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Atstovų Rūmai Sulaikė Paskolų Biiių
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KILIUS PALAIDOTAS BENT ŠIOJE 
KONGRESO SESIJOJE

Prieš jį balsavo republikonai ir konservą 
tyvieji demokratai

WASHINGTON, D. C., rugp. 
1. — 193-mis balsais prieš 166 
balsus atstovų rūmai antradie
nį nutarė nesvarstyti paskolų 
biliaus, $1,950,000,000 suma, 
kurį rekomendavo bankinis ko
mitetas.

šitas bilius tapo palaidotas 
bent šioje kongreso sesijoje. Jį 
sulaikė republikonų ir konser
vatyviųjų demokratų koalicija.

Po balsavimo atstovas Sam 
Rayburn, demokratų vadas rū
muose, pasakė: “Nėra galimu-

mo atgaivinti šito biliaus klau
simą. Ta’igi aš manau, kad jis 
yra palaidotas einamo j sesijo
je?’

Rayburn pareiškė nuomonę, 
kad dabar kongreso sesiją gal 
bus galima užbaigti iki atei • 
nančio šeštadienio.

Atstovų rūmams yra taipgi 
pasiųstas paskolų bilius, kurį 
priėmė senatas pirmadienį, ši
tas bilius skiria paskoloms $1,- 
615,000,000. Ir jam reikalingu 
atstovų rūmų akcija.

RUMUNIJA NUTRAUKĖ PREKYBOS 
SU VENGRIJA DERYBAS

BUDAPEST, Vengrija, rugp. reitą pirmadienį įvyko Rumu- 
1. — Vengrijos valdžia antra
dienį paskelbė, kad jau įvyko 
trečias vengrų ir rumunų ka
riuomenės susikirtimas Vengri
jos Rumunijos» pasieniu, upės 
Theiss srity. Susikirtime var
tota šautuvai ir kulkosvydžiai. 
Vienas vengras sargybinis bu
vo sužeistas.

Buchareste, Rumunijos sosti
nėje, per radiją pranešta, kad 
paskutinėmis dešimčia dienų 
įvyko keletas incidentų Rumu- 
nijos-Vengrijos pasieny. Gi pe-

nijos ir Vengrijos pasienio sar
gybos šaudymasi ties Pescoe.

Rumunai sako, kad šituos 
įvykius iššaukusi provokatoriš
ka vengrų laikysena. Todėl jie 
nutraukė rumunų-vengrų pre
kybos derybas, kurios buvo Ve
damos mieste Sinaia.

Rumunijos ir Vengrijos gin
čus kursto tam tikrų sluoksnių 
reikalavimas, kad Rumunija 
sugrąžintų Vengrijai teritoriją, 
kurią jį gavo iš Vengrijos Pa
saulinio karo pasėkoje.

Naujienų-Acme Telephoto
CLEVELAND, O. — Policija puola pikietininkus prie Fisher Body dirbtuvės.

Britai sutiko atiduo
ti japonams ketu

ris kinus
LONDONAS, Anglija 

piufeio - 
dėl

Iš Lietuvos
KAUNAS. — šių metų Ne

muno reguliavimo darbams vy
kdyti paskirta 300,000 litų. 
Aukščiau Jurbarko norima kiek 
galima greičiau pagilinti Ne
muno vagą, kad kursuojantieji 
iš Klaipėdos didieji garlaiviai 
galėtų plaukti iki Jurbarko, kur 
bus įrengtas prekių perkrovimo 
punktas.

šv. Elzbietos 
stato

ŠVĖKŠNA.
Seserų Kongregacija
Švėkšnoje ligoninę, kurioje bus 
chirurgijos ir vidaus ligų sky
riai su 40 lovų. Švėkšnai ligo
ninė buvo būtinai reikalinga, 
kadangi iki artimiausios ap
skrities ligoninės yra 64 km.

LENKAI UŽGAVO DANCIGO SILKIŲ 
j PREKYBĄ

Sumažino New Yor 
ko parodos bilietų 

kainą

Japonai organizuoja 
taikos judėjimą 

Kinijoje
NEW YORK, N. Y., rugp. 

1. — New Yorko parodos ad
ministracija paskelbė, kad šeš
tadieniais ir sekmadieniais bi
lietų kaina pasaulinėn parodon 
įeiti bus tik 50 centų. Iki šiol 
bilietų kaina buvo 75c.

Britų misija atlan 
kys Paryžių

rugp. 
britų

LONDONAS, Anglija, 
1. — Siunčiama Rusijon 
karininkų misija trečiadienį 
atvyks į Paryžių, čia ji turės 

* pasitarimų su tokia pat fran- 
euzų misija, o paskui abi mi
sijos vyks j Maskvą konferen
cijoms su rusais karininkais.

Reikalaus priesaikos 
kavą perkant

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 1. — Vokietijos krautu
vės reikalaus priesaikos tų as
menų, kurie perka kavą, kad 
jie neperka jos kitose krautu
vėse.

Priesaikos blankos jau 
narnos krautuvininkams, 
kietijai trūksta kavos.

TSINGTAO, Kinija, rugp. 1. 
Japonai organizuoja , taikos ju
dėjimą Kinijoj. Jų kontroliuo
jama Tsingtao miesto vyriau
sybė paskelbė šaukianti masinį 
mitingą taikos interesuose. Nu
matoma, kad ir daugiau tokių 
mitingų bus suruošta. Mitingų 
tikslas yra įskiepyti kinams no
rą taikos. Kitas tikslas yra 
įskiepyti kinams idėją, kad rei
kia suorganizuoti nacionalnię 
šalies valdžią su buvusiu kinų 
premjeru Wang Ching-wei prie
šaky.

•> ruS- 
Ryšium su dery

bomis dėl britų koncesijos 
Tientsine blokados britai suti
ko atiduoti japonams keturis 
xinus, kurie dabar yra laikomi 
<oncesijoje. Šitų kinų klausi
mas, bent formaliai, buvo kon
cesijos blokados priežastimi’.

Japonai tvirtino, kad kinai 
užmušę japonų muitinės parei
gūną, ir reikalavo juos išduo
ti. Britų koncesijos vyriausy
bė atsakė, kad japonai neturi 
pakankamų įrodymų kinų kal
tės ir todėl jų neišduosianti.

Dabar betgi pranešimai sa
ko, kad britai sutiko reikalau
jamus kinus’atiduoti japonams, 
o japonai ketina nuimti' konce
sijos blokadą. .

Japonai ruošia nau
jus smūgius svetim

šalių prekybai 
Kinijoj

dali-
Vo-

ORHha

Chicagai ir apielinkei Tede, 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; vėliau perkūnija 
su lietum; vakare vėsiau; sau
lė teka 5:43 v. r., leidžiasi 8:09 
vai. vak.
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DANCIGAS GRŪMOJA NUSIKRATYTI LENKIJOS 
MUITAIS

rugp. 1. 
Lenkija 
senatą,

VARŠUVA, Lenkija, 
— Kovoje su naciais 
painformavo Dancigo 
kad ateity 'Dancigo firma Amą-
da, . eksportuojanti margariną 
ir silkes/į -Lenkiją, turės mo
kėti tokius pat taksus, kokius 
moka bet kurios svetimos ša
lies importuojami Lenkijon 
produktai. Iki šiol, budimas 
Lenkijos muitų sistemoje, Dan
cigas šitokių taksų . nemokėjo.

i Nacių apskaičiavimu,, šitas 
lenkų patvarkymas atimsiąs

Dancigui $5,000,000 vertės 
nio. Dancigo senatas jau 
reiškė protestą. Naciai grūmo
ja visai nusikratyti Lenkijos 
muitų sistema, jeigu lenkai ir 
toliau vartos ekonomines re
presijas prieš Dancigą.

Stebėtojai sako, kad lenkų 
žygis pataikė juo skaudžiau- 
sion Dancigo vieton. Todėl ir 
protestai pasigirdo. Be to, len
kai parodysiu Dancigo gyven
tojams, kaip žymiai jų gerovė 
priklauso nuo draugingų su 
Lenkija santykių.

bizr, 
pa-

CLEVELANDE NUSTATYTA “RIAUŠIŲ 
'■'■ZONA”' 4

Ohio, rugp. 
įvyko strei- 
su policija 
įmonių. 46

Japonai atakavo 
amerikiečių sa

vastį Kinijoj
CHUNGKING, Kinija, rugp.

1. — Pirmadienio vakare japo
nų lėktuvai du kartu mėtė bom
bas į Chungkingą, kinų laiki
nąją sostinę. Jų atakos buvo 
taikomos į Yangtze upės pietų 
krantą, kur amerikiečių ir bri
tų savastis randasi.

PEKING, Kinija, rugp. 1. — 
Pusiau oficialus pranęšimai sa
ko, kad Japonija ruošia nau
jus muitinių ir tarifų patvar
kymus tai Kinijos daliai, ku
rią ji yra užkariavusi, šitie pa
tvarkymai busią paskelbti ar
timoj ateity. Jie suteiksią leng
vatų Mandžurijos ir Japonijos 
eksportams ir apsunkinsią ki
tų valstybių prekių {gabenimą 
Kinijon.

CLEVELAND, 
1. — Pirmadienį 
kierių muštynes 
prid Fisher Body
asmenys muštynėse buvo sužei
sti.

Antradienį policija nustatė 
“riaušių zoną”: išleido patvar
kymą, kad pikietai dideliu skai
čium neprivalo 
kaip 500 jardų

rinktis arčiau 
nuo įmonių.

Pikietų antradienį buvo tik 
po 5 prie kiekvienų vartų. Tai
gi į įmones įėjo skebų. Kompa
nija praneša, jogei dabar įmo
nėse dirbą 450 mekanikai ir 
gamybos darbininkai.

Detroite antradienį įvyko po
ra susirėmimų prie Fisher Body 
No. 37 ir prie Chevroleto įmo
nių. Muštynės buvo greitai nu
slopintos.

Ispanijoj cenzuruo-|Karo teismai politi-
jami laiškai, kny

gos, raštai
niems nusikaltėliams 

Lenkijoje

Kvarantinas 80-ms 
stovyklų vaikų

MENTONE, Ala., rugp. 1.
Įvestas kvarantinas 80-ms 
Cloudmont stovyklos vaikų, ku
rių vienas mirė dėl vaikų pa
ralyžiaus ligos, o porą kiti, 
serga. Kvarantino priemone no
rima ligos plėtimąsi sulaikyti.

Be to, grupė vaikų saugoma 
Floridoje, nes ir jų tarpe pa
sirodė susirgimų vaikų paraly
žium.

Sukėlė riaušes dėl 
įvedimo blaivybės 

Indijoj
BOMBAY, Indija, rugp. 1. — 

Antradienį įvyko riaušės dėl 
įvedimo - prohibicijos Bombay 
mieste ir jo apylinkėje.

Demonstraciją surengė mo- 
sulmonai. Jie protestavo prohi
bicijos įstatymą, nes numato, 
kad valdžios gautas iki šiol iš 
svaigalų pajamas teks padeng
ti taksais. Mosulmonų paradą 
užpuolė indusai žiūrovai. Kele
tas paroduotojų sužeista.

Kitą demonstraciją surengė 
indusai darbininkai ir moters, 
šitoj 
20,000 
tarimo

minioj dalyvavo apie 
žmonių. Jie reiškė pri- 
blaivybei.
blaivybės įstatymas yra 

Jis draudžia 
gėrimus

Pats 
vienpusis, 
svaiginančius 
sams, bet leidžia juos 
europiečiams.

vartoti 
indu- 

vartoti

Policija patruliuoja 
Massachusetts 

miesteli

SOUTH BARRE, Mass., rug- 
piučio 1. — Parre Wool Comb- 
,ing kompanijos darbininkai, 
Amerikos Darbo Federacijos 
nariai, sustreikavo. Ryšium su 
streiku į. Barre atsiųsti valsti
jos policininkai, kurie dabar 
patruliuoją šitą normaliu laiku 
ramų miestelį.

Paskelbė rinkimus 
automobilių 

įmonėse
rugp.WASHINGTON, D. C

1, — Nacionalinė Darbo San
tykių Taryba antradienį pa
skelbė rinkimus darbininkų "at
stovų tarp 78,000 Chrysler Cor
poration, Briggs Manufacturing 
Co. ir Motor Company darbi
ninkų. Norima nustatyti, ku* 
rlai iš dviejų kovojančių auto
mobilių darbininkų unijų 
guma samdinių pritaria.

■ j. . •Jik.V,' ,,- , v* 7 J

dau

BUBGOS, Ispanija, rugp. 1. 
— Vidaus reikalų ministeris 
Suner suorganizavo naują cen
zorių armiją, šitų eenzorių už
duotis bus pašalinti iš Ispani
jos literatūros, muzikps kuri
nių ir piešinių visą, kad atro
do priešinga Ispanijos “intere
sams”. Be to, keleto tūkstan
čių cenzorių štabas peržiūri 
kiekvieną gautą Ispanijoj arba, 
siunčiamą iš . Ispanijos ląišką, 
cenžuruoja telegramas ir pra
nešimus telefonais* Daromos 
kratos spaustuvėse ir ’knygų 
krautuvėse ir konfiskuojamos 
visos nepageidaujamos vyriau
sybei knygos.

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 1. 
— Prezidentas Moscicki pirma
dienį išleido įsakymą, kuris ski
ria karo teismus asmenims nu - 
sikaltusiems prieš šalies intere
sus. Kitaip sakant, karo teis
mai skiriami Lenkijos politi- 
niems nusikaltėliams.

Dabartiniu laiku Moscicki o 
įsakymas yra atkreiptas prieš 
vokiečių ir ukrainų separatis
tinę veiklą.

Kai kurios vokiečių draugi
jos tapo uždraustos. Tūlas skai 
čius jų narių areštuotas. Suim
ta taipgi nemažai ukrainų 
Lvove ir Brzerzny. šitie ukrai- 
hai kaltinami palaikę kontaktą 
su Vokietijos naciais*/

WASHINGTON, D. C., rugp. 
1. — Jungt. Valstijų iždo se- 
krr<crius Morgenthau gavo pa
kvietimų atlankyti Suomiją ir 
trečiadienį išvyks Europon. Jis 
ketina išreikšti padėką Suomi
jos valdžiai, kad ji moka sko
las Jungt. Valstijoms,.

LONDONAS, Anglija, rugp. 
1. — Britanija paruošė l,50(),- 
000 kaukių kūdikiams nuo ga- 
sų apsaugotu jeigu kiltų karas 
ir priešai mėgintų nuodingomis 
dujomis Anglijos gyventojus 
terioti. Valdžia neduoda kau
kių kūdikių tėvams, jas sude
da tam tikruose sandėliuose.

KAUNAS. — Po paskutinių 
dienų liūčių pietinės Lietuvos 
miškuose pradėjo dygti dau
giau grybų. Dabar tuose miš
kuose jau galima rasti ne tik 
voveruškų, bet gražių ūmėdžių 
ir net baravykų. Ypač daug 
baravykų randama Varėnos- 
Onučkio apylinkių miškuose.

KAUNAS. — Prekybininkui 
Karveliui valdžios įstaigos 
sakė pagaminti 150,000 Lt 
mai mažų radijo siųstuvų, 
to-, vedamos su juo derybos
gaminti gana daug radijo pri
imtuvų.

už-
Sll- 
Be 
pa-

Pagal didįjį plentų sta- 
planą reikėtų pastatyti 
km naujų plentų, šiuo 
vykdomas dešimtmečio

KAUNAS. — Kelių Valdyba 
yra parengusi Lietuvos plentų 
statybos didįjį ir dešimtmečio 
planą, 
lybes 
2,600 
metu
plentų statybos planas, sudarąs 
apie 700 km naujų plentų. Ap
skaičiuojama, kad viso didžio
jo plentų statybos plano įvyk
dymas kainuos apie 180,000,000 
Lt.

KAUNAS. — Bitukų plytelių 
fabrikas Petrašiūnuose savo ga
miniais sudomino ir kitų val
stybių miestų savivaldybes. Tuo 
reikalu vyksta susirašinėjimas 
dėl bituko plytelių gaminimo 
užsieniui, šiemet fabrikas pra
plėstas. Iš užsienio pargaben
tos reikalingos mašinos ir da
bar ten bus galima gaminti 
didesnį kiekį bituko plytelių.

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis iš Italijos atgal į Vokie
tiją atvažiavo skulptorius Pet
ras Rimša. Jis apsigyveno Ber
lyne ir su viena didesne firma 
susitarė dėl atliedinimo iš bron
zos jo kurinio “Lietuvos Mo
kykla”. Atliedinus iš bronzos 
“Lietuvos Moykylą” ji bus ga
benama į Amerikos Jungtines 
Valstybes. Skulptūra bus pa
statyta Pitsburgho universiteto 
salėje.

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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^kvartalai Zapyškio girininkijos, 
o 4 Agurkiškės girininkijos. 

Gaisrą bu v? atvykę gesinti
Kazlų-ltudos ugniagesiai, taip 
pat buvo F.ustabdyti Ežerėčio 
durpyno darbai ir visi darbi
ninkai ėmėsi gesinti gaisro. 
Viso gesino apie 200 žmonės. 
Gaisrą pavyko galutinai loka-

„ : p^sistterintLUteis ^tfeųjitehas^ fcu .ewq»i
Puikus ir įvadus miliuką*- kiteiomta jis nemanų ~ * —
Jue ta čia važiavom® ttetaJL ateity j ė 
juo teA-į
leėte. Upės, pWkUS ^erAL

Suinanėme aplankyti mvoi 
latHfečkis Svalkertus. Gtedėjtt^l 
me, kad lIollywKMMi hiteste jfe 
turi dviejų aukštų namą pasi
statę. Nepasisekė jįj surasti, tad 
nusitarėme važiuoti į Miami. - 

Pasiekėme miestą jau tems
tant. PiriHtate-ia lad turėjome 
apsiriipinli itakvyne. Aps.nąkvo-1 
joitie MijesUc viešbutyje. Ki ą 
Kielių nuvyldome į miesto cen
trą. o paskui pasukome juros 
link, kur prišlatyla daugybe 
iaivukų. IjaįyjeijųB galinta Įtafei- 
semdyti pu doterį te dąugtau 
dienai. Jei kate pųjsi&ekų 
Ii tam likno didžio ŽUvĮy tai ki
tų Iripą už laivelį teeito netei
kiu mokėti.

Keteoshtečiai
Parivnik$ėtej& pasidairę nuė

jome į parkų. Purkas labai gra
žus, bei nedaug suolų, ^asilui- 
kė itin šilta diena, tad saulutė 
pusėtinai kepino.

žmona pasiūlė, kad važiuotu
mėme susirasti nakvynėm Kaip 
tarėme, taip ir padarėme, žino
jome, kad čia yru ir kenbshte- 
čių. jBUfenh ponai K^nlįai te 
Vaičiūnai. Nuo miesto iki jų 
Važiuoti apie pusę Valandos>

Kadangi žmona jau pas juos 
buvo buvusi, tai neturėjome jų- 
kio vargo juos surasti. Vos pri- 
Msžiavome kiemą, Inoj p-ia Esu- 
iienė mus pasiliko. Kaip bema
tant atsirado ir pats jEsteis. Pa
sisveikinome, supažindinome 
su savo naujuoju draugu Petru 
Tvarėnu. Netrukus pasirodė ir 
p-ia Vaičiulienė, Esulienės mo
tina. Tuoj užsiprašė pas save. 
Mat) jų katedžiai beveik krūvo
je ; '

Tiek vieni, tiek kiti tUri savo 
nuosavybių Kenosha mieste. 
Dabartiniais laikais šUnkU nuo 
jų atsikratyti, kadangi pirltojų 
nepasitaiko., • p

Buvonie labai įgrhžiąi ir sve
tingai priimti. Žiuriu, mano, 
žmona jau susitarė dėl nakvy
nės: nusamdė iš Esulių “kate- 
džiij” už keturis dolerius (Šiaip , 
reikia mokėti $6 už naktį).

Išbuvome dvi dienas. Turiu., 
pasakyti, jog katedžiai tikrai 
puikiai įrengti ir turi visokių, 
parankumų.

Ponai Esujiai čia atvyko 1935 
melais. Katedžius jie statė pa
tys, tik sarpdė darbininkus. Da
bar jie tokių katedžių turi pen-, 
kiolika. Už kiekvieną katedžiųi 
per savaitę gauna nuo 25 iki 3Š 
dolerių. Vienas katedžius sju vi* 
sais įrenginiais atsieinė apie 
?900. 4 1

Lietuviai, kurie mano aplan- 
ky Miami, turėtų neužmiršti, 
kad ten galima apsigyventi pas 
savo tautiečius. Jų adresas —' 
4350 S. W. 8th Št. Tįek .ponai 
Ėšuliai, liek pbn'ai Vaičiūnai 
yra labai draugiški ir ipalonųs 
žmonės.. Lietuviai tikrai peši-

j ome Etei Galite

Kelione iš Kenosha į Floridą
n- į mi

(Tęsinys)

Važinėjame po Floridą

Vasario 18 d. atvyko pas mus 
p. Petras Tvarėnas. Susipažino
me, pasisveikinome. Tai Ame
rikos kareivis, kuris dalyvavo 
pasauliniame kate. Jis gana 
silpnos sveikatos ir gauna iš 
valdžios pensiją. Pirmiau gau
davo $40 per mėnesį, o dabar 
— $30. Dėl pensijos sumažini
mo jis kaltino prezidentą Roo- 
sevellą. Žinoma, lokiam kalti
nimui nėra mažiausio pagrindo-. 
Bet kada žmogus taip įsitikinęs^ 
lai neperkalbėsi.

Nusitarėme kitų dieną va
žiuoti į Miami. Pasukome į 
Daytona Beach. Keliai geri: 
kaip sakoma, Važiuok ir norėk. 
Tarp žalių laukų kartais gali
ma pastebėti ir balto smėlio 
sklypų, — atrodo, lyg tai bu- 
tij sniego dengta žemė.

Štai jau ir pagarsėjusi Day
tona Beach. Įrengta puikiausiai.' nėra matę didesnių patentų, tai 
Kai pravažiavome tiltą, tai tuoj jie martytų, kad ten pats pie- 
krito į akis “laikrodžio bokš- vas gyvena..^ 
tas”. Iš tolo atrodo lyg nume-

.41M I UJUlr i , 

raidės. Užrašyta: “Daytona 
Beach”.

Čia yra didžiausias teatras 
po atviru dangum. Jo talpumas,' 
rodos, 4,500. Viskas įrengta la
bai gražiai ir patogiai. Tai dau
giausia \VPA pastangomis at
likta. Kai Čia įsikalbi SU žmo- 
neitais^ tai iš kai kiurių sužinai, 
jog jie savo gyvenine nėra nta 
tę sniego.

žemiškas rojus
Buvome sustoję Melburne' 

miestelyje. Tai labai gražus ir, 
švarus miestukais, per kUrį bŠ-j 
ga upė.

Tačiau gražiausių Vietų ma
tėme Palm Beach, vadinamoje 
milijonierių kolonijoje. Balu
čiai ten nepaprastai šaunus. Ap
linkui gėlės, parkai, sodai. Tie
siog žemiškas rojus, ir liek, 
žmogus lieka liek sužavėtas, 
jog nenori pasitraukti. Jei tuos 
pa Jocius pirmų karių pamaty
tų Lietuvos kaimiečiai, kurie

Važiuodami žiūrėjome į apy- 
riai bokšte. Bet kai privažiavo-j linkės. Tikrai Žavus reginiai: 
me arčiau, tai pastebėjau, jog gėlės, palmos, oleandrai. Suslo-

PATTERN 2237KITCHĖN T<? /ELS
No. 2237 — Išsiuvinėfkite abrusėlius šiais motyvais ir papuoš- 

kitę savo virtuvu

No. 2237j NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
I 1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.

B Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man /Pavyzdį No,
I

Vardas ir pavardė ...................___

I Adresas ............................. ....... ....... .................................................. .

ionųj? jiš nėiųųnų pirite ir
***

*"Į įvairenybes
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Sumanėme po miestą pasivą- 
žinėii ir ktdyVU ilei’cgėlų” paba
ly b. Kur pirma buvo pelkės ne- 
i^rėndanĮOs ir gyvaw vaikus 
veisė, tai dabar puikiausi par-> 
kdi te gf’Žųš Ahmiai sfedVL SMiumš 
pai odė vieną ypatingą medį, 
kįįiLo Vhisiai atrotjfo lyg dešrtgs. 
Olj imk ir valgyk.

tJžsUkęniė į Itan-Anterlčjart 
Airivayš Tlėrminai. Tai ^težitei- 
šia pasažierinių lėktuvų stotis. 
Iš čia. skrenda lėktuvai į Pietų

i Anierikų> ifawajų saįas ir kitas 
pAsatefo ddita. UžUįmme į vte- 
im itamio ta .taurio

panterai tarina, tai .trys pa- 
ternatedjte maudymute įmyliu- 
mais ųpsivįlkį' traukia lėklUviį 
i angarą, kur jis yra e^žami- 
nuojamas ii\ jei reikia, iaiso- 
mas.

Viduje sukasi didelis kamuo
lys su bufėlu. Čia galima gauti 
visokiausių it tlžkau- 
^ių«

Bals teteisiąs, takai šauniai at
rodo. Trobesiai d^eti ir auH- 
Itjh kiaipUr įShiėų^nš vidurmfes- 

Kadangi jau buvo sute
mus, tai jie visi buvo elektros 
šviesa apšviesti.

(Bus. daugiau)
♦ ' > I ?

Skelbimai iįėittjienjaiše 
MUd# dšlto, 

kad pažins Naujiena

įn.iniiiliOli* I M ilium rneiMi .

KIEK PASAULY
Įmonių

Tautų s-gos sekretoriato sta- 
tilstikos departamentas prane
ša, kad m. pabaigoje pa
saulyje buvo du milijardai 
Šimtas trisdešimts keturi mi
lijonai žiUonių. Neskaitote Ki
nijos, 193^ (m. pasaulio žmohių 
skaičius padidėjo aštuoniolika 
milijonų, tai yra 1.1%. Pusė 
visų žmonių gyvena Azijoje. 
Indi Joju gyvena 374 milijonai 
žmonių. Kinijoje skaitoma 450 
milijonų gyventojų; Japonijo
je—-72 milijonai, o visoje ja
ponų imperijoje—apie 100 mi
lijonų. Sovietų Sąjungoje gy- 
vįeha 173 milijonai žmonių. 
pUKnpnje, be Sovietų Sąjun-

ii viso yra 397 milijonai 
gyventojų. Iš jų Vokietijoje, 
gyvena 78 milijonai, Didžio-: 
joje Britanijoje—^17 milijonai, 
Iidiijoje-^43 milijonai, Pran- 
rųžijoje—42 milijonai,—Lenki- 
joje—35 milijonai. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra 130 
iniiijbnų^ o Pietų Amerikoje— 
00 milijonų žmonių.

Dar apie miško gaisrą
— ...................

ZAPYŠKIS. — Jau “Lž” bu
vo rašyta, kad Zapyškio giri
ninkijoj degė didžiulis miško 
pįlotųš. Dabar galutinai paaiš
kėjo^ kiek išdegė miško.

Birželio 9 d> išdegė 120 hą 
mtako, Viso 6 kvartalai. Du

Office and Res. Phone Caiumet T472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:39 p. m.

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

IDl V. E. SlEDLiNSKl
DENTISTAS

... , /i Pirm., Trečiadienį, Šeštadienį
!1ZU ,va s U1. !ga | 4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., K et vir tad% Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650 
““ r

biiVo ugnyje matyti bebėgant 
daugybė Žvėrelių.

AKIIJ SPECIALISTĄ DR. STRIKOL'IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisu 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų TeL: Prospect 193a

DR. VAITUSH, OPT
UETDVIS

Mano 20 knetų prąktikavimas 
jikšiį garantavimas.

Optometrically Akių Specialistah
Palengvina aKių Įtempimą, kuru 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rtid. skaudamą akių karštį, atitaiso 
trutaparegyst^ ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
daidas. Speciaiė atyda atkreipiama 
, mokyklos vaikus. Kreivos akys 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
ėabiš be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirmą,

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

Uit. t. Z. V EŽELIS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Steredoj pagal sutartį.

*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
1 I' JP !) :• : . • ■ ; ' ’. * ' ■ ’ ’’ '

GENIAUSIA JDR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE '

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605*07 So. Hermitage Avfe.

y South Fairfield Avenue
i Telefonas LafayETTE Č727

■

r •.

MA

koplyčios visose
Chicagos dalyse

OHilVffi -ĮMliHfi infhiii iHitni IMI I Iiiii

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso- *

bfis&s ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: hbo 10 iki 4, nuo 6 iki t 
Nedėliomis pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ŽUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 Wesi 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLUCk 6111

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 

1'eL Office Wentworth 6335 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

i

Mrs. A. K. JARUSZ
t Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
8630 Š. Western av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čidj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Heverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

KITATAUČIAI

Klausykite Lietuvių radio įtaagmtaų AhtrteHehio ir MU 
fctfrio VakAMi 7 vaL vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K) 

—Pranešėją ŽALTIMIERAS.

r„,.. L; f, -V

Laidotuvių Direktoriai

DR. HERZMAN a
:■ IŠ RUSIJOS S

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal hau- 
jaustus 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 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

jOiųa^ijos Nariai__
Ofiso Tel. Yards 5921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

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

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

Tel. Kenvood 5107. *'
• ‘ • • ' • ~ •• ’ ‘ ' ■ ' - -

Phone CANAL 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR ČfilRUkGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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 2886.

I Miestas ir valstija I— m «aa W

Sales Tax ekstra.

ADVOKATAI

Spausdinam

i

ė

tfmtatf-įfeaasi

Ofiso Tel. Vlrglnia 0036.
Residenee TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
• Ofiso valandos: 

ir nub 6—8 vaL vakaro

Dn F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cbt. Dataen. Hemlock 669fc

POCAHONTĄŠ Mine Run 
(Screened) Tonas ..........
SMULKESNĖS

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE «70I 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

nub
8936 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

Telefonas YARDŠ 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13. 

feež. Telephone PLAZA 3200

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. danai 8500

-’-r :---- :—-—-t?-----

i M -

LYČIAS
VISOSE MIESTO

**

CHANE COAL COMPANY~ 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
$y.žs

■ 57.00
PETROLEUM CARBON ČOKk • $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas* ■ "

NARIAI
ChicAgos,
teta

lietuvių
Direktorių
Asociacijos

X LiULEVičiUS
4348 S. California Avenuė

Ambulance
Patarnavi
Inas Dieną 
ir naktį

DALYSI

Phone Lefayette 3572

P. J. RIDIKAS
YARDS 1419

I. J. ZOLP Phdhė Yardh 0781

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N, Dearborn Si 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3328 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.PLAKATUS, BILIETUS 
BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

1646 West 46th Street

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?"
Ar žinai, kodėl vieni Ji gi

ria, kiti kėikfA, bėt visi mėgsta 
ii skaityti^

Sėt kunigai pasislėpę jį 
ijubia, nors savd pArajii- 
jčųimš draūJžiA jį į tahkas 

paųųt. . f
“Kelėiyp*- įmonės mėgsta dėl 

to, kkd jis niekam hbpfttaDcau- 
le ir teisybę sbnjbtį. ?

žmonių .mulkintojus it kpg^- 
yijcua Jisai lupa be jokio pa$i- 
gailėjiMO. ’ '

Be . to, tame rasi visokiu PS- 
teteMų, pathbkinnh'ų, gražių 

jdbmitį paveikslų fr žiriių ‘ 
iR vj.SO pasalta*
Kainuoja tik $2.00 . fhtetapis.

Adresas tok«t

“KELEIVIS"
253 BroadVydy,

SO. BOSTON, MASS.

43i9 LittttthiiJa Avenue
S. P. MAŽEIKA

Yatdk 0782

Yards 1139
Yard» 113S

LACHAWICZ IR SŪNUS 
SS14 Wė3l 23rd įPlace 
SKYititiSl Iha Usth Štre.l 

,.4.■ ..... . »|1 Į|i. , ,į ; gĮ ,.^>.^4.-.. Į.
V, PETKUS

4704 jSp- Wefitern ĄVe>
HhMįpĮi/i, i , r?rarrf%it>l»tV>i

Phone Cahal 2515
TėL PtUltaan 1276

Phofte Lhfayėtte 8024
Hll. . „IWT...Jf.f

ALANAS M. PHILLteS
3307 Lituhnich AVenue Pjįone Yards 4908

■ r . ■ L i-L r. > A ■■■0 Hl.-| 4. l„i t.i HGlb X;

ANTHONY R. PETKUS
4834 Sd. Westerh Avė. 1NMMM Grovehill 0142
UlO South 40th Court CiWo Phone Cicero 2109 

.k .... . • 4 - - •»

■ ■ ■——■ ■■—-—— -------- -

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

21b0 WEST MADISON STREET 
Vhl. 1 iki 13 po pietų, 6 iki 8 Vak.

Telefonai SEELEY 7839.
Namų telefonas Brunswick <597

¥et Vards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 iki 

’ 4 ir, 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki

, Šventadieniais: 11 iki 12
Dn V. A. Šimkus

GYDYTOJAS it CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Ngmu T#*l r-Hvdp Park 3395

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENO^P



Trečiad., rugpiučio 2, 1939 NAUJIENOS, Chicago, tll.

tose stotyse pastatyta 30 nau
jų keleivinių namų, pertvar
kyta ir iš pamatų atremontuo
ta 44 stotys, kapitaliniai atre
montuoti 84 gyvenami namai. 
Kaune įrengta plieno liejykla. 
Obelių, Marijampolės, Telšių, 
Pagėgių, Plungės ir Tauragės 
stotyse įrengti vandentiekiai 
su pompomis, pastatyti 10

KAUNAS. — Liepos 6 d.--Šli
ejo’ 20 metų nepriklausomos 
Lietuvos geležinkeliams. Po 
Didžiojo karo Lietuvai atitikę 
geležinkeliai, statyti rusij ir 
vokiečių, nebuvo pritaikyti 
musų krašto reikalams, todėl 
teko daug taisyti ir naujai sta
tyti. 1922-24 m. pastatyta Kaz- 
lų-Rudos-Šeštokų geležinkelio
58 km. ilgio linija. 1926-32 m. vandenbokščių ir kt. 
pastatyta nauja geležinkelių 
linija šiauliai-Telšiai-Kretinga 
— 127 km. ilgio. 1929 m. pa
statytas 4.5 km. ilgio geležin
kelis tarp Radviliškio ir Jo- 
naitiškių; pastatyta visa eile 
kitų kelių, praplečiant kelių 
tinklą stotyse, pastatant nau
jas šakas, taip pat pagrindinai 
pertvarkytos kai kurios stotys, 
būtent: Kauno, Klaipėdos Šiau
lių, Radviliškio, Pagėgių, Kai
šiadorių, Vievio, Kretingos ir O- 
belių. Žymesnės gelž. šakos pra
vestos Aleksote, Marijampolė
je, Pavenčiuose ir Kaune. Vi
so naujai praplėsta daugiau 
100 km. atsarginių kelių. Daug 
padaryta kelių remonto, įdė
ta naujų bėgių, sutvarkyta ke
lio antpilo. Visi šie kelių su
stiprinimai ir patobulinimai 
leido didinti traukiniui greitį, 
kur kuris svarbiausiose kelei
vių susisiekimo linijose Vir
ba lis-Kaunas-Joniškis, Kaunas- 
Vievis ir Šiauliai-Kretinga da
bar siekia 120 km. per valan
dą. Atlikta visa eilė darbų eis
mui apsaugoti, pastatyta daug 
geležinkelių pervažų apsaugo
jimų, ypatingai daug tiltų, be
veik visose geležinkelių linijo
se, esamose ir naujai atidary-

gaiš ir kiaurais stogais. Tai 
buvo pirmaisiais nepriklauso
mybės metais. Dabar Lietuvos 
geležinkeliuose keleivių važia
vimas ne kiek neblogesnis 
kaip Vakarų Europos geležin
keliuose. šiandien keleivinių 
traukinių greitis siekia 110 
km. per valandą, o automotri- 
sos 120 km. per valandą. 1921 
m. plačiuosiuose geležinkeliuo
se buvo viso 60 stočių ir su- 
stojijimo vietų, šiemet yra 106 
stotys ir 99 sustojimo vietos. 
Siaurųjų geležinkelių iš vo
kiečių buvo perimti tik 29 gar
vežiai, tie patys sugadinti ir 
naudoti netinką. Šiuo metu tu
rima 60 garvežių ir 359 kelei
viniai vagonai.

Pervežta 
žinkeliais

t

ĮVAIRENYBĖS
•’-.'i.'jL »• .U. t-'J-ĮiZ ■ / k-Į.,,.J  ■ . / Z. a. j.. . . .■ a.  —,^..■„,1.^..r. ..i ; i. ,.

/ Pradedant susisiekimą, lie
tuvių geležinkeliai 1919 m. tu
rėjo tik 6 garvežius, 15 kelei
vinių ir 57 prekinius vagonus; 
šiandien jau turi 136 garve
žius, 12 automotrisų, 7 loko- 
motorus, 290 keleivinių ir 
3778 įvairių rūšių prekinių 
vagonų, 
žinkelių dirbtuvės pradėjo pa
čios statyti vagonus: tais me
tais pastatyta 20 pusvagonių, 
1937 m. — 20 dengtų prekinių 
vagonų, 23 platformos, 1938 
m. — 60 prekinių vagonų ir 
vienas pašto vagonas, 4 grei-:^r 221,456 t. prekių, 1930 m. 
tosios automotrisos su prika- pervežta—-2,517,058 keleiviai, 
binainais vagonais ir 4 keleivi- *^6 t. bagažo ir 178,090 t. pre

kių. Užėjus pasaulinei krizei, 
o paskutiniais metais pradė
jus autobusams konkuruoti, 

susisieki- pervežimas siauraisiais gele- 
trau’kiniais!žinkeliais yra žymiai sumažė

jęs. Dabartiniu metu Lietu
vos geležinkeliuose tarnauja: 
3655 etatiniai ir 233 laisvai 
samdomi, viso 3888 tarnauto
jai. Visuose keleivių tarifuose 
duodamos nuolaidos, kurios 
siekia net iki 66% proc. Nuo
laidos duodamos: tarnauto
jams ir darbininkams į darbo 
vietas važiuoti, važiuojantiems 
į parodas, muges turizmo tiks
lais, moksleiviams, skautams, 
registruotų draugijų, sąjungų 
ir kitų organizacijų, taip pat 
ir valdžios įstaigų ruošiamų 
mokslo, meno, sporto, kultū
ros, kraštotyros ir visuomenės 
auklėjimo tikslais -i ejkskursi- 
j.os$ valdininkams, penugrąn- 
tams, karo invalidams, žurna
listams, važiuojantiems į 
gresus, kurortus ir t. t.

1936 m. musų gele- keleiviai,

plačiaisiais gele- 
1919 m. — 220,27T 
1,027 t. bagažo ir 

90,897v t. prekių. Pernai per
vežta — 3,886,709 keleiviai, 
12,855 t. bagažo ir 2,121,530 t. 
prekių. Siauraisiais geležinke
liais pervežta 1920 m. — 157,- 
328 keleiviai, 1,002 t. bagažo

niai vagonai. Šiemet bus pa
statyti 25 prekiniai vagonai, 
20 platformų ir paleisti 6 mo
derniški garvežiai, t_______
inui greitaisiais 
aptarnauti. Jau nuo 1926 metų 
musų dirbtuvėse pradėta at
likti pagrindinė garvežių pa
taisa ir iki šiol 
garvežių pataisos, 358 keleivi
niai ir 263 prekiniai vagonai, 

šiemet Lietuvos platieji ge
ležinkeliai turi 1085 km. pa
grindinio kelio linijų, o kitų 
kelių, t. y. šakų, stočių ir t. t., 
dar 38? km. Siaurųjų geležin
kelių prieš karą 
Lietuvos teritorijos 
yo tik vienas tarp 
Pastovų apie 215 
Vokiečiai karo metu 
krašto turtams išvežti 
pastatę visą eilę įvairaus plo
to ir ilgio'siaurųjų geležinke
liukų. Iš vokiečių išnuomotie
ji garvežiai buvo pasenę ir la
jai apleisti, vagonai apdrasky
ti. Garvežiams pradžioje tin
kamo kuro nebuvo, tekdavo 
vartoti šviežiai kirstas mal
das, nuo Šiaulių arba Virba
lo iki Kauno traukiniui ateiti 

reikdavo ištisos paros. Trau
kiniai sustodavo pakeliui ir 
keleiviai padėdavo1 rinkti mal
kas. Vagonai buvo šalti ir ne
apšviesti. Stočių patalpos ne
buvo šildomos, dauguma bu- vo vedamos derybos ir “Mais 

su žydų firma susitaikė.

išleista 486

MADOS
ilgio, 
musų 
buvo

dabartinės 
ribose bu- 
Panevėžio- 
km.

didi
4177

No. 4177 — Praktiška suknelė. 
Sukirptos mieros 16, 18. 20, taip
gi, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 co
lių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1730 
So. Halsted SU Chicago, HL

NAUJIENOS Patiem Dept

(Vardas ir pavardę

UdMM)

kon

KAUNAS. — Savo laiku 
vo kilęs konfliktas tarp “Mai
sto” ir vienos Amerikos žydų 
firmos. Konfliktas kilo dėl par
duotų produktų ir žydų firma 
buvo Amerikos teisme iškėlusi 
“Maistui” bylą. Paskutiniu lai
ku per atitinkamas įstaigas bų-

bu-

Naujos sintetinės 
medžiagos

Daugelis , valstybių ' neturi ’ 
pakankamai savų žaliavų. Bet 
be atitinkamų žaliavų nėra į- 
manomas gyvenimas, Reika- 1 
linga daug dalykų, be kurių 
išsiversti sunku, o pagaminti 
juos galima, tik turti žaliavų. 1 
Teisybė, žaliavų galima įsi- J 
vežti iš tų kraštų, kurie jų tu- 1 
ri. Tačiau kai kurios valsty
bės yra užsimojusios išsiversti ' 
savomis pastangomis. Jos tad 
.ir įsiveža žaliavų tik labai 
menkus kiekiui, bandydamos 
jas pakeisti dirbtinėmis, sin
tetinėmis medžiagomis. Gero
kai pažengus pirmyn techni
kai ir mokslui, sintetinių me
džiagų gamyba' vyksta gana 
sėkmingai. Vis dažniau ir daž
niau galima išgirsti šį tą apie 
naujas sintetines medžiagas. 
Tokių medžiagų skaičius di
dėja ir jos jau pritaikomos vis 
platesniems tikslams.

Be abejo, apie kai kurias 
sintetines medžiagas mes jau 
esame šį tą girdėję. Tur būt, 
jau žinome, kad iš oro yra ga
minamas azotas, iš akm. an
glių—benzinas, iš medžio siū
lai (medvilnė), iš celulozės— 
šilkas, iš pieno—vilnos, iš spi
rito—guma. Tačiąu tai ne vie
nintelės medžiagos, kurias da
bar pavyksta pagaminti dirb
tinu budu. Tolau medžiagų 
skaičius yra jau žymiai dides
nis. Ypač didelę; pažangą, šioje 
srityje yra padariusi Vokie
tija, Italija ir Sovietų Rusija, 
nors nuo jų neatsilieka ir Jung
tinės AmerikdŠ? Valstybės.

štai keletą^ >|cį]kių; medžiagų, 
gaminamų daugiausia iš an
glies, kalkių iK^Andenilio.

Akrylo^salcai, panašus į gu
mą; vaTtoiariM ^izoliacijos rei-f 
Italams ^kabeliams aptraukti): 
ir lietaus nepraleidžiantiems 
audiniams gaminti.

Astralonas ^medžiaga, pa-J 
naši į cėluioida, vartojama1 
įvairioms mAttl&klėms, šu-; 
koms, sagoms ir kitoms smulk

menoms gaminti (celuloido 
pakaitalas).

Būna — dirbtinis kaučukas, 
sėkmingai pritaikomas visur 
naluralės gūnios vietoje.

Decelitas — skaidri, panaši 
į stiklą, medžiaga, nepralei
džianti) oro, alyvų, benzino, 
nebijanti ugnies. Iš jos gamina
mas peršviečiamas įpakavimo 
popieris, įvairios dėžutės, deš
roms žarnos ir t. t.

Igelitas — panaši į celuloi- 
dą medžiaga ir vartojama jos 
vietoje.

Lignogolas — medžiaga, pa
naši į vatą ir vartojama teksti
lės reikalams.

Lignostonas —v iš medžio ga- 
m’inama medžiaga, pasižymi 
nepaprastu kietumu (kaip ak
muo).

Mikanitas — dirbtine smala 
persunktos ir supresuotos iš
dagos, vartojamos statybos 
kalams (pasižymi dideliu 
tvarumu).

Mipolamas — medžiaga, 
naši į bakelitą ir vartojama 
tiems patiems tikslams.

Polystyrolis — geromis sa
vybėmis pasižymintis lakas. 
Jis daigiausia vartojamas ap
saugoti akmens dirbiniams 
(paminklams ir pan.) nuo 
drėgmės ir temperatūros kitė
jimų įtakos.

Peso palas — fenolo ir for- 
maldehydo kondensatas, 
toj amas pamatų izoliacijai

rei- 
pa-

pa-

Iš anglies, kalkių ir vande
nilio yra gaminama visa eile 
ir kitų kietų bei skystų me
džiagų. Anglis ir kalkės, o 
dažnai dar vandenilis, yra tad 
pačios svarbiausios žaliavos 
naujoms žaliavoms gaminti. 
Tačiau nemažai sintetinių ža
liavų pagaminama ir iš kitų 
medžiagų, šiam reikalui su
naudojama net įvairios orga
ninių medžiagų atmatos.

Turint prieš akis viską, kas 
ligi šiol atsiekta, galima sa
kyti, kad tai jau dideli laimė
jimai. Bet tie, kurie rūpinasi 
sintetinių medžiagų gamyba, 
tuo dar nepasitenkina. Jie dir
ba be pertraukos moderniško
se laboratorijose ir ieško bū
dų pagaminti plačiausiai var
tojamoms naujoms medžia
goms. Eina kalba, kad vokie
čiai jau pradeda gaminti sin
tetinę odą ir sintetinį mėsos 
ekstraktą. Jei tai teisybė, tenka 
manyti, kad žmogus netrukus 
pradės vartoti jau ne natūralų 
o dirbtinį maistą. Iki šiol apie 
tai galėjome pasiskaityti tik 
fantastiniuose romanuose. Bet 
dabarf vargu ar kas garantuos 
kad toji fantazija neišsipildys. 
Dirbti verčia reikalas, o dar
bo sėkmingumą garantuoja 
mokslo ir technikos pažanga.

1913 m. spalių mėn. 17 d. 
Johauistaly sprogo vokiečių ce
pelinas “Z 2” žuvo 28 žmonės. 
1919 m. liepos mėn. 21 d. Clii- 
cagoj buvo Amerikos dirižablio 
katastrofa, per kurią žuvo 28 
žmonės. 1921 m. rugpiučio men. 
24 d. Anglijoj sprogo orlaivis 
“Roma”, kuris Italijai buvo par
duotas U.S.A., žuvo 34 žmonės. 
1923 m. prieš pačias Kalėdas 
Viduržemio juroj žuvo garsusis 
orlaivis “Dixmuide”. Galą gavo 
52 keleiviai. 1925 metais rugsė
jo mėn. 3 d. žaibas sudegino di
rižablį “Shenandoah”. Prieš pa
skutinė didelė katastrofa buvo 
1928 m. gegužės mėn. Tuomet 
žuvo žinomas gen. Nobile su or
laiviu “Italija”, šiemet didžiau
sia katastrofa buvo “R. 101” žu
vimas. Apie tai jau, tur būt, te
ko girdėti.

EGG _______________ $6.0<)
NUT _________  $6.00
BIG LUMP ..............  $6.00
MINE RUN .................... $5.75
SCREENINGS ............ $5.00

i PIRKIT DABAR? — ŠAUKITE 
DIENĄ [R NAKTJ Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose
i Tel. ARDMORE 6975i ■ ____

ORLAIVIŲ KATAS
TROFOS

Neseniai viename vokiečiu v 
laikraštyje buvo išspausdhV.o 

var-'orlaivių katastrofų statistinės 
i. 'žinios.

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas
Dabar mokam 3'/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

$3,500,000.00
$250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DTSTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius. pianus ir 
visokius rankančius bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantrotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesne. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bepdradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS 
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

Ml M UI R.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
« Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

Garsinkite :‘N-nose

PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,
Chicago, I1L

Vardas------------------------------------

Adresas-----------------------------------

Miestas-----------------------------------

Valstija_______________________



NAUJIENOS, Chlcagg, UI. Trečiai., rugpiučio 2, 1939

NAUJIENOS
The UthBaniaii Daily New«

Published Daily £xcept Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ino.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Ratesi 
$5.00 per year in Canada 
05.00 per year outside oi Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy«

Enterėd &s SėCOnd Cldsfl Matter 
March 7th 1914 at the Post Ofžlcb 
of Chicago, III. under the act oi 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, Išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Chicagoje—paštu: 
Metams _
Pusei metų -----
Trims mėnesiams -_______
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui —.....

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija__________ 1
Savaitei ----------- -------
Mėnesiui -- —---- ----- -------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams 05.00
Pusei metų ........ ...............„ 2.73
Trims mėnesiams________  1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui __ -■ ■*»■■>— *75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuos*
Metams - ......... .. — 08.00
Pusei metų ------------------ 4.00
Trims mėnesiams _ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Diktatūra ir bažnyčia
Katalikų bažnyčia visoje eilėje šalių prisidėjo prie 

demokratijos sunaikinimo ir diktatūros įsteigimo, būtent, 
Austrijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Itali
joje bažnyčia buvo opozicijoje monarchijai, nes monar
chija panaikino pasaulinę popiežijos galią; bet su fašiz
mu ji padarė taiką, ir po to bažnyčia pavirto stambiau
siu fašizmo ramsčiu.

Tačiau santykiai tarp juodmarškinių ir kunigijos 
Italijoje vistiek nėra geri. Fašistai, kaip ir kiekviena dik
tatūra, nepakenčia jokių nepriklausomų organizacijų; o 
katalikų bažnyčia nori būti nepriklausoma ne tiktai reli
giniuose dalykuose, bet ir politikoje. Visose šalyse ji or
ganizuoja Katalikų Veikimo centrus. Be to, kunigai rei
kalauja, kad jiems butų pavestas jaunimo organizavimas 
ir auklėjimas.

Fašistai tam priešinasi. Jaunimo organizavimas Ita
lijoje jau yra bažnyčiai uždraustas. Vaikus ir jaunuolius 
valdžia verčia stoti į juodmarškinių organizacijas. Pa
staruoju laiku fašistai užsispyrė suvaržyti ir Katalikų 
Veikimo centrą. Po ilgų ginčų su valdžia bažnyčia buvo 
priversta sutikti, kad Katalikų Veikimo centras į politi
ką ir kitokius pasaulinius dalykus nesikiš, o rūpinsis tik
tai religiniais reikalais.

Katalikų visuomenė Italijoje yra tokia pat beteisė, 
kaip ir visi kiti žmonės.

3c 
18c 
75c

* 08.00
_ 4.00 

2.00
- 1.50 

.75

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

' MANISTIQUE, Mich. — Mėlynių festivalio proga 
čia buvo surengtos ristynes. Imtynės įvyko uogų lauke.

UŽMIRŠO RIBAS

“Vienybės” redaktorius para
šė vedamąjį apie “neribotu ša
liškumu paremtas (?) intry- 
gas”. Pirmiau jisai rašė apie 
“Neribotą partyviŠkumą” ir 
“neribotą kerštingumą”.

Reikėtų jam atsiminti, 
visam kam turi būti ribos.

kad

ATLEIDO ŽYMIUS TEAT 
RO ARTISTUS

Opozicija Rooseveltui
•. • * h i i . . 4 •ir f - - ■■■ >■■ .-,»•••. . 1

Jau ir tarpe karštų Naujosios Dalybos pritarėjų at
siranda atvirų priešų Roosevelto trečiajam terminui. 
Vienas tokių yra Washingtono korespondentas Raymond 
Clapper. Jisai mano, kad Rooseveltas butų daug stipres
nis, jeigu jisai atsisakytų nuo trečiojo termino ir panai
kintų visas abejones šituo klausimu visuomenėje.

“Tikroji priežastis”, sako jisai, “dėlko adminis
tracijos priešų atakos ne kartą buvo sėkmingos, yra 
jų pasiryžimas sunaikinti prezidentui progą kandi
datuoti trečiam terminui.”
Tiesa, kad daugelis kongresmanų ir senatorių bal

suoja prieš kiekvieną Roosevelto sumanymą ne dėl to, 
kad tie sumanymai yra blogi, bet tiktai dėl to, kad jiems 
rupi diskredituoti prezidentą, nes jie bijo, kad ateinan
čiais metais jisai vėl kandidatuos.

Tarpe šitų Roosevelto trečiojo termino priešų yra ir 
visai pažangių žmonių. Jie bijo, kad, sulaužius dviejų ter
minų tradiciją, gali nukentėti Amerikos demokratinė Val
džios sistema. Demokratija žuvo tose šalyse, kur vienam 
asmeniui pavyko paimti i savo rankas daug galios. A- 
merikos prezidentui jau ir taip yra suteikta daugiau 
galios, negu kai kurių monarchijų karaliams; o jeigu tas 
pats asmuo sėdėtų Baltajame Name per 12 metų, tai ji
sai įsigalėtų dar labiau. s

Šita pažangių žmonių baimė, kad trečias terminas 
gali pakenkti demokratijai, labai. apsunkintų Roosevelto 
laimėjimą. Rinkimų kampanijoje visi kiti klausimai bu
tų nustumti i šalį, ir ginčai eitų tiktai apie “demokrati
jos gelbėjimą nuo diktatoriaus”. O tą “demokratijos gel
bėtojo” rolę republikonai, gal būt, pavestų kokiam nors 
hooverlnio plauko atžagareiviui.

J Taigi trečiojo termino šmėkla, iš tiesų, gali atnešti 
daug žalos. O imant dMyką iš esmės, taip pat neatrodo, 
kad Rooseveltas privalo būti laikomas vienintieliu žmo
gum, kuris gali toliau tęsti socialines reformas, pradė
tas Naujosios Dalybos eroje. Jeigu Amerikos ? demokra
tija, išgyvavusi pusantro šimto metų, nesurastų tarpe 
savo piliečių kito tinkamo kandidato, kaip tiktai Roose- 
veltą, tai butų liūdna padėtis. ,

Daugiausia ekonomijos sume
timais, Lietuvos Valstybinis te
atras Kaune atleido kelis žy
mius artistus, jų tarpe Grigai
tienę, Dičiutę-Trečiokienę ir di
rigentą Buk$ą* Kritikams, ku
rie tokį teatro; < pąsįęĮgimą’pei
kia, teatro direktorius spaudo
je paaiškino, kad solistė Grigai
tienė yra tribunolo teisėjo žmo
na (reiškia, gali gyventi iš savo 
vyro algos) ir, be to, ji dar mo
kytojauja konservatorijoje. Bet 
teatro vadovybė ir toliau kvie- 
sianti ją dainuoti “kelioliką kar
tų per metus, mokant jai už, 
kiekvieną dainavimą.

DičiUtei-Trečiokienei esą taip 
pat pasiūlyta toliau dirbti tik 
“už faktino darbo atlyginimą”, 

i o ne už nublatinę algą.

Direktorius sako, kad teatras 
stengėsi pravesti ministerių ka
bineto nutarimą, kuriuo žmo
nos vyrų, gaunančių aukštas al
gas, privalo būti atleistos iš 
valstybės tarnybos.

“Atleista^ tiesa,” tęsia di
rektorius, “iš karto tik 2/3 
didesnio uždarbio vyrų žmo
nų, nes visų atleisti teatras 
negalėjo.”

O dirigentas Bukša jau “į- 
žehgė į aštuntą dešimtį metų” 
ir jam sumažinta darbas.

Teatro artistai Lietuvoje yra 
[valstybės tarnautojai. Todėl jų 
padėtis priklauso nuo valdžios 

[politikos.

Daugiausia triukšmauja ko
munistų laikraščiai. Jie sako, 
kad Zuricho kongreso delegatai, 
kurie pasipriešino SSRS, prof
sąjungų kvietimui, esą “darbi
ninkų vienybės” priešai ir kuo
ne fašizmo talkininkai. Ret jie 
nepainformuoja, kodėl tie dele
gatai taip pasielgė.

Pirmiausia reikia truputį pa
kalbėti apie to klausimo isto
riją. Kaip S. švarz rašo Pary
žiaus “Socialističeskij Vestnik”,! 
tarptautiniame unijų kongrese 
Londone, 1936 m. liepos mėne
sį, buvo vienbalsiai nutarta už- 
megsti derybas su profesinių 
sąjungų centrais įvairių šalių 
dar neprisidėjusiu prie Unijų 
Internaciouak), t.- y. Amerikos, 
Australijos, Naujosios Zelandi
jos, Tolimųjų Rytų, Sovietų Są
jungos ir k. Derybos buvo už- 
megstos, ir Jų rezultate įstojo 
į Unijų Internaciohalą Ameri
kos Darbo Federacija, paskui 
Naujosios Zelandijos profesi
nės sąjungos ir Kinijos. Bet So
vietų Sąjungos prof-sojuzų cen
tras visai nedavė atsakymo ir 
Unijų Internacionalo laišką, ku
ris jam buvo pasiųstas 1936 m.

Tuo-

Gal būt, tiktai akių dūmimas
Chamberlainas pranešė parlamente, kad šią savaitę 

ketina vykti į Maskvą britų ir franeuzų karo misija tar
tis su sovietų valdžia apie karo jėgų koordinavimą karo 
atsitikime. /

Bet politinio susitarimo tarpe Anglijos ir Francuzi- 
jos vienoje pusėje ir Sovietų Sąjungos antroje dar iki

TARPTAUTINĖ UNIJŲ 
. FEDERACIJA IR SSRS 

PROFSĄJUNGOS

Spaudoje buvo nemažai rašy
ta apie Tarptautinės Darbinin
kų Sąjungos Federacijos nuta
rimą Zuricho kongrese, kuris į- 
vyko liepos mėn. pradžioje, ne
kviesti Rusijos prof-sąjungų 
stoti į Federaciją. Ginčai šituo 
klausimu eina spaudoje dar ir 
dabar.

Francuzijos Darbo Konferen
cijos prezidentas Jouaux (Žuo) 
teiravosi, kodėl rusai nieko ne
atsako, ir jam buvo pranešta, 
kad jie “negavo laiško
met Tarptautinės Darbininkų 
Sąj tingų Fedęracij os generali
nis sekretorids įteikė jam kopi
ją laiško, kuris spalių 29 d. bu
vo pasiųstas ^Maskvon. Bet ru
sai dar vis tvirtino, kad jie 
laiško “negavo”, o sovietų spau
da (ir kbmunistų laikraščiai į- 
vairlose šalyse) ėmė aštriai ata
kuoti Unijų Internacionalo cen
trą, kad jis buk sabotažuojąs 
JLondono kongreso pu tarimą.

Padaryti galą šitiems šmeiž
tams, Tarptautinės Federacijos 
Sekretoriatas, 1937 m. sausio 
mėn., pasiuntė apdraustu laiku 
kopiją savo pirmesnio laiško 
(iš 1936 m. spalių 29 d.) tie
siog į Maskvą. Bet iš Maskvos 
vėl nebuvo atsakymo.

Tai ve kaip Rusijos ptof-so- 
juzai rūpinosi “darbininkų vie
nybe”: jie net neatsakinėjo į li
nijų Internacionalo laiškus, 
kviečiančius tartis apie SSRS 
sąjungų įstojimą į Tarptautinę 
Federaciją!

Bolševikų sąlygos
Pagalios, Varšuvoje .1937 m. 

liepos mėnesį’ susirinko Tarp-

tautinės Federacijos generalinė 
taryba ir nutarė dar kartą pa-Į 
mėginti susižinoti su sovietų 
prof-sąjungų centru. Šį kartą 
rusai jau nebegalėjo išsisukinė
ti laiško “negavimu”, ir bu-Į 
vo susitarta padaryti konferen
ciją tarpe Tarptautinės Federa-Į: 
cijos atstovų ir SSRS prof-są
jungų.

Konferencija įvyko Maskvoje. 
Bet čia rusai pastatė visą eilę 
sąlygų, ktirias Unijų Internacio
nalas turįs priimti, kad rusai 
galėtų į jį stoti. Priėmus tas są
lygas, sovietų prof-sąjungos bu
tų įgijusios privilegijuotą padė
tį Unijų Internacionale.

Tarptautinės Federacijos ge
neralinė taryba tas rusų Sąly
gas apsvarstė ir nutarė atmesti. 
Gegužės mėnesį 1938 m. gene
ralinė taryba savo posėdžiuose 
Oslo mieste (Norvegijoje) klau
simą išdiskusnvo dar kartą ir 
surado, kad, akivaizdoje rusų 
prof-sąjungų nusistatymo, ves
ti su jomis derybas toliau ne
bėra prasmės. Generalinė tary
ba todėl nutarė derybų su so-l 
vietų prof-sojuzais “nebetęsti”.

Tuomet komunistai pakėlė 
riksmą, kad “atžagareiviai” 

Į Tarptautinėje Darbininkų Są
jungų Federacijoje “ardo dar
bininkų vienybę”. O komunistų 
sėbrai įvairių šalių profesinėse 
sąjungose ėmė agituoti, kad Os
lo posėdžių nutarimas butų at
šauktas.

Anglijos unijų centras suma
nė pasiūlyti sekančiam Tarp tau-1 
tinėš Federacijos kongresui, 
kad “rusų prof-sąjungos butų 
dar kartą pakviestos stoti į 
Tarptautinę Darbininkų Sąjun
gų Federaciją, jos įstatų ir kon
greso nutarimų pagrindu”. Va
dinasi, netiesa, kad anglai no
rėjo tiesiog priimti rusu. Jie 
pasisakė prieš sovietų prof-so- 
južų sąlygas ir stojo už tai, 
kad rusai gali būti priimti tik
tai tokiu pat budu, kaip kitų 
šalių darbininkų unijos, neda
rant- jiems jokių išimčių.

Žiiricho kongrese šitas anglų 
pasiūlymas buvo svarstomas ir 
balsuojamas. Jisai buvo atmes
tas 46 balsais prieš 37. Tai ne
didelė dauguma, ir komunistų 
spauda vėl ėmė šaukti, kad “at
žagareiviai” sulaikė pasaulio 
darbininkų judėjimą nuo “vie
nybės”.

Bet po to balsavimo Zuricho 
kongresui buvo pasiūlyta pa
tvirtinti Oslo nutarimą apie tai, 
kad derybos su rusų prof-so
juzais nebūtų tęsiamos. Šitą pa
siūlymą parėmė ir patys ang
lai, taip kad jisai praėjo milži
niška dauguma. Už pasiūlymą 
balsavo 60 delegatų prieš 5 
(Meksikos), ir 18 (Francuzijos 
ir Norvegijos) susilaikė.

Iš to visko paaiškėjo, kad 
Unijų Internacioinale faktinai 
nėra atsakomingų veikėjų, ku
rie sutiktų pripažinti Rusijos 
prof-Sąjungoms specialias sąly
gas. Jeigu jos nori stoti į Uni
jų Internacionalą, jos turi pa
siduoti bendriems jo įstatyr 
irlaiiis ir taisyklėms. Kol sovie
tų prof-sojuzai laikosi kitokio 
nusistatymo, tol pasaulio darbi
ninkų judėjimas su jais nega
lės kooperuoti.

Antra vertus, Maskvos elgi
mąsi parodė, kad sovietų prof- 
sojuzų “bosai” tikrumoje ir 
nenori turėti artimesnių ryšių 
su Vakarų darbininkų judėji
mu. Tai tik komunistų dema
gogai šneka apie “darbininkų 
vienybę”. Stalino diktatūrai 
vienybė visai nerupi.

Netaiso kelio

Lietuva be Svečių
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

šiuo laiku kasmet, metai į 
metus, Lietuvoje apŠČiai vieše* 
dąvo amerikiečių lietuvių. Nors 
ir ne tūkstančiais jų suvažiuo
davo, bet Jie zuidavo po visus 
Lietuvos kampus. Todėl susida
rydavo toksai įspūdis, kad jų 
daugybės atvykdavo, bet vis dėl 
to jų tūkstantis kitas viešėdavo.

Su nuotaikinga šypsena, link- 
Sir. . nusiteikusius juos visur 
o gedavai sutikti ir visur jie sė
jo daug džiaugsmo ir gero juo
ku.

štai šiemet tų šaunių brolių 
lietuvių amerikiečių Lietuva pa- 

l&'gedo. Jų taip kaip nėra. Tiesa, 
vienas kitas atvyko, bet ne tiek 
daug, kiek anuomet atvykdavo, 
štai kalbuosi su vienu iš Illi-

KORESPONDENCIJOS
East St. Louis, III.

Rengiama Lietuvių Diena
E. St. Louis vietos draugijos 

rengia rugpiučio (Augusto) 6 
d. Maryville Buffalo parke ren
gia Lietuvių dieną.

Tai ta pati vieta, kur pernai 
Pirmyn choras dainavo. Nors 
tada pasitaikė labai šaltas oras, 
vienok publikos susirinko tiek, 
kiek E. St. Louis lietuviai nie
kuomet nebuvo turėję.

Numatoma, kad rengiama 
Lietuvių diena bus įspūdinga. 
Kiekviena draugija, kuri prie 
rengimo prisideda, turės specia
lų komitetą publikai priimti, 

j Todėl visi, kas tik atsilankys, 
bus šauniai priimti.

Visi apylinkės lietuviai yra 
kviečiami į musų rengiamą Lie
tuvių, dieną atsilankyti. Pernai 
likusia pelnas nuo parengimo 
buvo paskirtas visuomeniškam 
reikalui: daržo ar svetainės pir
kimui. Tam pačiam reikalui ir 
Lietuvių dienos pelnas yra ski
riamas.

O tai toks dalykas, kurį kiek
vienas lietuvis turi remti.

Atsilankykite visi ir tuo bu
du paremsite naudingą visuo
meninį darbą. Joe Buloth

New York, N. Y
Patarimas lietuviams, ku

rie vyksta į pasaulinę pa
rodą.
Nėra abejonės, kad pasauli

nės parodos proga nemažus 
skaičius lietuvių iš įvairių Ame
rikos dalių aplankys New Yor

ta

Če-

šiol nėra.. Tuogi tarpu parlamentas nekantrauja ir at
stovai nuolatos stato valdžiai nemalonius klausimus.

Galimas daiktas, kad tos misijos siuntimas Maskvon 
yra sugalvotas tiktai su tikslu nuraminti visuomenę, kol 
posėdžiauja parlamentas. Už keleto dienų atstovai išsi
skirstys atostogoms. Tuomet Chamberlainas vėl darys 
ką norės, kaip pereitą vasarą. 2 J.

BIRŽAI. — Vięškelyje 
perkai—Pabiržė, prie Juodupės 
upelio tilto, jau kelinti metai 
pusantro šimto metrų tarpas 
nėra taisomas. Dėl šito ginči
jasi Biržų ir Pabiržės valsčiai, 
o gyventojai vežimus pro tą 
vietą pavasariais turi su dal
bomis palydėti.
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Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Ne 
New 
blema: kur sustoti?

Viešbučiai paprastai naudoja
si tokiomis progomis ir, kaip 
sakoma, pusėtinai lupa. Todėl 
patogiausia sustoti pas privatiš- 
kus žmones. Tačiau visa bėda 
dažniausiai yra ta, kad iš kitur 
atvjrkstą New Yorke pažįstamų 
neturi. O šiaip bile pas ką su
stoti nenori.

Šia proga ir noriu tokiems 
nurodyti gerą vietą, kur jie ga
li sustoti ir kelias dienas pra
leisti.

Kalbu Čia apie p. A. J. Viznį, 
pas kurį galima gauti kamba
rių trumpesniam ar ilgesniam 
laikui. Kambariai dideli ir sU 
visokiais patogumais (vonią, 
virtuve ir šaldytuvu). Kainos 
prieinamos, o patarnavimas 
draugiškas.

Adresas kalbamos vietos: 331 
West End Avė. (tarpe 75th ir 
76th St., West). Telefonuokite: 
SUsąuehanna 7-8533.

Taigi, patariu lietuviams, ku
rie planuoja vykti Į pasaulinę 
parodą, sustoti pas p. A. J. Viz
nį. Ten gausite ne tik gerą 
kambarį, bet ir draugišką pata
rimą bei reikalingus nurody
mus. -—žinąs

vienas tų, kuris vyksta 
Yorką, susiduria su pro

nnis valstijos atvažiavusių. Jis 
atsivežė su savim automobilį, 
esą, jau ne pirmą kartą Lietu
voje ir randa, kad geriausiai 
vykti su savo karu.

•—Važiuoju kur noriu ir kada 
noriu. Lietuvoje aš visur myli
mas svečias ir visų vaišinamus.

- -Nuvažiuosi net visai pas 
nepažįstamus ir net pirmą kar
tą, jie tave priima lyg butum 
jų geriausias bičiulis!

—Važiavai vokiečių linija per 
Hamburgą. Iš uosto savu karu 
patraukei per Vokietiją, lenkų 
koridorių ir per Tilžės kraštą. 
— Pasakoja jisai man.

—Vokietija visa marširuoja. 
Uniformuotų žmonių bus dau
giau, negu kitokių. Lenkų kori
doriuje taip pat pilna kariuo
menės. Lenkai kareiviai žymiai 
geriau atrodo. Tilžės krašte vi
sur mėginau kalbėti lietuviškai, 
bet retai kur man lietuvių kal
ba atsakė, nors veik visur ma
ne suprato. Bijosi kalbėti lietu
viškai; Įtariamai žiuri ir neno
ri patikėti, kad iš Amerikos, tik 
taip pamato mano karo Illinois 
valstijos numerį, tai patiki, tuo
met atviriau kalba. Iš viso at
rodo užguiti žmonės. Nekalbus 
ir atsargus.

—Sakykite dėl ko taip maža 
šiemet atvyko lietuvių iš Ame
rikos, -- klausiu aš šio iš IHi 
nois valstijos lietuvio?

—Karo šmėkla daugelį at
baido. Pagaliau kiti nenori pro 
Vokietiją važiuoti. Klaipėdos 
uosto jau neturime!

Bet juk gali važiuoti pro Gdi- 
nę lenkų koridorium?

--Neįprasta, be to, Ameri
kos lietuviai ta. p lygiau kaip 
vokyčiais, taip lygiai lenkais 
nepasitiki.

—Iš viso amerikiečiai dabar 
laukiu kas bus/Nekpėjau atvyk 
ti, o jau aš gaunu daugybę laiš
kų iš savo pažįstamų, kurie tei
raujasi, kas gero Lietuvoje gir
dėti, net telegramą/ gavau, — 
klausia, kada busiąs karas, štai 
atvykau į LietuVą ir atrodo, 
kad čia mažiausiai karo nuo
taika žmonės gyvenaj atrodo, 
kad Amerikoje labiau karo buk- 
štauja, negu čia Lietuvoje! Vo
kietijoje žymiai daugiau mačiau 
ginkluotų žmonių, negu čia Lie
tuvoje. Bet kaime pastebėjau, 
kad jaunimas ne juokais moko
si, karo muštro. Tai Šaulių dar
bas. Man atrodo, kad dabar Lie
tuvoje jaunimas tai visi šauliai!

Tasai amerikietis nori Lietu
voje būti bent tris mėnesius.

—Gal per tą laiką karas iš
tikti, — sakau aš jam.

—Kai Amerikoje gyvenau, tai 
tikrai atrodė baisu/o • dabar čia 
Lietuvoje taip visi ramiai gyve
na, kad net tikėti nenori, kad 
karas gali būti.

Mėgina va mudu surasti Ame
rikoje bendrus pažįstamus, bet 
nesiseka. Dar visokiomis naujie
nomis pasidalinę skiriavos. Ji
sai savo karu iš Kauno važiuo
ja į Zanavykiją pos savo gimi
nes, ar pažįstamus.

Atvyko iŠ Amerikos filminin- 
kas JanuŠ-Januškevičius, tai 
nuolatinis Lietuvos svečias. 
Kaip paprastai, taip ir šiemet 
Jisai filmuosiąs Lietuvą. Esą A- 
merikos lietuviai labai noriai 
lanko jo rodomas filmas iš Lie
tuvos, bet joks biznis. Atsirado 
konkurentai. Bet senas įprati- 
mas neleidžia šio amato metus. 
Gal kas ir išeis.

Ir jo klausinėju, dėl ko taip 
maža šiemet svečių atvyko iš 
Amerikos.

—Matai, daugelį atitraukia 
New Yorko paroda, juk čia vi
sa Lietuva. Lietuviai noriai lan
ko Lietuvos pavilijoną, net iš 
.tolimų kraštų atvyksta Lietu-’ 
vos pažiūrėti, o be to, daugelis 
karo bijosi.

(Bus daugiau)

<■
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Jonas Kairys

Smuklininko Išmintis
(FELJETONAS)

(Tęsinys)
Abu nutilo. Smuklininkas il

gai naršęs po pašlaičių, išsitrau
kė picšelio galą. Tuoj paseilio** 
jęs, pradėjo rašyti į baro kanv* 
pa.

--Et, kad čia nekimba, —- 
murinėjo sau jis.

—Keikia padrožti, — patarė 
Prenkis.

Dar paseiliojęs, nubraukė ke
lias kreivas lines ir, ką tai už
simąstęs, stabtelėjo.

—Na, sakyk, koks velnias 
kokiu reikalu čia tame atsiun
tė?

—Nugi, kaip sakiau. Išrinko
me valdybą, sukūrėme kuopą ir 
viską atlikome. Rodos, viskas 
jau buvo padaryta ir atlikta, 
Bereikėjo nustatyti kas kaip tu
ri vadintis, — paaiškino Pren- 
kis.

—Asilais, — skubiai atsakė 
smuklininkas.

—Na, jau, na, Vilim, tai tik
ras pajuokimas garbingiausios 
darbininkiškos partijos. Su
prask, čia apšvietos reikalas, 
tautinio susipratimo kėlimas, 
tai grynas komunizmas, ne 
koks ten fašizmas, socialfašiz- 
mas, katalikiškas brudas.

Smuklininkas susiubavo visu 
savo valgių rezervuaru, kas ant 
trumpų kojų atrodė kaip sil
kių statinė. Jis skubiai pasika
sė vieną ir antrą pažastis, pas
kui prisipylė stikleli degtinės ir 
išgėrė. Po to pripylė kitą ir 
pastūmėjo Prenkiui.

—Išgerk, o kai užsidirbsi, at
neši skolą.

—Negeriu, įžadą padariau.
•—Kreizi. Visi jus blaivinin

kai, kol kišenėse vėjai Švilpia, 
o kai tik nikelis {sprūsta, tai 
padžiovę įžadus dnt’ tvoros ir 

‘ skuta te pas kokį a^rLį., ^erk, 
vistiek čia jo neatneši!

Nepamanykite, kad Čia koks

stebuklas atsitiko. Po pasauli
nio karo visi išmoko visokiau
sius nebūtus ir butus daiktus 
padaryti, o stebuklai liko pra- 
amžių negyvais padarais, inva- 
lydams pasidžiaugti. Tad, nesi
stebėkite, kad ir šį sykį įvyko 
iš anksto visiems žinomas da
lykas. Smuklininkas nusisuko į 
langą, o kuopos veikėjas — 
blaivininkas viena akimirka 
griebė už stiklelio ir užvertė už 
pamėlynavusios lupos. Tada, 
tarsi, taip sutarta butų buvus, 
kad smuklininkas atsisuko ir 
vėl staiga “cupt” už stiklelio ir 
“mukt” į paties prispiaudytą ir 
cigaro nuočiulpų galais apklo
tą vandenį. Tuo būdu buvo iš
pildytas sanitarinių įstatymų 
reikalavimas ir išlaikyta komu
nistinio įžado neliečiamybė.

—Na, sakyk, kaip? — klau
sia Prenkis.

Smuklininkas atkišo cigarą 
Prenkiui, kitą pats įsikando. Su
simąstė.

—Hm, aš manau tiktų komu
nistais, ar bolševikais. Mat, to
kiais vardpis niekas nenori va
dintis, — rimtai susimąstęs, at
sakė smuklininkas.

—Nu, ne. Mano supratimu 
netinka. Mums reikia liaudį 
šviesti, ją atpratinti nuo visų 
buržujiškų papročių ir prieta
rų. Suprask, mes vadintis po
nais, draugais, tamstomis, ju
mis ir panašiai negalime, nes 
tai ne komunistiškai ir suterštu-* 
įnėme enatą. O tada gudbai dar
bininkiškai laimei. Mus paverg
tų kapitalas ir ponai.

—Orait, stap! Aš jau žinau 
—*- tovariščius. Ką sakai?

—Puiku, tikras komunistiš
kas žodis! Ar ne tiesa?!

Smuklininkus trenkė kumš
čiu sau į krutinę.

—Sy! Ne dykai ruskio saldo- 
to duoną gromuliavau. Gerai ir 
ruskai išūčytas.

—šiur, matau ir aš. Gaila,

kad aš mažai suprantu, o tikrai, kyktose 18,471 mokinys, arija 
bučiau kokiu čhitfuninku pa-87,50% visų mokinių, nelįętu? 
skirtas, — nusiskundė Pfenkisv yių — 2,624 arba 12,44% vi-

—Che, die, che, laikas, jau sų mokiniui Tautybėmis moki- 
laikas. Kai Maskva įsteigs stok- iriai šiaip yra pasiskirstę: lietu-
yartftts, tave tikrai paskirs vy- vlų — 74,67%, latvių — 038%,
riausiu bučeriu. Bei be ruskos lenkų — 2,08%, žydų 17,67%,
kalbos ką darysi?

—Tai niekis. Stalinas pripa
žino LiettiVos Valstybę ir jos 
kalbą. Sako, kad jam lietuvių 
kaita tiek patikusi, kad ir pats 
jau rengiasi išmokti. Vadinasi, 
lietuvių kalbą bus priversti vi
si komunistai mokytis. Taip, 
kad mums lietuviams seniams 
jokio reikalo ruskos mokiu.is 
jau nėra. Bet kaip ten su tuo 
tovariščium, a? Aš būtinai no
riu žinoti, ką jis reiškia lietu
viškai.

Smuklininkas nukando ciga
ro nuočiulpos galą. Permetė 
kuopos veikėją nuo pakaušio 
iki kojų ir pasirėmė alkūnėmis 
Į barą.

—Supranti, kreizi. Tas žodis 
yra sulipdytas iš dviejų žodžiui 
rusko, arba kaip jūsų sakoma, 
komunistiško ir lietuviško, bū
tent, tovar ir riščius. Kas reiš
kia prekę, daiktą, gyvulį ir bė
gantį daiktą, prekę ar gyvulį. 
Dabar, pagal Stalino mokslą ir 
žmogus yra daiktas arba gyvu
lys. Tad, supranti, manau ir pa
aiškinimų tau nebereikia, tova
riščius reiškia komunistišką gy
vulį, nestovint} vietoje, o bė
gantį į vieną ar kitą pusę, — 
pas Staliną ar kleboną.

(GALAS)

vokiečių, v— 1,64%, rusų -- 
1,42%, kitų — 0,16%. Viduri
nėse mokyklose dabar dirba 
1,458 mokytojai —- lietuvių mo-
kyklose 1,138,, nelietuvių 320. 
Vylų mokytojų yra 64,9%, mo
terų 35,1%/ Nuo rugsėjo 1 d. 
pradės veikti Kretingos valsty
binė gimnazija ir Tauragės 
Naumiesčio progimnazija. Be 
to, Plungės, Kelmės ir Kauno 
šv, Jėzaus Širdies kongregaci
jos progimnazijos nuo mokslo 
metų praduos paverčiamos 
gimnazijomis^ Ateinančiais 
mokslo metais mokinių skai
čius sieks apie 25,000.

COPR. NEGOLCCftAFT SERVICE, INC.

Iš Lietuvos
BERLYNAS. — Nedaugeliui 

lietuvių yra tekę aplankyti tą 
brangią visai musų tautai vie
tą, kuri yra Vokietijoje, netoli 
Soldino (apie 10 km) ir kuri 
yra aplaistyta musų tautiečių 
Dariaus ir Girėno krauju. Kiek
vienam ten atsilankiusiam tuo
jau atgimsta tos pačios mintys, 
kuriomis gyyępo.., visą. lietuvių 
tauta 1033 m. liepos 17 d. Da
bar ta vieta yra aptverta cemen
tine žema tvora, o pagal tvo
relę yra iš vidaus užsodinta ma
žais gyvatvoriais. Yra ir geleži
niai vartukai, pro kuriuos gali
ma patekti į vidų šios musų 
šventovės, kur yra pastatytas, 
palyginti, kuklus paminklas. 
Lietuvių studentų draugija Ber
lyne praėjusį sekmadienį, liepos 
16 d* suruošė ekskursiją į Da
riaus ir Girėno žuvinio vielą 
ir ten juos gražiai pagerbė. Su 
Čia ekskursija lietuvių karžygių 
pagerbti buvo nuvykęs Ameri
kos lietuvis Tranauskas. Ant 
paminklo uždėta gyvų gelių 
puokštė, perrišta su draugijos 
užrašytu kaspinu, čia jau buvo 
padėta gėlių Dotnuvos akade
miją baigusių mergaičių eks
kursijos. Susikaupimo minutė 
buvo baigta sugiedant tautos 
himną.FILET CROCHET . PATTERN 2235

No. 2235 — Mezginys kapai arba staltiesei.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2235
, 173$ So. Halsted 8t, Chlcago, DL I

į
I čia |dedu 10 Centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi

Vardas ir pavardė__

KAUNAS. — šiuo nietu Lie
tuvoje yra 89 vidurinės mokyk
los: 62 gimnazijos ir 27 pro
gimnazijos (3-jų klasių viduri
nės mokyklos). Iš jų 65 yra lie
tuvių (43 gimnazijos ir 22 pro
gimnazijos) ir 24 nelietuvių (19 
gimnazijų ir 5 progimnazijos). 
Šiais mokslo metais vidurinėse 
mokyklose mokėsi 21,095 moki
niai — lietuvių vidurinėse mo-

Pasirodė vilkai
GAIŽAIČIAI, Kruopių v. — 

Šiomis dienomis šioje apylinkė
je pasirodė vilkai. Vienam vie
tos ūkininkui birželio mėn. 22‘ 
—23 d. naktį vilkai papiovė du 
ėriukus. Tuo pačiu laiku gre
timo Juodeikių kaimo ūkininko 
buvo rastos papjautos dvi avys.

Vienas Gaižaičių k. ūkinin
kas birželio mėn. 23 dienos ank
styvą rytą sakė matęs bėgan
ti vilką upelio švitės pakran
tėmis.

Apylinkes gyventojai pasa
koja, kad netoli esančiame val
diškame miške šernų ir vilkų 
yra daug, bet kad jie medžiok
lei ateitų į kaimą, d ypač va
saros metu — iki šioliai1 ne
buvo girdėti.

Bėda su pašarais U'
PANEVĖŽYS. — Piniavos 

apylinkėje šiemet išnyko dobi** 
Jai ir žolė višai mažai teužaugo 
dėl sauso ir šalto pavasario. 
Dobilai dvižoliai daugiausia iš
nyko dėl blogos žiemok. Rugiai, 
kviečiai šioj apylinkėj labai gra- 

> f.

žus. Kiekvienas ūkininkas jau 
dabar yra labai susirūpinęs dėl 
žiemos pašaro gyvuliams. Vie
nas kitas noųi išsinuomoti pie
vų, bet sunku gauti. Jei kur 
^paskelbia pievų pardavimo var
žytynes, tai pardavimo dieną 
susirenka daug norinčių gauti 
pievų, bet pievų mažai tėra. 
Tai per varžytynes labai var
žosi. Nusipirkti pajėgia tas, 
kas kišenėje turi daugiau litų.
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— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Diena Iš Dienos
V” - - ■ ■

Iškilmingos
Vestuvės

Sekmadienį, liepos 30 d., an
trą vai. po pietų, šv. Antano 
bažnyčioj įvyko labai iškilmin
gos vestuvės, kuriose pp. Cu- 
kurų dukrelė Aldona, ir pp. Mi
liauskų surius Antanas paliko 
“Mr. ir Mrs.”

Bažnyčia buvo puikiai išpuo
šta mėlynomis ir baltomis gė
lėmis, pritaikintomis prie ves
tuvininkų rūbų. Mergelės buvo 
pasirėdžiusios mėlynomis suk
niomis, o vaikinai — baltais 
siutais. Musų gražuolė Aldona 
atrodė kaip karalaitė.

“Maid of honor” buvo Onytė 
J. Gailiūtė, “Matron of honor” 
—Genevieve žuraitis, ir “Flow- 
er giri”—Gene White. “Best 
man” buvo Charles Miller. Ki
ti pamergės ir pajauniai buvo 
Justine Gricus, John Rūksta- 
la, Ftances Michutis, Albert 
Gricus, Louise Daukshas, Al 
Visnors, Helene Valentine, 
Charles Sabaitis, Eleanor La- 
chawicz, Don McKeedy, Gene
vieve Mažeika, ir dar du kurių 
pavardžių neteko patirti.

Iš bažnyčios visas pulkas 
žmonių, keli šimtai, vyko į 
Parkholme Community Hali, 
Ciceroj, vestuvių baliui. Ir sa
lė buvo puikiai išpuošta. Sve
čiai buvo šauniai pavaišinti, ir

yra pavyzdinga šeimininkė, 
rimta “Naujienų Kontesto” 
bendradarbė ir sąmoninga vi- 
suomenietė. Jos stalo svečiai 
irgi geri ir malonus žmonės, 
tat ir aš, patekęs j tokį kilnų 
pokilį, jaučiaus labai smagiai.

Svečiai susėdę prie stalų so
tinosi gerai paruoštu skaniu 
maistii Ir gardžiais šąskoiiikis. 
Jiems bevalgant, orkestrą gro
jo liaudies klasiškus himnus. 
Visas vakaro programas buvo 
vairus, darnus ir nehuobodus.

Svečiams vykstant namo, p. 
Dovgln visiems širdingai dėko
jo už atsilankymą ir įvairias 
dovanas. Svečiai labai vertino 
jos širdingumą ir vaišingumą 
ir atsisveikindami, visi jai lin- 
<ėjo gausos, laimės ir sėkmin 
gumo visuose kilniuose dar
buose. Vincas Adams.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Edward Gribauskas, 27, su

Stephany Kaminskas, 23
Casimir Kalėta, 21, su Helen 

Dūda, 21
Vincent Skiba, 33, su Lucille

Mounts, 30
Don Schank, 30, su Anna

Donis, 27
Conrad Friberg, 42, su Mild-

red Savukas, 32
Walter Phillips, 25, su Helen

Petkus, 25
Kari Feldmann, 53, su Olga 

Stone, 48
Joe Salas, 25, su Lucy Ortiz, 

22
visi linksminosi, šoko prie geros 
George Victor orkestro muzi
kos.

Po vestuvių baliaus, jauna
vedžiai išvyko į California ir 
Banff “honeymoonui”.

Pirmą sykį teko matyti ves
tuves, kuriose tiek daug pa
veikslų butų traukę. Fotografai 
nuėmė net spalvuotus filmus.

Jaunavedžiams Antanui ir 
Aldutei linkiu daug laimės ir 
sveikatos1: per visą jų gyveni
mą. Onytė.

Raymond Jungas, 23, su Ste- 
phanie Hepko, 21

George Giedraitis, 28, su
Frances Strazdorski, 30

James Biskas, 42, su Cessna
Auglin, 27

Harold Nielsen, 28, su Mary 
Grandys, 28

-■   ——I“- .

PETERI PEN .

TeL Victory 4965.
STOGDENGYST® IR BLSKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus* Leng
vus išmokėjimai jei norite. 
bridgeport roofing and 

SHEET METAL CO. 
3216 80. Halsted St-------------  ----------- ------- - J

----------------------. ■ - . - . ~ —- ... - f—

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINIS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Doleriu
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jutų 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 n* sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1346 West 63rd Street 

prie Loomis
Ulbu I. t 6

INSURANCE
(APDRAUDA)

i

Linkimas Pokilis
Onos 'vardadienio proga, lie

pos 29 —p. Ona Dovgin savo 
draugams buvo surUošusi link
smą pokilį, kuriame dalyvavo 
apie 40 asmehų. P-a Dovgin

MORGIČIAJ — PASKOLOS 
žemos Palūkanos

Visų Rusių Apdraudė. Rendų ir 
Nuosavybių Managementas

Gordon Realty Co.
809 W. 35th STREET 

Chicago, III.
Tel. Yards 4329

■ IK. | M . . H » ' » • • . » I,.

Lietuvis PlumberiS
»•* Lalsnuotas —*■

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIŪS

JOHN YERKES
2422 W. 60th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

TaisOm Sulaužytus ir Sulankstytus 
Automobilius

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

STREAMLINE AUTO METAL 
WORKS

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

Savininkai A. PIKIEL, J. ŽAKIS

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšles naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu gerlausį atlyginimą iš Eite In
surance Cumpanijų dėl taisymo apdegu, 
siu namų). Darau paskolas ant naujų ir 
sėntį namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų huo 5 iki 20 nietų. Reikale kreip
kitės prie

< PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• Apdraudą rakandų.
•-,APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi-

nihkų, kurioje randasi ta
vernai nUo Public Liabi- 
Uties. w

NA UJ1EN Ų 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

Haštlnė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekluadie* 
iriais nuo 9 ryto iki 1 vaL 

po pietų.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę ’

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $*|^.5O 
GYDYMAS LIGONINĖJ $£Q.OO 
RAUDONGYSLĖS ĮSIMAUNA viena

t dieną Ligoninėje — $ 15.00 
REUMATIZMAS $9.00

: Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $|.00 

fckzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL

: 1900 So* Kedzie Avė., Chicago 
TeL Lawndftle 5727.

mm ii , n n liti i i ,n .m i ■ m h >.i—■

• FOTOGRAFAS
CONRAD
fotografas

Studija įrengta pir
mos rųsies su mo
demiškomis užlai

domis ir Hollywood 
Šviesomis. Da r b a 8 
garantuotas.

420 W. 63td St 
Tat ENG. 5833-5840
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
DEL fflNNIPEGO LIETUVIŲ MASINIO 

MITINGO ATVIRO LAIŠKO “LIAU
DIES BALSO” REDAKCIJAI

Žemiau dedamą laišką buvo
me pasiuntę “Liaudies Balsui”, 
bet jis tik trumpas to laiško 
ištraukas įdėjęs teikėsi net pa
šiepiančią antraštę uždėti, bū
tent, “Winnipegiečių Laiškas 
Liaudies Balsui ir Kas už to 
Laiško Slepiasi”.

Kadangi tik vienu numeriu 
pirmiau “Liaudies Balse” Nr. 
349-ame tilpo edmontoniečio S. 
Karvelio laiškas paneigiantis 
winnipegiečių masinio susirin
kimo tarimus, tai mes aiškiai 
matome, kad “Liaudies Balso” 
redakcija buvo neteisingai apie 
winnipegiečius painformuota 
per edmontonietį S. Karvelį ir, 
kad dėl to “Liaudies Balso” re
dakcija pirm dėdama musų lai
ško ištraukas griebėsi tvirtinti, 
kad “Liaudies Balso” redakci
ja gavo “viešą laišką” nuo Be
niušio, Žentelio ir Dudeno, ku
rie (S. Karvelio painformaviinu 
ir pagal Liaudies Balso redak
torių supratimų) giriasi, kad 
jie buvo įgalioti jį parašyti 16 
winnipcgiečių, įskaitant ir juos, 
ir pasiųsti Liaudies Balsui ir 
kitiems laikraščiams.”

Prie šių žodžių “Liaudies Bal
so” redakcija tuoj vėl deda pa
stabą: “Kadangi tas laiškas ne
buvo skaitytas (iš kur L. Balso 
red. žino?) nei tiems, kurie bal
savo už jo pasiuntimą, tai jį ga-

deno ir Žentelio laišku”.
Vadinasi, “Liaudies Balso” 

Redakcija nepripažino Wiuni- 
pego l.etuvių masinio mitingo 
nutarimo. Bet mes žemiau pa-, 
sirašę galime pasakyti, kad su
sirinkimas musų nereika avo, 
kad mes siunčiamą “Liaudies 
Balsui” laišką skaitytumėm su
sirinkime. Be to, mes nebe pir
mą laišką rašome masinio mi
tingo įgalioti. VVinnipegiečiai 
lietuviai ne tik tokių laiškų,

lo už tokį išniekinimą. Todėl 
vėl griebias kabinėtis prie 
“Naujienų” ir “Keleivio” redak
cijų, nurodant, kad buk tos re
dakcijos tuos žmones klaidinan
čios. • Girdi, kaltininkai esą 
“Naujienos” ir “Keleivis”, nes 
ką iš pradžių ant Beniušio, Du
deno ir Žentelio (ant musų) sa
vo neapykantos jausmų tulžį iš
lieja pasakant. “Kadangi šitie 
patys asmenys kiek anksčiau 
po Naujienas braidžiojo, tai at
rodo, kad jie pasidarę gera pro
ga, užsimojo išlieti viską ant 
Liaudies Balso ‘visų’ vvinnipe- 
giečių vardu, prikergiant net ir 
‘visus kitus nuskriaustuosius’.” 
IR PASAKŲ: “Jeigu tokio tiks
lo nebūtų siekiama, nebūtų rei
kalo kasti iš žemių nebūtus da
lykus ir dėlto rašyti šešis lapus 
mašinėlės rašto.”

Bet pati “Liaudies Balso” re
dakcija tuos musų “iš žemės 
iškastus nebūtus dalykus” nepa
rodo — nopatalpina, bet tik ke
lis žodžius pakartojus ir ketu
ris laikraščio skiltis “pasiteisi
nimo” išvedžiojimų prirašius’!, 
“Liaudies Balso” redakcija dar 
skiria vietos veik visą laikraš
čio skiltį PASTABOMS, kuriose 
jau lieja, savo keršto pagiežos 
tulžį ant “Keleivio” ir “Naujie
nų” redakcijų, lyg mus pateisin
damas, net su lokiais “įrody
mais”, kad “Keleivis” ir “Nau
jienos” gesina Lietuvos liaudies 
antiagresorinj nusistatymą ir 
kad tuo jau mitinis rašytojus 
klaidina.

Tai ką tuo “Liaudies Balso” 
redakcija norėjo pasakyti apie
“Naujienas”? Juk musų laiške' 
"Naujienos” nebuvo minimos ir 
lis musų laiško turinys 
“Naujienomis” nesirišo. Ar 
ne pačios “Liaudies Balso” 
dakcijos “iš žemių iškasti

nai ir rezoliucijų parašymui tik 
išrenka komitetą — spaudos ko
misiją ir įpareigoja, kad pasta
roji parašytų. O viešą laišką, 
“Liaudies Baiso” redakcijai pa
rašyti, nebuvo reikalo susirin
kime) skaityti. Mes tik turėjome 
parašyti taip, kaip mitinge bu
vo kalbėta. Taigi mes ir para
šome. Bet kodėl “Liaudies Bal
sas” bijojo to laiško turinį pa
skelbti visuomenei? Kodėl tik 
kelias ir dargi tik tokias trum
pas ištraukas “Liaudies Balso” 
redakcijai ‘patinkančias” pasi
rinkusi tepatalpino? Ar t.k ne 
dūl to, kad tie laiško autoriai 
yra žinomi kaipo geri “naujie- 
niečiai” ir kad tąja proga nau- 
jieniečius “numaskavus”, ka p 
kokius balsiausius “Liaudies 
Balso” “atakuotojus”, “norin
čius jam pakenkti”...

“Liaudies Balso” redakcija 
prie musų laiško trumpų ištrau

su 
tai 
re- 
ne-

būti dalykai”, kuriuos dėt mu
sų parašyto “Liaudies Balso” 
redakcijai atviro laiško prikiša
ma “Naujienoms”. Kokiu tikslu 
‘Liaudies Balsui” “Naujienos” 
užkliuvo?

O kad mes (Reniušis, Žente
lis ir Dudėnas) po “Naujienas” 
brandžiodami dar ir už “Liau
dies Balsą” užsistojame, tai 
‘ Liaudies Balso” redaktoriai to-

cio skiltis musų “apkaltinimui” 
ir savęs “pateisinimui”. Tų pri
rašytų keturių skilčių dar neuž
teko. nes ‘ Liaudies Balso” re
dakcija savo štabo raštinėje tu
ri Žentelio ir Dudeno pasidar
bavimu “Liaudies Balso” nau
dai aukų rinkimo blankas ir ži
no, kad tie draugai yra daug 
dėl to laikraščio dirbę, patys 
aukoję ir dar padėję kitiems 
aukų parinkti nuo pat pirmos 
dienos “Liaudies Balso” leidi
mo. Taip pat žino, kad Beniu- 
šis yra to laikraščio skaitytojas 
— prenumeratorius ir dar au
kas renkant pora dolerių tam 
laikraščiui paaukojęs ir skelbi
mams apie porą desėtkų dole- 
rių tam laikraščiui pasiuntęs. 
Tai, matyti, “Liaudies Balso” 
redaktoriams tų žmonių pagai-

kose” iš gegužės 10-tos dienos 
1939 m., musų rašte, iš Winni- 
pego “Viešas lietuvių masinio 
mitingo pareiškimas spaudos 
klausimu”, gali aiškiai paliudy
ti, kad mes net apgynėme “L. 
Balsą” nuo kokio tai “Miško 
Paukščio, kuris buvo pradėjęs 
nuo “Liaudies Balso” skaityto
jus “vilioti” į amerikiečių spau
dą, juos kviesdamas, kad ame
rikiečių spaudai rašinėtų. .

Ten tarę, ko kito buvo pasa
kyta, kad Miško Paukštis “tuo 
pačiu kartu nurodo, kokius 
aikraščius Kanados lietuviai tu
ri skaityti, atkalbant kanadie
čius nuo skaitymo “Liaudies 
Balso.”

Prie šių žodžių mes dar griež
čiau pasimojome patiešijančiai 
užtarti “Liaudies Balsą” pasa
kydami, kad “į šiuos klausimus 
dalis Kanados lietuvių žiuri 
kreivai. Ne vien tik tie, kurie 
Liaudies Balsu’ sužavėti, bet ir 
daugelis prieštaraujančių tos 
nuomones laikosi, nes kanadie
čiams savo laikraščio neturint, 
tai butų sarmata prieš lietuvių 
šeiviją”.

Na, o “Liaudies Balso” redak
toriai paskelbė mus savo laik- 

Liaudies Balso”^ —
“priešin nkais”. Ir dar per akis 
meluodami nori užsiginti, kad 
buk “Liaudies Balsas” “nesąs 
kritikavęs vvinnipegiečių dėl tu 
Ginklų Fondo.

raščio -

Kas iš skaitytojų norite per
sitikrinti, kad “Liaudies Balso” 
redaktoriai winnipegiečius kri
tikavo, tai pasiimkite dar ir 
“Liaudies Balso” Nr. 344 iš 
1939 m. Ten juodu ant baito 
parašyta, kad “Liaudies Balso” 
342 numeryje tilpo Winnipego 
lietuvių masinį susirinkimą ap
rašanti korespondencija ir to 
susirinkimo priimta rezoliucija, 
kurioje nurodoma, kad kol da
bartinė Lietuvos vyriausybe ne- 
paliuosuos politinių kalinių, kol 
neats teigs spaudos, žodžio bei 
susirinkimų laisvės ir neleis 
Lietuvos liaudžiai išsirinkt?, to
kios valdžios, kokios ji nori, tai 
winnipegiečiai nerems Klaipė
dos krašto pabėgėlių ir Lietu
vos ginklų fondo?*

Žemiau tame rašte yra pasa
kyta, kad “Tokį nusistatymą 
Hitleris tikrai pasveikintų....” 
Vadinas, kad winnipegiečiai ra
šė Lietuvos valdžiai rezoliuciją 
prašydami Lietuvai laisvės, tai 
“Liaudies Balso” redaktorius M. 
Guoba po tos korespondencijos 
padėjęs tik dvi raides M. G. 
pripažįsta, kad winnipegiečiai 
yra verti Hitlerio pasveikinimo.

Na, tai kogi dar “Liaudies 
Balso” redaktoriams pykti, kad 
vvinnipegiečiai “sustreikavo” 
prieš “Liaudies Balsą”, j lik 
“Liaudies Balsas” pats vvinni- 
pegiečius užkabino, — pradėjo 
per dantis traukti ir 1.1.

O kad mes niasinio mitingo 
didžiumos įgalioti, kuriame da
lyvavo apie 50 lietuvių, parašė
me “L. B.” Red. laišką, tai “L. 
B.” red. to musų laiško “nepri
pažino”. Gi apie dvidešimts lie
tuvių diskusijose kalbant tik 
apie aštuonis (komunistinio nu
sistatymo asmenis) tepalaikė. 
Ten buvo ir tokių, kurie Lietu
voje buvo net J. Ylos kaimynai. 
Ir kadangi S. Kazelis'* sako, 
kad reikia daryti nusileidimą 
prieš “Liaudies Balso” red., tai 
prieš balsuojant daug kas rei
kalavo, kad aš leisčiau slaptam 
balsavimui (mat, aš — K. B., — 
tam susirinkimui pirmininka
vau), bet aš matydamas, kad J. 
Yla (“Liaudies Balso” redakto
rius) per daug bus “nuskriaus
tas” slaptu balsavimu, stojau 
už viešą balsavimą. Ir net tris 
kartus leidau perbalsuoti ir vis- 
tiek liko 18-ka prieš 16-ka nu
balsuota, kad rašyti papeikimo 
pastabą “L.z B.” Red. O kadan
gi vvinnipegiečiai žino, kad aš 
K. B., J. Dudėnas ir K. Žente
lis niekados niekam nepataikau
jame, lai mes ir likome išrink
ti tokio laiško parašymui. Tie
sa, kai kurie susilaikė nuo bal
savimo. O jeigu bučiau paleidęs 
slaptam balsavimui, gal net bu
tų likęs nubalsuota 40 balsų 
prieš 10?

O dėl musų šių žodžių rašan
čių nusistatymo Lietuvos palai
kymo atžvilgiu, tai “Liaudies 
Balso” redaktoriai ir be jokių 
asmeniškai su komunistėliais 
susirašinėjimų bei inforinavi 
mų galėjo pastebėti, kad musų 
tarpe net tokių yra, kurie pa
ragino vvinnipegiečius šaukti 
masinį mitingą ir paremti Klai
pėdos krašto pabėgėlius. Apie 
tai buvo rašyta pačiame “Liau
dies Balse” ir “Keleivyje”. Taip 
pat ir “Liaudies Balsiui” neap
kenčiamose “Naujienose” buvo 
rašyta, kad ir winnipegieč:ai 
greitu laiku rinks aukas Klai
pėdos pabėgėliams.

Taigi, nors ir aš pats (K. Be- 
niušis) dėjau pastangas,' kad 
Klaipėdos pabėgėliams reikia 
aukų parinkti, bet kai didžiuma 
nubalsavo neaukoti, tai ir aš 
prie didžiumos palikau, nes ab
soliučiai visi nuo balsavimo ta
da susilaikė.

Dar matome reikalą ir tai pri
minti, kad 
ragintame) 
šauktame 
birželio 19
dą visi vienbalsiai buvo nusi

IŠ TORONTO PADANGĖS ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Ir vėl velniava (liečiami. Jų nors nedaug bu- 

Neseniai Dr. A. L. GraiČiu- v.0’ ^ar .m&žiau liko, bet liko 
nas padarė labai rimtą pasta-- Jle» kuriems svarbus jų tiks- 
bą “Liaudies Baigai”, dek jo 
per didelio vienpusiškumo. 
Kaipo žymaus ir įtakingo as
mens “L. B.” raštą patalpino. 
Kad pastaba buvo reikalinga, 
tai nėra nei kalbos, apie tai 
jau gana plačiai spaudoje bu
vo kalbėta ir daug lietuvių li
ko Dr. Graičiunųi dėkingi už 
tai. L

Nors L. B. ir pridėjo savo 
pasiteisinimą prie pastabos, 
sakydamas, kad jis visiems 
lietuviams vienodai pasitar
nauja, nesigilindamas nei į 
politinius, nei į kitokius žmo
nių įsitikinimus, bet gaila, kad 
tai tik šalti žodžiai, kuriais ti
kėti nieks negali, juos ir L. B. 
greit pamiršo.

Štai tik porą L. B. numerių 
išėjo po tokių 
reiškimų ir jie pilni pagiežos, 
neapykantos ir net storžieviš
kumo prieš A. Frenzelį, para
šiusį “Naujienose” apie pašai
piųjų draugijų padėtį. Regis, 
kiekvienam draugijos prgani- • i . *■. . * .zaloriui turi būti leista rūpin
tis draugijos reikalais, sekti jų

” raštą patalpino.

gražių” išsi

vavimą kontroliuoti. Kodėl gi 
A. Frenzeliui tai turi būti 
draudžiama? Juk jis kalbėda
mas apie SLA tvirtumą ir pa
stovumą nepasemrkė nei vie
nos kitos draugijos. O tai, kad 
jis paminėjo galimą 
mažoms

pavojų 
draugijoms, tai juk 

ne todėl, kad jis bukaprotis ar 
koks nors kitoks, bet todėl, 
kad tai]) tikrai yra, nes ir mes 
patys tuo labai, susirūpinę. 
Tam ruošiame įvairius projek
tus, kad draugijas galėtume 
gelbėti. Apie tai kalbame ir 
diskusuojame susirinkimuose 
ir pavojui pašalinti busime 
priversti ką nors daryti: ar 
apsidėti mokesčiais, ar numa
žinti pašalpą, ar t. p. Tad kam 
gi koneveikti Frenzelį, kad jis 
drįso pakritikuoti musų drau
gijų liūdną padėtį, ir dar 
smerkti “Naujienas”, kad jos 
talpino jo raštą? Argi tuo mes 
išvaduosime draugijas, ar tuo 
galime pasigirti, kad mes 'to
leruojame visus lietuvius ly
giai? Juk vienas Frenzelis ne
prijungs kitų draugijų prie 
SLA, todėl neverta nugąstau
ti. Nors jo norai ir labai geri 
dėl visų, vienok ne nuo jo vie
no priklauso, tpdęl ir bijoti 
per daug nevertėtų. Tikrai ne
gražu iš liaudiečių pusės už 
nepatinkamą žmogaus išsireiš
kimą taip storžieviškai ir net 
nachališkai jį pulti. Nėra pa
slaptis, kad Frenzelis yra ne
pamainomas draugijų organi
zatorius, dirbąs su noru ir 
energija bei atsidavimu. Todėl 
nemanau, kad jį^Šmeižiant ga
lėsime jam pakenkti organiza
toriaus pareigose.
Lokiškas L. B. pas,‘tarnavi

mas soc aldemokratams
Jau kuris laikąs kaip musų 

lociald. gyveno niekieno ne-

(per mane K. B. pa- 
ir per draugijas su- 
masiniame niitingc 
d. prieš ginklų fon

statę neaukoti. O jei kas nori 
aukoti, tai ir dabar dar gali au
koti — dar laiko yra. Lietuvos 
Gonklų fondui dar pinigai rei
kalingi. Bet mes apsiimdami at
virą laišką “Liaudies Balso” re
daktoriui parašyti; tik terašėme 
tai, ką buvome masinio mitin
go įgalioti rašyti. Ir štai musų 
tas “griešnas” atviras laiškas 
“Liaudies Balso” redakcijai, ku
rį prašome “Vilnies”, “Laisvės” 
ir “Keleivio” redakcijų per
spausdinti. Taip pat ir “Liau
dies Balso” prašome perspaus
dinti, jei bent kiek žmonišku
mo jo redaktoriai turi?

(Laiškas bus įdėtas kitą 
vaitę). s;

sa-

las ir artima žmonijos gero- 
i ve. Jie nors mažoms jėgoms 
laikosi darbo žmonių siekinių 
ir jokiems graboriams nesi
duos save “palaidoti”. Jokie 
politiniai spekuliantai jų dar 
nesužavėjo, todėl ir įvykusių 
kai kurių'faktų jie visiškai ne
siima kritikuoti, nes didelės 
vertės, jiems nepriduoda.

Nesvarbu jiems, kur jų 
draugai nuėjo ir kokiam sąjū
džiui atsidavė. Be to, musų 
socialdemokratai nėra tokie 
“glušai”, kuriuos kas nors pri- 
simetęs, draugų galėtų kur 
nors nuvesti; tokiems žygiams 
pasitaikius jie sugeba pasi
traukti ir išvengti tuščių susi
žavėjimų.

Savo straipsny L. B. po ant
rašte “Susidarė graži pora” 
sako, buk L. B. seniai sociald. 
įspėjo, kad juos nori sukiršy- 
ti su komunistais, o paskui 
nutempti į tautininkų lagerį. 
Buk tik dėka L. B., per kurį 
buvę aiškiai žygis nušviestas, 
sąžiningesni sociald. apsižiū
rėję ir atsitraukę.

Toks draugų komunistų iš
sireiškimas yra lygus 0, nes 
niekada ir niekur L. B. dar 
nėra suteikęs sociald. Jokio 
draugiško pasitarnavimo. Prie
šingai, komunistai visuomet 
(su labai mažom išimtim) so
ciald. stengėsi kuodaugiausiai 
smerkti ir net šmeižti, — tai 
žino visi, kas skaito L. B. Ma
no manymu, jei L. B. ir ko
munistai tikrai yra įsitikinę, 
jog darbo žmonių bendri žy
giai ir siekimai yra visuome
niški, tai juk tokiems dar- 

|bams feikalinga suburti ir 
(bendras jėgas, tokias jėgas, 
kurias puoštų vėliava su de
mokratišku, Šukiu: “Laisvė, 

pas 
Musų ko

munistai pripažįsta tik tai, ką 
jie nuveikia, o visų kitų gra
žius darbus smerkia ir neigia.

Taigi ir šį kartą vyliugingai 
užsirekomendavo visuomenei 
kaipo socialdemokratų užtarė
jai ar persergėtojai. šiandien 
jus neva draugai ir gražiai 
kalbate apie socialdemokra
tus, o rytoj plustate dar skau
džiau, negu kiti. Atliksite tokį 
pasitarnavimą, kurs norėda
mas savo draugui nuvyti mu
sę nuo kaktos, tvojo akmeniu 
ir skaudžiai draugą sužeidė; 
Tenka padėkoti už susirūpini
mą socialdemokratų likimu ir 
patarti nesisieloti per daug, 
nes mes labai atsargus ir joks 
tuščias ir beprasmis 
mus nesuvilios. ' ’ t; '

“Vilnius” Kanadoje
Ontario provincijoje apie 

80 mylių nuo Toronto randasi 
miestelis “Wilno”. Įdomu, 
kad šis miestelis gyvenamas 
išimtinai lenkų, kurių priskai- 
toma apie 150 šeimų. Visi jie 
užsiima žemdirbyste. Savo 
miestely turi savo lėšomis pa
sistatę bažnyčią ir užlaiko po
rą krautuvių. Pastebėtina, kad 
jie yra priešingi kinui, todėl 
jo savo miestelyje ir neturi. 
Būdami labai maldingi, jokiu 
“šo” jie nesusi vilioja, visą 
liuoslaikį praleidžia melsda
miesi. Tarpo savęs visi gražiai 
ir vieningai sugyvena, pasitai
kiusį pakeleivį širdingai pri
ima.

Nors lenkams atrodo, kad 
Vilniaus kraštas yra visiškai 
jų nuosavybė ir jo vardu jie 
net svetur pavadina savo ko
lonijas, bet mes lietuviai tvir
tai tikime, kad ateis laikas, 
kuomet savo kraštą Lietuva 
atgaus, tuomet jos miestų var
dai liks svetimi musų “gera- 
dėjams”. —O. I.

Lietuviškas Klumpakojis
TORONTO, Ont. Vakar 

vakare, t. y. liepos 29 dieną, 
vakarų Kanadoje tapo oficia- 

Įliai atidaryta dar viena dides
nių radijo stočių C. B. K. Pa
sveikinimo kalbos buvo per
duotos iš atskirų Kanados pro
vincijų, Anglijos ir J. A. Vals
tijų. Po sveikinimų buvo mu
zikali programa, kurią išpildė 
gana smagiai kalnų kaubojų 
stygų orkestras. Jų muziką vi
suomet mėgstu klausyti, tad ir 
šį kartą, kad ir buvau užimta

si, kad smagiai groja. Tik 
urnai, kaip perkūno trenkta, 
pašokau nuo savo darbo ir 
užslačiau radijo garsiau, nes 
jie grojo lietuvišką klumpako
jį! Ir ka,p gailėjaus, kad ne
girdėjau, kai tas klumpakojis 
buvo perstatytas. Šiaip1 ar taip 
jie sakė, o faktas pasilieka 
faktu, kad ir lietuviai dalyva
vo atidaryme naujos stoties, 
kuriai visi kalbėtojai pridavė 
didelės reikšmės Vakaru Ka
nadoje. O mums kanadie
čiams ką nors lietuviško 
girs t i per radijo yra didelė 
tenybė. Jei bent tik iš J. 
Valstijų.

iš- 
rc-

“L. Balso” Nr. 328 J. Yla, laik
raščio autoritetas, savo pasta
bose rašo: “Draugas Degutis 
(redakcijos narys) pasakojo, 
kad jam teko sužinoti apie to
kį 'incidentą SLA parengime 
balandžio 2 d., parapijos sa
lėje: Tos salės šeimininkas 
airišis kunigas suplėšė “Nau
jienas”. Dėl to Monkus pradė
jęs bartis. Už kunigą tuoj už

sistojus Yokubynienė, o už 
Yokubynienę Yokubynas. Va
dinasi, ir čia Yokubynai pasi
rodė esą atžagarėivių gynė
jais.”

Dabar persistatyk sau, mie
las skaitytojau, kad šioje pa
staboje nėra nė vieno žodžio 
tiesos! Pirmiausia tai buvo 
suplėšytas visai kitas laikraš
tis, o ne “Naujienos”. Yokuby
nas kalbėjosi su Monkum vi
sai kitais reikalais ir Monkus 
su kunigu visai nesikalbėjo 
dėl laikraščio suplėšymo ar 
kokiu nors kitu reikalu, o kal
bėjosi Yokubynienė ir ji turi 
kelis liudininkus, kurie girdė
jo, ką ji kunigui dėl laikraš
čio suplėšymo pasakė, nors 
lai ir nebuvo “Naujienos”.

lygybė ir brolybė. O ai’ 
mus taip yra? Ne.

Aušros Choras Vengrų 
Festivalyje

Toronto vengrai rengia tau
tinį festivalį, kuris įvyks 
Grange parke rugp. 5, 6 ir 7 
dienomis. Rengėjai kviečia į 
festivalį įvairias tautas, tad ir 
lietuvių neaplenkė. Oficialų 
pakvietimą gavo Aušros cho
ras ir tą pakvietimą priėmė. 
Choras sutiko imti dalyvavi
mą 6 d. rugp., t. y. sekmadie
nį po pietų. Lietuviai, kurie 
turėsite laisvą valandėlę laiko, 
atvykit paklausyti įvairių cho
rų ir pamatyti šokių, tarp ku
rių busime ir mes lietuviai.

Art
Rd.

tikslas

ir Baverly st.

Naudinga Reklama
Toronto komunistų “Liau

dies Balsas” (daugelis jį va
dina sapnininku, bet pravar
džiavimas niekuomet neapsi
moka. Neniekink to, ką kitas 
gerbia, jeigu nenori pats būti 
paniekintas) dažnai savotišku 
draugiškumu prisimena “Nau
jienas” ir ypatingai pamilo 
Yokubynus. Beveik retenybė, 
kad laikraštis ar minėti asme
nys nebūtų paminėti; bet tas 
ne tik nekenkia “Naujienoms”, 
bet dar duoda gerą reklamą 
ir šiais metais “N-nų” prenu
meratorių skaičius , daugiau 
negu padvigubėjo visose Ka
nados lietuvių kolonijose. Ir 
štai tos reklamos gerumas:

“Liaudies Balsas” savo skai
tytojams teikia!

Dabar tas asmuo, kuris tą 
žinią sufabrikavo, gėdinasi 
akis pakelti Yokubynus susiti
kęs. Degutis jaučiasi nesma
giai, kad tokią žinią pakarto
jo, o J. Yla turi geras akis, — 
jos durnų nebijo, nes jau pri
prato, seniai duoną iš pana
šių pastabų valgydamas. Bet 
tai dar ne viskas, štai “L. B.” 
nr. 350 kitas pastaborius, pa
sirašę^ “ A: K.” rašo, “kaip Bu
re su Yokubynu primelavo To
ronto didlapiams apie publi
kos skaičių rengtame Aušros 
choro piknike. Esą, ne 500, 
bet tik apie 100 svečių buvo. į 
šias pastabas štai ką galima 
pasakyti: kad nei Yokubynui, 
nei kam kitam publikos skait
liuoti nereikėjo, nes Evening 
Te.legram turėjo ten savo re
porterius ir tie parašė tą, ką 
jie matė ir padavė skaičių to
kį, koks jiemš atrodė galimiau- 
sias. Iš to jau galima spręsti, 
kad publikos skaičius buvo 
artimesnis 500, negu “L. B.”

tui.
Antra vertus, kodėl “L. B.” 

neatsiuntė kontrolės komisi
jos, kuri butų reporterių skait-

Naujienų-Acnie Telephoto 

^BENTON, ILL. — Nancy 
Gore, kuri buvo nušauta, kai 
ji nakties metu atsikėlė pa
žiūrėti, kas langą išmušė.

Bet svarbiausias pastabo- 
riaus “A. K.” laimikis, už kurį 
jam didelis kreditas priklau
so, yra štai šis: jis vienos špal- 
tos ploty, trijų colių pastabo
je sugebėjo įdėti 8 kart po žo
dį melagis-melagystė. Tad jei
gu jam butų buvę leista ta pa
staba užpildyti visą špallą, jis 
butų įdėjęs 55 žodžius melagis*. 
Kaip sau norite, o tai pasauli
nis rekordas. Iki šiol Toron
tas tokio gabaus reporterio 
dar neturėjo. —.Frances.

KAUNAS. — Medelių sodi
nimo vajus šiemet davė gražių 
rezultatų. Vien Vilkaviškio urė
dijoje vietos gyventojams par
duota 30 tukst. medelių sody
boms ir kt. apsodinti. Tos pat 
urėdijos medelyne parduota vie
tos gyventojams apie 10 tukst. 
vaismedžių naujiems sodams 
užvesti bei seniems papildyti.

JURBARKAS. — Nuo 1932 
m. Orentas laiko brangiųjų kai
lių ūkį Jurbarko apylinkėje. 
Ūkyje auginamos sidabrinės la
pės, audinės, meškėnai ir nu
trijos. Įvairių brangiųjų žvėrių 
šiuo metu jau turima virš 100 
ir ateityje manoma dar net ke
leriopai padidinti.
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Rytoj Darbininkų 
Balsavimai Armour 
Dirbtuvėj

C.I.O. Laimėjo Gudahy dirb
tuvėje, Denveryj

Rytoj Armour bendrovės 31- 
inos gatvės darbininkai eis bal
suoti. Slaptu balsavirilū jie tu
rės išsirinkti Unijų, kuri atsto
vaus juos koleklyVėse derybo
se. ' ' :

Jie turės pasirinkti C.I.O., A- 
merikos Darbo Federacijos A- 
inaigamated Butchers unijų Ur
ba pasisakyti prieš abi unijas.

C.I.O. daugiausia pašventė pa
stangų darbininkų suorganiza
vimui ir tiki> kad balsavimus 
laimės. Jie yra labai svarbus 
C.I.O. Packinghouse Worker's 
unijai, kuri neseniai paskelbė 
kovų Armour bendrovei. Pasi
remdama argumentu, kad turi 
suorganizavusi didžiumų darbi
ninkų, unija reikalauja kon
trakto.

A.D.F., kuri ikišiol tylėjo, 
staiga irgi pareiškė pretenzijas 
prie darbininkų didžiumos. Fe
deracija dalyvaus rytojaus bal
savimuose, ir vakar skerdyklo
se varė atkaklių propagandų. 
Naudojo garsiakalbių trokus, 
lapelius, etc., ir vadino C.I.O. 
unijos vadus “komunistais”.
Sugrįžo Armour Prezidentas

Armour bendrovės preziden
tas R. M. Cabell buvo išvykęs 
Europon atostogoms. Bet kai 
prasidėjo kalbos apie streikų, ji
sai kelionę nutraukė ir vakar 
sugrįžo Chicagon.

C.I.O. Laimėjo
C. I. O. skerdyklų unijos va

dai su džiaugsmu vakar suliko 
žinią> kad jų lokalus . laimėjo 
darbininkų balsavimus Cudahy 
bendrovės dirbtuvėje, Den'Ver 
mieste, Colnrado valstijoj. Re
zultatai tėh buvo Sekami: 142 
Už G.I.O., 16 prieš.

**Will Rogers” 
Improvement 
Klubas

Įdomi NorthsidieČių Orga
nizacija.

N'ORTU S1DĖ. — tūlas lai
kas atgal, šioje kolonijoje, pa
stangomis p. J. P. Benekaičio 
ir kitų, tapo įkurtas Will Ro- 
gers Impfovėment klubas, šis 
klubas skiriasi nuo kitų tuo, 
kad į jį priklausantieji nariai 
turi kų nors naujo sugalvoti 
ir apie tai savo broliams pa
pasakoti, satyros ar “teisingo
je” formoje.

šilio tarpu klubas jau turi 
arti 100 narių. Įstojimas ir 
mėnesinės duoklės visai mažos. 
Priklausantieji į šį klubų vie
nų sykį į mėnesį laiko, taip 
sakant, “biznio” susirinkimų, o 
antrų draugiškų.

Kurie įdomaujate, galite at
silankyti ir įstoti. Klubas yra 
įregistruotas Illinois valstijo
je.

Susirinkimai yra laikomi p. 
J. P. Benekaičio svetainėje, 
1656 N. Troy St.

—X.X.

Susibarė Su 
žmona —

r.V... u H. .•

k ■-*’

Jaūnų Lietuvių Kultūros choras dalyvaus N-nų piknike rugp. 13 d. 1939 Sunset darže.

JULIJONAS RIMDŽIUS
Pasikorė.

CLASSIFIED ADS.
"f II i I Į- - -----'----- ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - - -- >

HELP WANTED—FEMALE 
ya^bijniiijęijj t __

REIKALINGA jauna moteris ben
drai namų ruošai mažoj šeimoj. 
Barbas nuolatinis, geri namai, sa
vas kambarys. Tel. Oakland 2323.

FINANCIAL 
Finahsal-Paskoios

PATYRUSI mergina namų ruo
šai, kalbanti angliškai, nėra skal
bimo nė langų plovimo, nė mažų 

vaikų, virimas paprastas. Geri 
namai, savas kambarys, maildyhė, 
$10.00. Bittėrsv/eei 3555.

PAIEŠKO patyrusios virėjos, tu
ri mokėti anglų kalbą. 936 E. 75th 
St.
----- BeLp WAN¥Ėb-MALĖ------

Darbininkų Reikia
REIKALINGAS apysenis, blaivus 

žmogus už porterį taverne. Valgis 
ir mokestis. Joe Setts, 2307 North 
California. Rumboldt 1194.

REIKIA senyvo vyro mažam ko
teliui — $5 savaitėj ir kambarys. 
Lincoln Hotel, 952 W. Madison S t.

BUSINESS CliANCES 
Biznio Progos

PASKOLAI PINIGAI. Privatus 
asmuo turi pinigų investuoti į pir
mą morgičių nuo $500 ir aukščiau, 
— pagal vertę namo. 5 nuošimtis. 
Kreipkitės Metropolitan State Bank, 
2201 Ccrmak jtoąd Cln^ago. III. 

tfjR RENT-IN <__ _
RenddAi—Bendrai

RENDAI 6 kambarių flatas, ant
ros lubos, šviesus, apšildytas, $40 į 
mėnesį, 1445 S. 50th Avė., Cicero.

PAIĘŠKAU dviejų kambarių bile 
apiellnkėjė. PraheŠkite laišku, S. 
W. P., 2543 W. 47 St.

i ■■iii 1 l ii I ii Įiliii iltį HM i illi l b* —

IšNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

Visoks Veikimas 
Chicagoj Atrodo 
Apsnūdęs —

Bet Socialistų Eilės
Išsijudinti.

Prad’eda

pastarai- 
visas ju- 
Ar nėra

ma-

Su
yra 
gal

mėn, kad liepos mėnūo yra 
“biedniausias” išvažiavimams ir 
piknikams. Daug atostogauja, 
išvykę į ukius bei kitus mies
tus. Kiti chicagiečiai, kad ir 
pritarianti šiam judėjimui, yra 
linkę geriau vykti į vandenyną 
ar į Michigan ežerą pasitaš- 
kyti, saulelės spinduliais pasi
kaitinti.

Apvirto Skvadkaris,
3 Policistus Sužeidė

Vijosi Vagilius.

sunko-

Lauksim Rudens.

LIETUVIŲ APTIEKORIŲ 
DĖMESIUI

Parsiduoda aptieka-vaistinė Bos
tono, Mass., apylinkėje. Vienintelė 
apti'eka didelėje lietuvių kolonijo
je. Geras biznis, pigi renda. Savi
ninkas turi kitos rūšies biznį ir 
nori parduoti vaistinę. Kreipkitės į 
“Naujienas” Vaistininkui.

Atvažiavę į New Yorką apsisto
kite pas lietuvius, čia rasite fera- 
žią vietą ir draugišką patarnavimą. 
Dideli kambariai su privačia mau
dyne, virtuve it Šaldytuvu.

Maži kambariai su vieša maudy
ne gražiai įrengti. Prieinamos kai
nos.

Vieta: 331 Wes End Avė. Tarpe 
75th ir 76th Št’s west. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Telephone Susguehanna 7—8533

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 30 d. 1:15 vai. po piet 
1939 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Ruckų kaime, 
Žagarės parap. Amerikoj iš
gyveno 30 metų. Paliko dide
liame nubudime moterį Bar- ‘ 
borą, po tėvais Šimkytė, 4 
sūnūs Julijoną, Antaną, Rav- 
mond ir Arthur, 5 metų duk
terį Dolotes, brolį Joną, 2 
pusbrolius, Ripskį ir Rimdžių, 
švogerką ir švogerį, Petronė
lę ir Franciškų Kucin, švo
gerį Antaną Šimkų, mylimą 
giminaitį kun. vienuolį Cibul- 
skį, jo motiną Cibulskienę ir 
jų šeimyną ir kitas gimines 
ir draugus, o Lietuvoje tėvą 
Tadeušą, brolį Leoną, 2 sese
ris Adolfiną ir Domicėlę ir 
gimines. Priklausė prie Rau
donos Rožės Kliubo ir Cicero 
Lietuvių Kareivių Draugijos. 
Kūnas pašarvotas namuose, 
1343 S. 48th Ct., Cicero.

Laidotuvės įvyks penkta
dienį, rugpiučio 4 d. 9:30 vėl. 
ryto iš namų į šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kuriojįe 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten būs 
nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. ą. Julijono Rim- 
džiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Moteris, Sunai, Duktė, Brolis, 
švogerką, Švogeriai ir giminės 

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius Chas. Sy- 
rewicze. Tel. Cicero 294.

- -I n II A Gėlės MylintiemsK K A Vestuvėms, Ban- UlIUH kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS matus. I
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 680*

Kazimieras Habinka, nuo 
1454 Fry st., mėgo gerti. Už
vakar grįžo namo girtas, ii* 
Žmona Justine ėmė jį barti. Ki
lo ginčas.

Netrukus po to Mrs. Habin
ka rado vyrų pasikorusį jo mie
gamajam kambaryj.- Jisai pa 
sidarė kilpų iš diržo. liabinka 
buvo apie 50 metų amžiaus.

Metinės Mirties Sukaktuvės ■
1 A. + A.

JONAS PATUMSIS
Gyveno DeKalb, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu
I 2 dieną rugp. mėn. 1938 m.,
1 sulaukęs 50 metų amžiaus; 

gimęs Utenos apskr., Ahtakal-
I hių kaime. Paliko dideliame 

nubudime moterį Bronisę po 
pirmu vyru Baranauskienę, fl

I dukterį Virginia Bėron, pus- > 
brolį Juozą Patumsį, Švogerį n 
Feliksą Zikihską it jo šeimy- I

I ną ir gimines.
Jau praslinko mėtai kaip 

nemielaširdinga mirtis ištrau-
I kė Tave iš musų tarpo ir pa-
1 liko neūžgydonias žaizdas, o 

namuose neužpildomą tuštybę.
1 Mes Tave, musų brangusis 

vyre ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

I 1
Nubudę lieka

Moteris, Duktė, Pusbrolis, 1
Švogeris ir giminės.

Kažin kodėl šiais 
siais metais bendrai 
dėjimas snuduriuoja. 
tam tikro momento, ar tik se
nų ir jaunų tinginio liga stu
mia į šalį visą grupių bei 
sinį veikimą?

Kaip ten nebūtų, Liet, 
cialistinis gyvumas visgi 
žymiai atgijęs. O prie to
prisideda kooperavimas Socia
listą ir L.D.D. 4 kp. narių. Kai
po dalis to judėjimo—socialis
tinio kūno yra priskditoma ir 
“Naujos Gadynes” choro 
noji karta. 
.' i ; ...» ’ J . i

Bendrai Veikia.

jau-

nėra 
cho-

Kiek galima pastebėti, 
ignoracijos iš N. Gadynės 
ristų. Nors ir jauni, kaip ki
ti tokie jaunuoliai, jie nebijo 
senųjų parengimų. Girtinas el
gesys iš jaunųjų ir viso cho
ro pusės, ar ne?

Dar žiemą, bendromis spė
komis buvo perstatytas veika
las. Visgi vidutiniai pavyko. 
Lošėjai, kaip senesni, taip ir 
jaunieji, stengėsi savo užduotį 
atlikti.

Bendras Piknikas.
Antras bendras parengimas 

— piknikas, įvyko liepos 23 d., 
Willow West darže. Nauja, dar 
niekam nežinoma vieta, ir tik
rai buvo vargo ją surasti. Bet 
žmonių perėjo nemažas skai
čius. Mat, Chicagoj yra papro- 
tis nedaryti įžangos tikietų, tad 
žmonės eina bent per kelias 
vietas.

Reikia dar ir tai imti do-

PASKUTINĖS 2 DIENOS 
“S. S. R. S. 1939” 

Laiko parado!
Pilna Sovietų Naujienybių-Reginių 

įžymybių apžvalga
ĮSKAITANT: 

Vėžio tyrinėjimą 
Pustelnlnko rnužėjų 
plonlei-ių paloclų 

ir Sienų kivirčą

miestą 
turtą 
Plieną

Grudų
Kailių
Gelžl,
Vėliausią Sovietų-Japonų susirėmimą

^ONOTONE TEAtRE •
Vėsinamas oras 

66 E. Van Buren 
26c Iki 1 v. t>. p.

M

t

? NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
’ PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA s

LENGVAIS UMOKSJIMAI8

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
4 -THE HOME OF FINE FURNITŪRE” 8TNCK 1M4 
11748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Nežiūrint tokių nepalankių 
aplinkybių, visgi Socialistų ben
dras L.D.D. ir choro piknikas 
nusisekė. Nėra ko nUsiskųsti, 
bet džiaugtis, kad pavyko. Iš 
kitos pusės, reikia pažymėti, 
kad ne tik paprastų narių bu
vo, bet ir geras skaičius pro
fesionalų ir senų veikėjų. Ma
tėsi Į)r. P.'i‘Grigaitis, “Naujie
nų” red;, dr. Margeris, dr. 
Montvidas,r “ dr. Dundulis, T. 
Kuchinskaš; Laisvamanių dar
buotojas, ii“ daug žymių veikė- 
ių- &

Rudeniui ^atėjus minėtos or- 
ganizacij os ■. parodys daug 
lumo ir surengs mums 
parengimų..... J. J

r.l r. ■■■-------------

Sūnūs Užmušė 
Tėvą ;

Trys policistai buvo 
kai sužeisti, kai jų skvadkaris 
apsivertė prie Wdlcott ir Hub- 
bard gatviiį. Jie vijosi du va
gilius, kurie buvo pasivogę au
tomobilį.

Sužeistieji
Dwight Webb, Joseph McMahon 
ir Hugh Dixon iš Racine avė. 
nuovados.

AUKSINĖ proga tavernui. Viskas 
įtaisyta. Vieta išdirbta. Su mažai 
riinigų. Veikite greitai. 5627 W. 
Madison St. Atsišaukite telefonu 
Keystohe 5286. 

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

Gynė Motinų

yra policista

Healthy Food
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

PERSONAL

NORIU susipažinti su lietuviais 
vaikinais 26 iki 38 metų amžiaus. 
Pageidaujama, kėd butų pasiturin
tys, nevartotų svaigalų, butų gra
žios išvaizdos. Aš esu graži, Švari 
lietuvaitė, išsilavinusi, nevartoju 
svaigalų, nerūkau, nevaikščioju nei 
su vienu. Su laišku prisiųskite pa
veikslus, pareikalavus grąžinsiu. 
Miss Anna Wallace, Box 75, Coul- 
terville, Illinois.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

veik- 
gerų

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. HąĮ$4ę4>;St-, - susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos Adačkus. 
tyrusi virėja 
pavaišins su 
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

SUSIRINKIMAI

ŠTAI TIKRAS BARGENAS
7 kambarių freiminis namas, kan- 

kryto pamatas, furnaso šildymas 
prie vertingo kampo. Lotas 120x125, 
gatvė- išgrįsta, nėra asesmentų, 
vaismedžių lotai, arti Addison ir 
Oak Park Ave.,1 blokas nuo mo
kyklos, krautuvių ir sūsisiekibio. 
Pasiūlo už $4950. Terminai. Del 
smulkesnių informacijų šaukti W. 
R. Lemke, Randolph 3750 ar Ave- 
nUe 2194 vakatais.

Ji yra gerai pa- 
ir, todėl, ji jus 
skaniais lietuviš-

Bridgeporto Lietuvių Namų Sa
vininkų Sąjungos mėnesinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, rugpjū
čio 2 d. 7:30 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Susirinkimas labai svar
bus. Visi malonėkite atsilankyti.

S. Kunevičius, rast.

SLA 134 kuopos susirinkimas 
įvyks rugpiučio 2 d. 8 vai. vakare. 
Sandaros svetainėje, 814 W. 33 gt. 
Visos narės maloniai kviečiamos 
dalyvauti, nes yra svarbių reikalų. 
Taipgi malonėsite užsimokėti mo
kesčius. —Sekretorė.

Garfield Park ligoninėj pasi
mirė 46 metų chicagietis Frank 
McHugh, nuo 417 S. Karlov 
aventie. (.

Velionio našlė, Anna McHugh, 
štai ką aiškino Fillmore nuo
vados policijai. Jos vyras buvo 
chroniškas girtuoklis. Vakar 2- 
trą valandą ryto parėjęs namo, 
jisai pradėjo ją mušti. Triukš
mo pažadintas sūnūs James, 
28 metų anižiaus, puolė moti
ną ginti ir tėvui smarkiai dro
žė jkumščiu per veidą. Smūgis 
buvo mirtinas.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas ėina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Morhing Star Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpiučio 3 d. 
8 vai. vak. Grigaičio svetainėje, 
Š800 W. Armitage avė. Malonėkite 
atsilankyti, nes yra svarbių daly
kų aptarti. —M. Chepul, rast.

Roselando Liet. Kultūros Drau
gijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugpiučio 3 d. Liet. Darb. svet. 7:30 
vai. vakaro. Suvirinkite laiku.

S. Dilis, rast.

Naujienų Jubiliejinis
PIKNIKAS

Rugpiučio 13 d., 1939 
Sunset Park

PIRMA NEGU PIRKSI, MATYK 
<>' ŠIUOS BARGENUS!

Kampinis namas su aukštu skie
pu, storas su taverno barais ir 5 
pagyvenimai: 2—4 ir 3—3 kamb., 
reridos neša $65 į mėn., pinigais 
reikia tik $500. Kaina $2,250.00; 
randasi Westsidėj.

Brighton Parke medinė katedž 6 
kamb., prie karų linijos, naujai iš
taisyta; cash reikia $500.00, kaina 
$1550.

PUSNAUJIS medinis namas, 
2—4 ir stoge 2 rūmai. Lotas 38x126, 
2 karų garažas; prekė tik $3550.00.

NAUJAS mūrinis namas, 2—4 
apšildomas, platus lotas, 2 karų ga
ražas, tik ką išdekoruotas; greitam 
pardavimui už $6,300.

6 KAMB. medinė bungalo\V, su 
šiluma ir skiepu, Marąuette Pk., 1 
karo garažas; kaina $3,850.

MŪRINIS namas Brighton ' Pk. 
2—6 kamb. ir 1—5; už $3,200.

Medinė 4—4 kamb. Brighton Pk. 
tik už $2,200.00.

Medinė 6 kamb. katedž su Šilu
ma ir extra lotas; gelžihe tvora. 
Kaina $3825.00.

Atsigaukit pas:
MIDLAND B. & L. ASS’N, 

4034 Archer Avenue

PARDAVIMUI Šiaurės rytų kam
pe prie Wentworth ir 59 gatvės, 
44x125, tavernas, 3 krautuvės. Pa
jamų $200 mėnesy. $200 pinigais. 
Mažas tuščias lotas kaipo Jmokėji- 
mas. Eakin, Wentworth 6222.

“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

160 AKRŲ Red River Valley, 
Mihnesotoj, 7 mylios nuo Warren 
Marshal kauntės, geras namas, 
barnė, sėklycia, šulinys, puiki kvie
čių žemė. Kaina $7,000. Ims $3,500 
pinigais, likusia be skolos prekyba. 
Dr. C. H. Spangler, 114 E. Jefferson 
St., Joliet, III. i .

ANTANAS F. AMBROSE
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 1 dieną, 4:20 valan

dą po pietų 1939 m., sulaukęs 49 metų amžiaus; gimęs Raseinių 
apskr., Kražių parap., Ambrožiškės kaime. *

Paliko dideliame nubudime moterį Bernice po tėvais Vi- 
leikiutę, sūnų Raymond, 2 dukteris Genevieve ir Bernicė, uoš
vienę Vincentę Vileikis, švogerį Bruno Vileikis ir šeimyną, švo
gerį Albert Jakubauskas ir šeimyną, giminaičius Ignacą ir VIa- j 
dislovą Valentinus ir jų šeimyną ir kitas gimines, Lietuvoj sė- .< 
šerį Juzefą, šeimyną ir kitas gimines. Priklausė prie SLA 36 
kuopos, pirmininkas Marųuette Park Namų Savininkų Draugi- ; 
jos. Kūnas bus pašarvotas namuose šiandieną apie 5 vai. v£k., 
6800 So. Artesian Avė. Tel. Hemlock 2?83.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpiučio 5 dieną 8 vai. ryto 
iš namų į Gimimo Pan. šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano F. Ambrose giminės, draugai ir pažįstami | 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
MOTERIS, SŪNŪS, DUKTERYS, UOŠVIENĖ, .

ŠVOGERIAI ir GIMINĖS U
Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius S. P. Mažei- I 

ka. Tel. Yards 1138—1139. 1

DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadyne”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu muslj bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti l,00Q naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” neguliare kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės

1 nukertama—už vieną dblerį metams.
VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla

pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų piasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir frieatičlelio’kit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 

u reikalą tatai daryti.
RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—jus gausit | 

populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI
220 Leonatd Street

GADYNĖ
Brooklyn, N. Y.

. .........

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

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dienią Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose

• naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriauspa- 
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
Veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, Ui,
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PASKYRĖ DR. G. WILTRAKj DUNNING 
LIGONINĖS MEDIKALIU DIREKTORIUM

Buvo Elgin ligoninės vyresniuoju chirurgu

VAKAR 
CHICAGOJ

Dr. G. Wiltrakis

Jaunas lietuvis daktaras 
George Wiltrakis vakar gavo 
paaukštinimą.

Jisai buvo paskirtas medi- 
kaliu direktorium ir superin
tendento asistentu Chicagos

Sunkiai Susižeidė 
Frank V. Valaitis

Nukrito nuo kopėčių

Oak Park ligoninėje guli 49 
melų lietuvis Frank W. Valai
tis. Jo gyvybė yra pavojuje.

Valaitis gyvena adresu 818 
N. Cuyler avenue, Oak Parke, 
Užvakar beplaudamas langus 
Ilavvthorne Elementary mo
kykloje, Oak Parke, jisai nu
krito nuo kopėčių ir sunkiai 
susižeidė.

Pirmame Susikirti
me Golfininkas 
Ginkus Laimėjo

Apgynė savo karūną

Chicagos golfininkų mėgę 
jų čempionas Vincentas Gin
kus vakar vikriai apgynė sa
vo karūną.

35-tanie Chicago City Ame- 
teur golfo turnyre, kuris vyks
ta Jackson Parke, jisai suplie
kė oponentą 5 prieš 4, ir pa
rodė, kad jisai tur būt bus 
čempionu ir sekamiems me
tams.

Prieš G inkų lošė Jack Sha- 
nahan, golfo mėgėjas ir dar
bininkas iš International Har- 
vester Company dirbtuvės. 
Prie pirmos skylės Ginkus su
sipainiojo, bet visas kitas pa
darė “žemiau par”. Shanahan 
konkurencijos negalėjo atlai
kyti ir pasiliko užpakalyj.

V. Ginkus yra žemo7 ūgio, 
storulis, bet golfo lazdas mik
liai valdo. Jisai yra geležies 
darbininkas ir turnyre atsto
vauja Lansing Airporto golfo 
kliubą.

S.L.A. 226 Kuopos 
Susirinkimas
ŠĮ Vakarą

NORTH SIDE. — S.L.A. 226- 
tos kuopos mėnesinis mitingas 
įvyks šį vakarą (Aug. 2), 7:30 
vai. vakare, Grigaičio svetai
nėj, 3804 Armitage Avė. .Ger
biamieji nariai ir narės, malo
nėkit dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. Jeigu 
kurių mėnesinės duoklės užsi
likę, tai užsimokėkit, kad ne- 
liktute suspenduoti.

J. Naujalis,. rašt.

Garsinkitės Naujienose į

State Hospital ligoninėje, ku
ri randasi Dunninge. \

Jisai prižiuręs visą ligoni
nes medikalį darbą ir bus asi
stentu ligoninės viršininkui, 
Dr. Edward Dombrowski.

Dr. Wiltrakis per devynis 
suvirš metus laiko ėjo vyres
niojo chirurgo pareigas valsti
jos ligoninėje Elgine ir ten pa
sižymėjo savo dideliais gabu
mais ir žinojimu.

Neseniai jisai buvo išrinktas 
American College of Surgeons 
garbės nariu ir gavo specialį 
pripažinimą už operacinį dar
bą.

Dr. Wiltrakis taipgi moky
tojavo Loyola universiteto me
dicinos fakultete. Jis yra Ame
rikos Lietuvių Daktarų Drau
gijos narys.

Per pastaruoju du metu Dr.
Wiltrakis taipgi ėjo pirminin
ko pareigas State iPhysicians 
Association organizacijoje. Ją 
sudaro gydytojai, tarnaują 
valstijos ligoninėse ir per tą 
organizaciją jie prižiūri me
dicinos darbą tose ligoninėse.

• Fox Lake gyventojai įteikė 
aukso medalių 16 metų chica- 
gietei Miss Noreen O’Donnelį 
nuo 7831 Essex avenue. Liepos 
10 d., ji išgelbėjo iš Nippersink 
ežero 5 metų berniuką Leo 
Gertison.

» » »
• Cook apskričio koroneris 
Frank J. Walsh skelbia, kad 
per liepos mėnesį automobilyj 
apskričio ribose užmušė 66 
žmones.

» » »
• 25 metų chicagietis—indų 
plovėjas, Stanley Kurns, nusi
nuodijo išgėręs miltelių, skirtų 
vabzdžių naikinimui. Jisai gy
veno adresu 131 Germania 
Place.

» » » \
• Iš Chicagos upės Northsidėj 
buvo ištrauktas kūnas nežino
mo, apie 60 metų amžiaus vy
ro. Nežinomasis vilkėjo “over- 
alls”, žalius marškinius ir ru
dus čeverykus. Kūnas padėtas 
Racine avenue nuovadoj.

Susidūrė Trokas Su 
Gatvekariu

Susižeidė keturi žmonės

Keturi žmonės buvo sunkiai 
sužeisti, kai didelis trokas 
trenkė į gatvekarį prie Craw- 
ford ir Foster gatvių ir išme
tė jį iš bėgių.

Sunkiausia buvo sužeistas 
Joseph Taraba, 4350 Ccnnak 
Road, gatvekario konduko- 
rius. Kiti sužeistieji yra: }

Opai McQueen, 3513 Pahner 
street; Julia Zeier, 4855 Kreti • 
ger avenue, ir Sylvia Asbree, 

729 Erie street.
Troko šoferis Joseph De 

3into iš Oak Parko aiškino, 
tad brekiai atsisakė veikli.

Kandidatuos Į 
Gubernatorius
Edward A. Hayes, Decatur, 
11., advokatas ir buvęs Ame
rikos Legiono generalinis vir
šininkas, paskelbė, kad kandi
datuos į Illinois valstijos gu
bernatorius. Jisai yra republi- 
tonas.

Nominacijos įvyks balan
džio mėnesį.

Užpuolė 14 Metų 
Mergaitę

Westsidėj garaže prie jos 
namų nežinomas piktadaris 
užpuolė ir bandė užsmaugti 
14-kos metų mergaitę. Ji bu
vo paguldyta apskričio ligoni
nėje. Mergaitę išgelbėjo kai
mynas John Strah, kuris išgir
do jos riksmą.

Vieša
Padėka

Ištikus mus liūdnai valandai, 
tai yra mirus musų mylimai 
Adelei Anderson Mendeliutei. 
Mes nesurandam žodžių, kaip 
atsidėkoti musų draugams ir 
kaimynams, už taip didelį 
mums patarnavimą ir paramą.

Tariam savo padėkos žodį 
laidotuvių direktoriui J. Liule 
vičiui, A. Braziui už gedulin
gas dainas, grabo nešėjams, už 
gėles, ir visiems laidotuvių da
lyviams už taip skaitlingą at
silankymą ir atsisveikinimą su 
musų mylima Adele. Dar sykį 
tariam šilingą ačiū

Avert Anderson, Vyras 
Joana Mendel, Motina 
Alex ir Statys Mendel, 
Broliai.

• Iš Chicagos upės, prie Clark 
gatves tilto, pasigirdo vyro bal
sas, šaukiantis pagalbos. Tilto 
prižiūrėtojai CarL Winert ir 
Ernest Magnuson tuojau šoko 
į laivelį, ir iš vandėOš ištraukė 
42 metų Cląrence Lowrey, nuo 
6239 Drexel avenue. Pajutęs 
“tvirtą” žemę po- kojomis; Low- 
rey pareiškė, kad norėtų suži
noti kas jį įmetė į vandenį. 
Lowrey gėrė.

$ Vakar, apskričio valdyba ati
darė užsilikusių- mokesčių biu
rą, apskričio rūmuose, kamba
ryj 212. Biuras teiks visokias 
informacijas ir patarimus na
mų savininkams, taipgi darys 
žygius iškoleklavimui užsiliku
sių mokesčių.

Birutės Naktinis 
Piknikas Liberty 
Grove

WILL0W SPRINGS. — At
einantį šeštadienį, rugpiučio- 
August 5 dieną visi birutiečiai 
rengiasi dalyvauti naktiniame 
piknike, kuris įvyks Liberty 
Grove darže, buvusioje Dam
brausko Farmoje.

- Y

Choro vedėjas p. Byanskas 
Repetuos visas dainas, kurios 
bus sudainuotos Amerikos ben
dro choro Lietuvių Dienoje Pa
saulio parodoje New Yorke po 
Vadovyste komp. Žilevičiaus.

Beje, į naktinį Birutės pik
niką trokas išeis nuo “Sanda
ros” svetainės apie 8:30 vai. 
vakaro. Bukite visi laiku.

Taipgi nepamirškite, kad ge- 
neralis dirigentas, kompozito
rius Žilevičius, aplankys Birutę 
August 7 d. repetavimui dai
nų, kurias mes dainuosime Pa
saulio Parodoje.

Nepamirškite naktinio pikni
ko ir paremkite jį.

Choristams PM.
------------ -— /

Aplankė Pasaulinę 
Parodą Californijos 
Valstijoje
Dr. V. Šimkus ir Paul Dalen 

Jau Chicagoj.

Dr. V. A. Šimkus ir p. Paul 
Dalen patys čia turėtų para
šyti savo įspūdžius. Bet po la- 
bai didelio “poilsio” atostogose 
jie sugrįžo labai pavargę, tad

VBA’ui dabar tenka apie juos 
pranešti.

Kalbėjau tiktai su Dr. Vincu 
Šimkum, sustojęs jo ofise, 3343 
South Halsted street. Vaistinin
ko Daleno dar nemačiau. Dr. 
Šimkus yra ne vien medicinos 
daktaras, bet kartu ir akinių 
specialistas. Ir jis sako, kad 
su pagalba akinių viską gerai 
apžiurėjo ir daug ką matė ke
lionėje.

Aplankė Pasaulinę Parodą 
San Francisco mieste, Califor- 
nijoje, ir prie progos užsuko 
į Meksiką.

Grįždami atgal sustojo 
Yellowstone Parke, taipgi ap
lankė pp. Wainorius Wiscon- 
sine.

Aš labai norėčiau, kad abu 
keliautojai parašytų “Naujie
nose” ką gero patyrė kelionė
je.

P. Dalen užlaiko vaistinę ad
resu 4193 Archer Avenue.

VBA.

(rEftB. Ifaujienų skaityto
jos tr skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Budriko Radio
Programa's

Pereitą septintadienį Budri
ko radio programas gražiai 
skambėjo oro bangomis. Jis su
sidėjo iš lietuvių liaudies dainų 
— Ką močiute padarei; Per gi
rią girelę; Čir-Vir-Vir; Tekėjo 
saulelė, Du broliukai kunigai 
ir kitos, dainuojamos vienu ir 
dviem balsais, ir orkestrinės 
muzikos—puikaus maršo, link
smų polkų ir lietuvių kadri- 
liaus.

Abi programo dalys, vokale 
ir instrumentinė, išėjo labai 
gerai.

Kitas Budriko programas bus 
ketvirtadienio vakare, nuo 7 
iki 8 vai., Chicagos laiku. Bus , 
gražios dainos, gera akordeonų 
muzika, svarbus asmenų ir 
draugijų pranešimai, juokai ir 
svarbesnės dienos žinios. Pasi
klausykite.

— Radio Mėgėjas.




