ji vakarai yra gana margi. At
mosfera būna jauki ir maloni. 
Visi svečiai pamiršta savo kas
dieninį gyvenimą. Publika, ku
ri atsilanko, būna rinktina ir 
graži.

Įžanga tik 25 centai.
Buvęs.

Tūi buvo ketvirtas apiplėši
mas kelių metų bėgy j.

Piktadariai pasirodė apie 4 
valandą po pietų. Visi buvo 
jamii. Įėjo vidun persistatę 
kosttimėriais ir vienas iš jų 
paprašė parodyti jam marški
nių. Krautuvėj buvo vienas p. 
P. Petrauskas.

Vienam piktadariui neva 
perkant marškinius, kiti trys 
pradėjo slankioti po krautuvę 
ir kišti įvairias prekes į savo 
kišeriius ir už diržų. Petraus
kas lai pastebėjo, ir sučiupęs 
vienam ėmė jam kišenius kra
tyti. Tuo tarpu pasirodė Pet
rausko sūnūs Al. Išgirdęs tė
vo šauksmą, jisai pasigriebė 
revolverį ir pradėjo į pikta
darius šaudyti.

Visi keturi pasileido bėgti, 
bet jaunam Petrauskui pasi
sekė vieną suimti. Vėliau .Pet
rauskų kaimynas, Walter 
Lanib, 3320 Einerald Avenue, 
ir Dcering nuovados policis- 
tas William Biissian suėmė dar 
du. —Rep. V. B. A.

tai pbilsio 
pasižmonėjimd lai-

Vieno Sekmadienio Nuotakiai
Malonioji, gražioji vasariužė 

pačiame įsisiūbavime. Pilni par
kai,- pilnos maudynės, pilni miš
kai žmonių.

- Sekmadienis 
diena, tai
kas. Visur pamatysi, susitiksi 
draugus, išvykęs į piknikus.

Praeitą sekmadienį, su drg. 
Karčauskais ir V. Briedžiu, pa
sileidom į įlatijų 'vietą — Bučo 
parką, kur buvo surengtas So 
cialistų išvažiavimas.

I?arbięČiųf>-- Socialistų
Piknike.

ADELE ANDERSON’ 
po tėvais Mandel 

gyveno 1553 N. Hoyne Avė.
tel. Arm. 6134

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liep. 23 d., 9:45 vai. ryto, 1939 
m. sulaukus 25 m. amž., gimus 
Kewanee, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Johanną, vyrą Ever- 
ett, 2 broliu Stanislovą ir 
Aleksandrą; brolienę Adelę 
ir jų šeimyną* ir gimines čir- 
vinskus, krikšto motiną Vero
niką Liulevičienę ir krikšto 
tėvą Joną Makauską, ir daug 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je 2246 North Avė.

Laid. įvyks ketvirtadienį, 
liepos 27 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš koplyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Adelės Anderso- 
ęienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, vyras, bro

liai ir giminės
Laid. dir. J. Liulevičius, tel. 

Lafayette 3572.

■ AiiRaiifiM Siunčiam GėlesLOVE K Sw Dalis
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7348

■ ■ mm 1111111 iiii

11 n n A Gėlės Mylintiems K K 11 Vestiivėtns, Ban- V U >1 kietams, Laido
tuvėms, Papuosi-I 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone tiAFAYfcTTE 5809

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Ghicagoj)
Louis Zillas, 21, su Leoną 

Fcster, 18
Egun Naujoks, 44, su Elsie 

Brehovsky, 48
Eugene Maziarka, 29, su Ari

ne Kelpša, 23
Harry Romeika, 24, su Ca- 

roline Stickles, 18
Peter Jonkus, 21, su Sophie 

Novak, 26

Reikalauja
Perskirų

Kasimir Kmit nuo Mary Kmit

Gavo
Perskiras

Rose Toleikis nuo Anthony
Toleikis

PRANCIŠKUS KAIRALIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 23 d., 10:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 57 m. amž., 
gimęs Liet., Rokiškio apskr.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

daug mylimų draugų ir pa
žįstamų Chicagoje ir Indiana 
Harbor, Ind.

Priklausė prie Lith. Alliance 
of America. Chicago Liet. 
Draug. Lith. Pleasure Club 
Indiana Harbor, Ind.

Kūnas pašarvotas koplyčioje 
6834 S. Western Avė.

Laid. įvyks treč., liepos 26. 
d., 8:00 vai. ryto iš koplyč. į 
Gimimo Psn. šv. parap. baž. 
Marųuette Park, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kap.

Visi A. A. Pranciškaus Kai- 
ralio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Draugai ir pažįstami

Laid. dir. J. F. Eudeikis, 
tel. Yards 1741. ,

Laidotuvėmis rūpinasi My
kolas Pietroszewicz.

Dėl Šokių
N. Y. Parodos 
Lietuvių Dienoj

Atsišaukimas Į šokėjus.

Jaunuoliai ir jaunuolės, tarp 
16 ir 2(j ,,ipetų . .ąmžiaųs, kurie 
žada važiuoti į New Ydrko pa
saulinę parodą, ir prie progos 
norėtų dalyvauti Lietuvių Die
nos šokių programe, kreipkitės

ši vieta tikrai graži. Svečius 
vaišina alumi etc., “Naujosios 
Gadynės” nhrės. Po obele su
sėdę pasikalbėjome su drau
gais apie • politiką ir lietuvių 
veiklą.

P-ie Mikūžiute įdomiai moka 
pakalbėti. Ji tarp lietuviškų žod
žių įspraudžia ame-rikioniškus, 
bet vistiek išeina “fine” ir kom- 
binuojasi.

Dr. Graičiunas sako, kad per- 
greitai gyvenam. Ištikro taip 
ir yra. Dar reikėtų tyru oru 
pakvėpuoti ir gražioj draugijoj 
valandėlę-kitą pabūti, bet jau 
laikas vykti atgal i miestą.

Pas pp. Pulsuckius.
Apsistojom pas senus nau- 

jieniečius Marųuette Parke, pp. 
Pulsuckius, drg. Karčauskų ar
timus draugus. Tai labai pū- 
Vyzdinga šeima. Jų sunuš, 1)E 
Leo Pulsuckis, jau 7 metai kaip 
daktaras ir žymūs savo profe
sijoj. Antraš šunus, Alfonsas, 
11 ką metų ; eina vaistininko 
pareigas. Vienintelė dukrelė 
Marta irgi lukštą mokslą pa
siekus, ir tdi’i gerą tarnybą 
VVestern Electric kompanijoj. 
Ji, su mafnytfcs pritarimu, nu
sipirko naują, puiku automobi
lių ir paėmuą. tris, savaites ato 
stogų, išvyko į 
taip pat aplankys 
kitas vietas;n< k*-

Liejos L’3 dieną žagariečių 
kliubas laike pusmetinį susirin
kimų, H611ywood svetainėje. 
Susirinkimą atidarė ir. vedė 
pirm. p. Arlauskas.' Pirm, pa- 
gelbihinkas ir kasierius neatsi- 
laiikė, jų vietas užėmė R. Šniu- 
kas (pirm, pagelbininku), ir M. 
Miėravicienė.

Į kliubą įstojo 2 nauji nariai, 
Wiliiam Bogan ir Alex Mille- 
ris. Abudu dar neseni vyrai ir 
stiprus kaip ąžuolai.

Rašt. J. Keturakis perskaitė 
icieito susirinkimo protokolą, 

o komisija išdavė raportą iš 
naktinio pikniko, kuris įvyko 
Liepos 1 dieną. Kad ir trumpu 
laiku tas piknikas buvo su
rengtas, bet vistiek kliubui li
ko apie $20.00 pelno.

Knygų komisija išdavė pus
metinį raportą, iš kurio paaiš
kėjo, kad per 6 mėnesius kliu- 
ban įstojo 11 naujų narių ir iž
das paaugo $351.55. Dabar 
kliube randasi 218 narių, o iž
de pinigėlių yra visai arti 
$2,000.

$25 Auka Legiono Salei.
Į susirinkimą buvo atsilan 

kęs svečias, p. Romanas, Da
riaus ir Girėno posto atstovas. 
Jisai kalbėjo trumpai, bet aiš
kiai, naujai statomos svetainės 
dalykus ir kvietė 
kliubą prisidėti

Susirinkimas 
stymo paskyrė 
mos svetainės 
žagariečiai nuo
bo nėra atsisakę ir niekados 
neatsisakys. J. B.

PAIEŠKAU DARBO farinoje arba 
cleaning, tailoring įstaigoje. Abu 
darbu pilnai patyręs ir galiu išduo
ti paliudijimus. Alek Kovalesky, 
1207 W. 47 St. Šaukti 8:30 A. M. 
Yards 5753.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA VYRO farmoj dirbti. 
Rašyti Box 1021, 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III.

žagariečių 
su auka.

Raino=
FOR KENT—IN GENERAL 

Renddai—Bendrai
RENDAI ŠTORAS. Geras vieta 

bizniui, pigi renda, 2436 W. 47 St. 
Savininkas Yards 6196.

V. Beliajus organizuoja gru
pę jaunų chicagiečių reprezen
tuoti Chicagos lietuvius Lietu
vių Dienoj, rugsėjo 10. Ghica- 
ga yra didžiausia lietuvių ko
lonija Amerikoj, tad ir noriih, 
kad iš Chicagos važiuotų di
džiausia reprezentacija ne vien 
dainininkų, bet ir šokėjų. Jūsų 
dalyvavimas progrdme palinks
mins jūsų atostogas ir duos 
jums gerą progą iš arti iškil
mes pamatyti.

Rašykite Vytautui Beliajui 
(anglų ar lietuvių kalboj) ad
resu 514 E. 61st st., arba pa
šaukite Plaza 8177. Praneškit 
savo vardą ir koksai vakaras 
jums bus patogiausias repeti
cijoms. Meldžiu paskubėti.

Budrike Radio 
Programas

Pereitą septintadienį buvo 
labai malonu pasiklausyti Bud
rike radio programo. Buvo gra
ži simfonijos orkestras muzika 
ir puikus dainininkų duetai ir 
solo. Lainininkai buvo trys — 
Kazys, Antanas ir Ona. Visi 
gerai dainavo ir programo lai • 
kas prabėgo labai greitai.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vakare, j 
nuo 7 iki 8 vai., Chicagos lai
ku, iš stoties WHFC., 1420 kil. 
Bus parinktinės liaudies dainos, 
graži akordeonų muzika, svar
bus asmenų ir draugijų prane
šimai ir svarbesnės dienos ži
nios. Šito programo kiekvienam 
bus smagu ir įdomu pasiklau
syti.

— Radio Mėgėjas.

Lietuviškų Rauk 
darbių Paroda

RENDAI 4 kambarių flatas pir
mos lubos, švarus ir sveikas oras 
dėl senų žmonių, pusė bloko iki 
gatvekanų. 5446 S. Noitingham.

WHOLESALE 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. Westem Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

FbRNiTUkE-FlXTUkĖ FbR SALE 
Rakandai ir Įtoistū Pardavimui 
PARDAVIMUI gyvenamojo, vir

tuvės ir miegkambario setai, gaso 
pečius, aliejinis šildytuvas. Atskiras 
asmuo. Baltus, 2938 So. Emetald 
Avė., 2-ras aukštas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GREITAM PARDAVIMUI Mar- 
ųuette Photo Studio, naujai įreng
ta, kaina pigi. Savininkas Juoza
pas Priekaitis mirė. 6823 S. Wes- 
tern Avė. — Atsišaukite 213—155th 
St., Calumet City, Hammond 4025.

be ilgo svain
is iždo kalba- 

Fondan $25.00. 
prakilnaus dar-

Calif orui j ą, 
Floridą ir

bet ir tėvai 
ir

Smarkus vaikai, 
neištižę. Patys kultūringi, ir 
vaikus padarė inteligentais, ne
žiūrint, kad prisiėjo vargingai 
auklėti ir didelės ekonomijos 
prisilaikyti. Yra “Naujienų” 
skaitytojai ir rėmėjai nuo pat 
jų užgimimo. Kada DeKalbe 
gyveno, tai dabartinis dakta
ras Leonas buvo vos tik tryli
kos metukų vaikiukas, bet vilo 
rus “Naujienų” agentas ir iš
nešiotojas. Kai dekalbiečiai jo 
neteko, tai labai gailėjosi šib 
sumanaus berniuko.

Chicagos Lietuviai 
Rinks “Tipišką Lie 
tuvaitę”

Rugpiucio 20 d.

Rinkimas ‘tipiškos Chicagos 
lietuvaitės’ bus vienas iš auk
štųjų programos punktų laik
raščio “Jaunimas” rengiamam 
“Jaunimo Festivale”, kuris 
įvyks sekmadienį, Rugpiucio 
20 d. Suns-et Parke.

RE AL ESTATE FOtl SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA nauja 6 kamb. 
muro rezidencija su visais moder
niškais įrengimais—2 karų garažas

Penktadienį, liepos 28 d., Mil- —Greitam pardavimui tiktai$67OO— 
dos svetainėj prasidės lietuvis- ^rei6^kp^s George Borkertas» 3624 
ku rankdarbių paroda, kurią —------- ------- -——? 
rengia “Vidurvakarinių Valsti- kaXiuS, \ karų
jų Lietuvių Moterų Sąryšis”, garažas, vėliausios mados įtaisymai, 
Salė randasi adresu 3142 So. kaicL^5Q0°b v u1 4554 S. Rockwell St. Storas ir 

Kambariai pagyvenimui, 5 kamba
riai viršuj, garažus, kaina $4800.

CHARLES ZEKAS 
4425 S. Fairfield Avė.

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. Kreiptis į ofisą P. V. kam
pe S. Harlem Avė. 123 gt.

Halsted street. Parbda prasidės 
antrą valandą po pietų.

Moterys, kurios nori rank
darbių parodoj išstatyti, prašo 
mos kreiptis į p. A. Miščikai- 
tienę, 3119 So. Morgan Street, 
(Yards 0150) arba pas A. Jo
nikienę, 3116 So. Halsted st. 
(Victory 1455). ‘ A. M.

Išvyko Į 
Wisconsiną

(

PARDAVIMUI pietų rytų kam
pe West Division ir North Fran- 
cisco prieš Humboldt.Park 15 apąrt- 
mentų. Rendoš $7728. Kaina $34, 
000, % pinigais. S. Yondorf and Cb., 
Ine., 134 N. LaSalle St.

Atostogoms į Wisconsiną šio
mis dienomis išvyko pp. Stan
ley Tomashunai, nuo 6136 Ar
cher avenue, Argo, Illinois.

f
Jie praleis gražioj ežerų ir 

miškų valstijoje kelias savaites 
laiko. Viešės Eagle River ir 
Mercer miesteliuose.

Pp. Tomashunai yra žymus, 
seni biznieriai ir užlaiko biznį 
aukščiau paduotu adresu, Ar- 
goje. (Sp.)

Daugiau kaip 30 lietuvaičių 
jau įsiregistravo į kontestą ir, 
anot rengėjų, iki rugpiucio 20 
d. dar bent kita tiek įsiregis
truos. Kadangi Chicagoj jau il
gas laikas prabėgo nuo pasku
tinio “lietuviškos karalaitės’ 
rinkimo, visur rodoma didelis 
susidomėjimas JAUNIMO fes- 
tivalo kontestu.

Lietuvaitės 
vauti šiame 
registruoti 
2201

SAVININKAS AUKUOJA grei
tam pardavimui, 6 kambarių buri- 
galow, karštu vandeniu šildomą, 
tile maudyne—dviejų karų garažas, 
arti Marųuette Parku ir lietuviškos 
bažnyčios. 6442 S. Fairfield, Pros- 
pect 2163.

Darių-Girėną Prisiminus.
P-ia Pulsuckienė labai drau

giška ir iškalbi moteris ir stip
ri šeimynos galva. Ji daug ži
no ir daug gali papasakoti iš 
gyvenimo įvykių. 1933 metais 
Dariui ir Girėnui žuvus netoli 
Lietuvos, p-ia Pulsuckienė bu
vo tuomet Kaune ir matė tu 
tragiškai žuvusių didvyrių lai 
dotavęs ir matė Soldino miške
lį ir tą vietą, kur lakūnai iš 
aukštybių krito ir žuvo, nepa
siekę brangaus tikslo. P-ia Pul
suckienė sako, kad tuo momen 
tu raudojo ir lietuviai, ir žy
dai ir visi kiti žmonės. Tikrai, 
buvo širdį verianti scena. Auto
busai nespėjo vežti iš Kauno 
žmones į Soldiną, kurie norėjo 
pamatyti vietą, kur mylimų 
Amerikos “Sakalų” brangi gv 
vybė užgęso.

Pulsuckis Eina Geryn.
P s Pulsuckis malonaus bu

do žmogus, tik su gyvenimo 
audromis besiryždamas, pažei 
dė savo sveikatą. Ačiu Dr. su- 
'naus pastangomis, gal sveika
ta sustiprės.

Vincas, ramus jaunikaitis, 
kurį 'ten teko sutikti, gyvena 
pas pjj. Pulsuckius 24 metai.

Po skanios vakarienės, pp.

West
Rinks

norinčios daly- 
konteste gali užsi- 
“Jaunimo” ofise, 

Ccrmak Road.

PARDAVIMUI 7 kambarių ka- 
tedž, 2 lotai, kietmedžio grindys, 
furnaso šiluma—4 karų garažas.

2508 W. Pershing Rd.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai PardavimuiStudijuoja

New Yorko
Susisiekimą

280 akrų Michigane, galvijų ir 
pieno ūkis lietuvių apgyventoj apy
linkėj. Modernas, pilnai įrengtas, 
$18,000 ir terminai. Savininkas S. 
Sproule, 4464 Broadway, Chicago.

All-American
Futbolistai.JUOZAPAS ANDRUKAITIS |

Persiskyrė su šiuo pasauliu g 
liepos 23 d., 6:45 vai. vak., B 
1939 m., sulaukęs pusamžiaus, « 
gimęs Suvalkų apskr., Sintau
tų parap, Jundilių kaim., Liet.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Magdaleną, po tėvais 
Keveriutę, sūnų Antaną, duk
terį Heleną, marčią Juzefą, 
pusbrolį Andrew Dėdiną. Lie
tuvoj 2 broliu, Antaną ir 
Pranciškų, 2 seseris Oną ir 
Marijoną, švogerį, 2 švogerkas 
ir daug kitų giminių.

Priklausė prie Simano Dau
kanto Draugijos.

Kūnas pašarvotas 1541 N. 
Bell Avė., tel. Armitage 2369.

Laid. įvyks liepos 27 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į šv. Miko- 
lo parap. baž., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi A. A. Juozapo Andriu- . 
kaičio, giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį’ pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnus, duktė 

ir kitos giminės 
Laid. dir. John F. Eudeikis, 
1. Yards' 1741.

k aamnMmi e*

“Jaunimo” “Tipišką Lietu 
vaitę” rinks publika, speciali 
teisėjų komisija ir keturi lie
tuviai futbolistai, kurie yra 
pripažinti pačiais geriausiais 
Amerikoj.

Tos futbolo žvaigždės yra: 
Bill Osmanski iš Holy Cross, 
Ed Beinor, Notre Daine; John 
Vysocki, Villanova, ir Bill Ja- 
cunski—Fordham. šie sporti
ninkai Sunset Parkan atvyks 
tą dieną anksti ir išbus iki va
karo. Jie visi pareiškė norą 
praleisti vieną tikrą ‘lietuvišką 
dieną su lietuviais, lietuviškoms 
dainoms, valgiais ir lietuviška 
atmosfera.’ Jaunuolis.

Trys Chicagos miesto inži
nieriai išvyko Ncw Yorkan su
sipažinti su tenykščiu susisie
kimu. Jie kreips ypatingą . do- 
inę į ekspresinius vieškelius, 
iškeltus ir požemihius, kurie 
neseniai ten buvo užbaigti.

Chicagos miestas ruošiasi iš
vesti penkis ar šešis ekspresi
nius vieškelius, vidurmiesčio 
susisiekimo pagerinimui su 
miesto pakraščiais ir prie
miesčiais. Valstijos legislatu- 
ra. autorizavo tam tikslui iš
leisti $60 milionų dolerių.

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

r

r

_____________ .

NAUJAUSI m GERIAUSIRAKANDAI
! PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSK1S FURNITURE HOUSE, Ine 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” ŠINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Karcauskai iš D. Kuraičio pirk
tu naujutėliu Buicku smagiai 
mus pavėžino namo. Ačiu Die
vuliui, ir vėl kitas sekmadie
nis praūžė su bėgančiu laiku 
į praeiti.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rtigpiučio 13 d., 1939 
Sunsfet Phrk

Archer Avė. ir 135th Street

ToiiŠl jeigu turite ką par
duoti, rtiainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios justį^ ge
rąjį kostnhierj, bėt fc£ršfhid- 
tčs ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas diehą Nau
jienų 7-me puslapyje “Class-, 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargehų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
Vertybės cl&ssified skyriaus pA»- 
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

17Š9 S. HALŠTED ŠTREET 
Chicago, III.
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ĮVAIRIOS ŽINUTĖS IŠ CHICAGOS KAIMY
NU “HARBORIEČIŲ” GYVENIMO

Areštavo Daug Chicagiečių — Lietuviai Val
džioj — Išvažiuoja — Piknikas — Mirė 

J. Prakaitis
INDIANA HARBOR, IND; 

-—Apie savaitę laiko atgal po
licija čia suareštavo 54 vyrus. 
Apsivilkę moteriškais drabu
žiais, jie “uliavojo” prie Mi- 
chigan ežero, ir nepadoriai el
gėsi. Kai kurie buvo beveik 
nuogi. Jie buvo daugumoj chi- 
cagiečiai. Vieni jau yra nuteis
ti kaleli arba užsimokėti pi
nigines pabaudas, o kiti lau
kia aukštesnio teismo.

Indiana Harbor yra švarus 
ir pavyzdingas miestelis. Ne
pageidaujamų “šposų” čia ne
pakenčia. Nedorus asmenis 
baudžia, ir įstatymams nusi
žengusias mergaites tuojau a- 
tiduoda j pataisos namus— 
Home for Girls, ar į kitas pa
našias įstaigas.

Visi krautuvininkai ir krau
tuvių darbininkai, kurie dir
ba prie maisto ar rūbų turi 
pasiduoti daktaro egzaminaci-

už darbuotę tenka. Kita žino
ma veikėja yra p. O. Valavi- 
čienė. Jos abi daugiau veikia, 
kaip penkios kitos moterys, 
sudėtos į daiktų.

Nenorime užmiršti gerų lie
tuvį, Julių Fabian. Jisai turi 
maisto krautuvę, bet vis nori 
važiuoti į savo gimtinę Lie
tuvoj. Kai tik kas pradeda kal
bėti apie Lietuvę, tai jo širdis 
tiesiog sprogsta. Jisai nori su 
Dr. P. Grigaičiu pasikalbėti, 
tad žada greitu laiku atsilan
kyti ‘Naujienose”.

Mirtis
Girdėjau, kad buvęs musų 

miestelio gyventojas, J. Pra
kaitis, pasimirė širdies liga' 
Cahimet City miestelyj, III. 
Visi indianaharboriečiai lindi 
netekę gero, malonaus lietuvio. 
Lai jam būna lengva ilsėtis 
kapuose. Jonas J. Lidžius

Unijos Reikalauja 
Specialčs Legislat.
Sesijos

Bedarbiams Gręsia Badas

Chicagos CIO unijų .skyrius 
ir Chicagos Darbo Federacija 
vakar kreipesj^į gub. Horner j, 
reikalaudami sušaukti spccia- 
lę legislaturos sesijų pašalpos 
reikalų sutvarkymui.

Užvakar panašų reikalavimų 
gubernatoriui pasiuntė United 
Charities organizacija.

Unijos sako, kad Chicagos 
bedarbiams gręsia badas, jei
gu legislatura nesusirinks ir 
nepaskirs pinigų šelpimo rei
kalams. Krizis paliečia tiktai 
Chicagos bedarbius.

Horner Apsigyvens 
Highland Parke

Likusioms vasaros savai
tėms Illinois gubernatorius 
Henry Horner apleis sostinę 
Springfieldų ir apsigyvens 
Highland Parke, adresu 903 
Sheridan Road. Ten jisai ato
stogaus.

Nuteisė Konkowski, 
Jo Draugu, į 
Kalėjimą

Turės Kalėti Nuo Metą 
Iki Penkių

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

WASHINGTON, D. C. — Gaisras Senato restorane. 

Gaisras greit liko likviduotas.

Kriminalis teisėjas Lindsay 
vakar nuteisė buvusį Northsi- 
dės aldcrmonų Frank E. Kon- 
kovvski kalėti nuo metų iki 
penkių už politiškų darbų pa- 
davinėjima. Panašiam termi
nui buvo nuteistas ir Konkovv- 
skio politinis bendradarbis, 
Stephen Idzikowski.

Abu buvo apkaltinti ir nu
bausti ėmimu pinigų už prįe- 
žadus panaudoti savo įtakų 
valdžioj ir parūpinti pospek- 
lams darbus policijos depart- 
mente. (Už panašų dalykų 
krim. teismas vakar nubaudė 
moteriškę Mrs. Conroy.)

Konkowski taipgi turės su
mokėti $1,500 piniginę pabau
dų.

Teismas jam davė 60 dienų 
apeliacijai, ir sutiko paliuosuo- 
ti laikinai iš kalėjimo už $5, 
000 kaucijų.

jai. Panašiai tui*i daryti ir alu- 
dininkai bei barlenderiai. Iš- 
tikro, musu mažas Indiana 
Harbor miestelis yra švarus.

Taiso Krautuves

Toliau žiūrint, yra gražu 
matyti, kaip visi biznieriai tai
so savo krautuves moderniš
kiausių stilium, ir miestelį nuo
lat gerina.

Miestelio valdžioje turime 
nemaža lietuvių. Meras yra 
lenkas, bet geras lietuviams. 
Jo ir pavardė skamba lietu
viškai, Frank Migas.

Lietuviai Valdžioj

Jisai paskyrė jaunų ir darb
štų lietuvį, J. Vitkų,’ vandens 
biuro supervaizeriu. Kitas, jau
nas lietuvis, Anlhony RadžiUš, 
buvo paskirtas ipolicistu. Tu
rime valdžioj ir daug kitų lie
tuvių, bet jų pavardžių neži
nau.

Girdėjau, kad Jonas Ragelis 
žada važiuoti į Michigan val
stijų sveikatai atgauti. Nese
niai grįžo iš ligoninės Chica- 
goj. žada važiuoti su savo su
linis, Raymondu ir Edvvardu. 
Abu gražiai, lietuviškoj dvasioj 
išauklėti jaunuoliai, abu muzi
kos mėgėjai. Vienas groja 
smuikų, antras akordeonų. J. 
Rageliui turėtų būti smagu 
atostogas leisti. IPalikusi vie
na namie, p. Auna Ragelienė 
žada visų tvarkų vesti ir J. Ra
geliui į atostogų vietų prisius 
kas trečių dienų “Naujienas”.

M oi erą Pi kni kas

Sekmadienį, liepos 16 d., 
Kast Chicago, prie Wegg ir 
48th Avenue, įvyko Lithuanian 
Ladics Benefit Club piknikas. 
Ten atsilankė gražus būrelis 
svečių ir visi gražiai praleido 
laikų. Gražu, kad dar turim 
tokias darbščias moteris, kaip 
p. S. Rakaišienė ir kitas, ku
rioms beveik visas kreditas

Nuteisė Kalėti 
Už Darbų 
“Pardavinėjimą”

Kriminalio teismo teisėjas 
Graber vakar nuteisė chicagie- 
tę Mary B. Conroy kalėti nuo 
1 iki 10 metų už policijos dar
bų “pardavinėjimų”. Ji rinko 
kyšius, žadėdama kyšių davė
jams parūpinti policijos dar
bus.

Nuteistoji yra 39 metų am
žiaus, vienu laiku darbavosi 
valdžioje, ir susirinko kyšiais 
keliolikų šimtų dolerių. Chi- 
cagietis James Tax, 3809 Mont- 
rose Avenue, pats vienas davė 
jai $700, bet policijos darbo
negavo.

VAKAK
ČHlCAGOJ

• James Liskas, 24 metų jau
nuolis nuo 7357 So. Halsted 
Street, akmeniu išdaužė langą 
Morris B. Sachs rūbų krautu
vėje, 6640 So. Halsted st., pa
sigriebė kelnių porą, ir pasi
leido bėgti. Už kiek laiko ap
sisvarstė, kad iš kelnįų jam 
bus mažai naudos, jeigu netu
rės švarko, ir sugrįžo prie 
krautuvės švarką pasiimti. Ro
dos, nieko aplink nebuvo, bet 
kaip tik Liskas siekė švarko 
per skylę lange, pasirodė keli 
detektyvai ir jį suėmė.

8 « »
• Ties 4708 Kenmore avenue 
su peiliu bandė nusidurti 20 
metų mergina, Libby Ketzin, 
nuo 3536 5th avenue. Ji aiški
no, kad visas pasaulis prieš ja 
nusistatęs. Guli American ligo
ninėj.

» et O
• Nukritęs nuo kopėčių ties 
4125 Ravenswood avenue, už
simušė 48 metų maliorius, Stan
ley Ziegler. Gyveno adresu 4936 
Cornelia avenue.

Demonstracija 
Prie Armour 
Dirbtuvės

A. F. L. Streiklaužiaus

\ . X f
- ''

•Prie Armour and Company 
dirbtuvės, 31 st ir Benton, va
kar rytų įvyko protesto de
monstracija, kurioj dalyvavo 
keli šimtai darbininkų.

Protesto priežastis buvo atė
mimas rangos vienam unijis- 
tui darbininkui stevvardui 
James Schcff, kuris dirba toje 
dirbtuvėje.

Unijos atstovai norėjo tuo
jau atlaikyti konferencijų su 
dirbtuvės vice-superintcndentu 
A. J. Clauter, bet tasai atsisa
kė ir atidėjo pasitarimų iki 
4 vai. po pietų, šiandien.

Demonstracija buvo triukš
minga ir būrys dalyvių pir
miausia pakorė, paskui sudegi
no iš šieno padarytų pavidalų, 
kuris vaizdavo Armour ben
drovę.

CIO unija dar galutinai ne
skelbia ar eis prie streiko ar 
ne. Bet Amerikos Darbo Fe
deracija, kurios .unija, Amal- 
gamated Mcat Cutters and 
Butchers of North America, 
savinasi daugumų Armour dar
bininkų, vakar pareiškė, kad 
streikui priešinasis ir eis 
streiklaužiauti.

CIO vadovybė vakar atsiun
tė Chicagon 15 naujų organi
zatorių, kurie ruoš dirva strei
kui, nes prie streiko ilgainiui 
turbut bus prieita.

Viešnia Iš Spring- 
field, Ohio

P-a A. Plioplis Svečiuose 
Pas Višatus.

ROSELAND. — Mrs. Anna 
Plioplis ir jos duktė Ada at
vyko iš Springfield, Ohio pa
sisvečiuoti pas savo draugus, 
pp. Višatus, Roselande.

Pp. Visatai gyvena antrašu 
56 E. lOlst Place. Viešnia Mrs. 
Plioplienė paeina iš Kudirkos 
Naumiesčio, po tėvais Kūrai- 
čiutė. Su Mrs. Višatiene juodvi 
yra uošvienės. Beje, mus 'pa
vaišino su šviežiu medum — 
tiesiog iš avilio. Pasirodo, kad 
p. Visatai yra gerai patyrę bi
tininkai, ir seni Naujienų skai
tytojai. —VBA.

'keitimai Naujienose 
iuoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos. .




