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3,000 Skerdyklų Oarbininkų Protesto Mitinge
PROTESTAVO PA VARYMU PENKIOLIKOS 

ARMOUR C0. DARBININKŲ IŠ DARBO
Kompanijos viršininkai sutiko pasimaty

ti su darbininkų atstovais

GENEROLAS FRANCO VĖL MEDŽIO
JA PRIEŠUS

ŠIMTAI ŽMONIŲ AREŠTUOJAMA, BET FRANCO PRIE
ŠAI TEBEVEIKIA t

CHICAGO, rugp. 8. — Pir
madienį Armour kompanijos 
skerdyklose superintendentas 
W. S. Renfro pavarė iš darbo 
15 darbininkų. Pavarytieji bu
vo šapos stewardai, kitaip sa
kant, darbininkų atstovai nusi
skundimams išaiškinti.

Tos pačios dienos vakare uni
jos salėje, prie 48 gatvės ir 
Marshfield avenue, įvyko Ar- 
mouro darbininkų mitingas. Čia 
paskirtas komitetas iš 21 as
mens pasimatyti su kompani
jos viršininkais pašalintų 15 
darbininkų atstovų reikalu.

Pirmadienio vakare atrodė, 
kad Armouro darbininkų strei
kas jau čia pat.

Antradienį pietų metu įvy
ko darbininkų protesto mitin
gas prie 43 gatvės ir Packers’ 
avenue — stokjarduose. Mitin
ge dalyvavo apie 3,000 žmo
nių.

Mitingui kalbėjo Stokjardų 
Darbininkams Organizuoti dis- 
trikto direktorius Herbert 
March. Jis tarp ko kita pasa
kė, kad “teks Armourui duoti 
apšvietos” ir kad kompanijos 
ir darbininkų unijos sutartis 
bus pasirašyta netolimoj ateity. 
Minia entuziastiškai pritarė 
kalbėtojo pareiškimui.

Muitynių tarnauto
jams įsakyta nešioti 

ginklus ‘
VARŠUVA, Lenkija, rugp. 

8. — Dienraštis “Kurjer War- 
szawski” praneša antradienį, 
kad Lenkijos vyriausybė įsakė 
saviems muitynių tarnautojams 
Dancigo-Rytų Prūsijos pasieniu 
nešioti šautuvus. Be to, prane
šama, kad Lenkijos vyriausy
bė ketina Dancige sudaryti taip 
stiprų muitynių tarnautojų šta
bą, kad jis galėtų atremti bet 
kokį nacių užsimojimą trukdy-
ti jų darbą.

Tyroliaus gyventojai 
kovoja deportavimą

LONDONAS, Anglija, rugp. 
8. — Italijos vyriausybė spėka 
pradėjo deportuoti Tyroliaus 
gyventojus vokiečius j Vokieti
ją. šitie gyventojai teko Itali
jai po Pasaulinio karo. Italija 
nori juos pašalinti, o jų vietas 
pavesti italams. Londone gau
nama pranešimų, kad dėl de
portavimo jau įvyko susirėmi
mų tarp vokiečių ir italų ir 
kad jau yra užmuštų ir su> 
žeistų.

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

Debesuota; žymiai vėsiau; 
saulė teka 5:50 v. r., leidžiasi 
8:01 v- v- 1 ... I

Včliau tą pačių dieną galimu
mas artimo streiko atrodė tru
putį atslūgęs. Unijos atstovai 
painformavo, kad kompanijos 
viršininkai sutiko pasimatyti 
su darbininkų komitetu, paskir
tu pirmadienio vakare, ir ap
svarstyti pašalinimą 15 stew- 
ardų. Darbininkai laukė prane
šimo apie šį įvykį.

Laikinai streiko galimumas 
atrodė pašalintas. Bet tik lai
kinai.

Tuo tarpu pranešta, kad 
Jungt. Valstijų Darbo Depar
tamento atstovai dar kartą mė
gins paveikti Armour kompa
nijos vadovybę, kad ji priimtų 
derybas su darbininkų unijos 
atstovais. '

Chicagos miesto tarybos ko
mitetas jau ragino ' Armouro 
viršininkus derėtis su darbinin
kų unija. Du darbo departa
mento atstovai darė tokius pat 
paraginimus. Kompanija atsisa
kė patarimus priimti. Dabar ir 
vėl federalinės valdžios atsto
vai mėgins paveikti kompani
ją, bet ar turės pasisekimo, tai 
parodys artima ateitis.

Darbininkų atstovai derėtis 
su kompanija sutinka.

Britanijos oro laivy
nas pradėjo ma

nevrus
LONDONAS, Anglija, rugp. 

8. — Britų oro laivynas pra
dėjo manevrus. 500 karo lėk
tuvų, vaidindami priešų rolę, 
antradienį “užpuls” Angliją iš 
rytų, nuo juros, ir iš pietų, nuo 
Francuzijos. Angliją “gins” 800 
kitų lėktuvų, 1,400 priešlėktu
vinių patrankų ir 500 balio
nų.

Manevruose dalyvaus apie 
60,000 vyrų. Ketvirtadienio va
kare ir naktį pusėje Anglijos 
bus užgesintos šviesos. Prati
mai pasibaigs penktadienio va
kare.

Kanada atsiuntė 
J. Valstijoms 
seną dovaną

WASHINGTON, D. C., rugp. 
8. — Smithsonian Institution 
gavo iš Kanados seną dovaną. 
Tai yra liekanos dinozauro, ku
ris dabartinėje Alberta srity, 
manoma, gyvavęs prieš 95,- 
000,000 metų. Tas dinozauras 
svėręs apie toną ar daugiau.

Federalinė valdžia 
turi 925,260 sam

dinių
WASHINGTON, D. C., rugp. 

8. — Jungt. Valstijų civilinės 
tarnybos komisija paskelbė, 
kad federalinė valdžia turėjo 
925,260 samdinių paskutiniais 
fiskaliais metais, kurie pasibai
gė šįmet birželio 30 d.

• L. ' NAUJIENŲ-ACME Telephoto
DETROIT, MIGH. — Unijos viršininkai, kurie susitarė su General Motors 12 

dirbtuvių ir atšaukė 7600 kvalifikuotų darbininkų streiką.

Europos baime ple
čia pramonę Aus

tralijoj
CANBERRA, Australija, rug

pjūčio 8. — Europos kapitalas 
bijo karo. Europos kapitalas 
siunčiamas ne tik Amerikon, 
bet ir Australijon. Ir Austra
lija šiuo laiku pergyvena pra
monės plėtimosi bangą. Nuo 
1932’ metų iki dabar į Austra
lijos geležies ir plieno pramo
nę įguldyta Europos kapitalo 
$28,000,000; į alkali darbus — 
$5,000,000; į aluminum gamy
bą — $4,000,000; į plieno vamz
džių išdirbimą — $4,000,000; 
į motorų gamybą — $4,000,000; 
į popieros fabrikus — $8,000,- 
000; į celulozės pramonę — 
$4,000,000. Milionai dolerių in- 
vestuota j kitas Australijos pra
monės šakas.

Šaukiama Japonijos 
armijos štabo kon

ferencija
TOKIO, Japonija, rugp. 8. — 

Japonijos karininkai reikalau
ja, kad butų padaryta Japoni
jos ir fašistinių valstybių ka
rinė sutartis. Ministerių kabi
neto nuomonės tuo klausimu 
pasidalinusios.

Dabar karo ministeris Sei- 
shiro Itagaki šaukia aukštų 
štabo karininkų konferenciją 
karinės sutarties klausimui ap
svarstyti.

Komunistai reika
lauja gen. Krivickį 

deportuoti
NEW YORK, N. Y., rugp. 8. 

— Buvęs sovietų šnipų vadas 
Europoje, generolas Krivicki, 
pasitraukė iš tarnybos Stali
nui. Gelbėdamasi nuo Stalino 
žvalgybos jis atvyko į Jungt. 
Valstijas, čia parašė keletą 
įdomių straipsnių apie Stalino 
darbus.

Pranešama, jogei Stalinas 
daro didelį spaudimą, kad Kri
vicki butų deportuotas. Krivic
ki yra pakviestas liudyti atsto
vų rūmų ne-amerikoniškai veik
lai tyrinėti komitetui; Dedamos 
pastangos Krivickį deportuoti, 
pirm negu jį pašauks liudyti 
tas komitetas.

Lenkai vagia vokie
čių vielas

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
8. — Lenkijos pasieniu Vokie
tija turi įrengusi sustiprini
mus. Sustiprinimų tikslas yra 
apsunkinti lenkų įsiveržimą 
Vokietijon, jeigu karas kiltų.

Svarbi rolė sustiprinimuose 
skiriama spigliuotų vielų tvo
roms. štai šitomis tvoromis 
lenkai. pasienį ūkininkai ir mė
gina pasinaudoti.' Jie vagia jas 
ir pavogę'suvartoja savo dar
žams ir darželiams aptverti. 
Faktinai ūkininkų tarpe vokie
čių tvorų vogimas įgijo kaip ir 
sporto ypatybės: lenkai ūkinin
kai lenktiniuoja vieni su ki
tais, mėgindami juo daugiau 
vielų pavogti ir tuo savoj drą- 
*są bei sumanumą parodyti.

i

Prezidentas atvyko 
į Hyde Parką

HYDE PARK, N. Y., rugp. 
8. — Prez. Rooseveltas antra
dienį atvyko į savo rezidenciją 
Hyde Parke. Čia jis studijuo
ja 200 bilių, kuriuos Jungt. 
Valstijų kongresas priėmė prieš 
išsiskiriant atostogų.

Prezidentas turėjo pasikalbė
jimą su spaudos atstovais. Tarp 
ko kita jis paaiškino, kad rei
kalavimas perorganizuoti Vy- 
riausįjį šalies teismą faktinai 
tapo išpildytas, nors bilius teis
mui perorganizuoti buvo iš kar
to atmestas.

200 mongolų žuvo 
kautynėse, sako 

japonai
TOKIO, Japotiija, rugp. 8. — 

Japonų žinių agentūra Domei 
praneša, kad japonai ir man-- 
džurai atmušė 800 mongolų 
ataką prie upės Chalka. Mušis 
tęsėsi dvi valandas. 20Č mon
golų žuvę susirėmime.

Teatro darbininkų 
unijos susipešė

ATLANTIC CITY, N. J., rug- 
piučio 8. — Amerikos Darbo 
Federacijos Vykdomoji Tary
ba pradės posėdžiauti čia atei
nantį ketvirtadienį. Vienas 
svarbiųjų klausimų, kuriuos 
jai teks svarstyti ir rištip bus 
peštynės prasidėjusios tarpe 
keleto, teatro darbininkų unijų 
dėl jurisdįkcijos.

Paleidžiami 54,00 0 
Pennsylvanijos WPA 

darbininkai
HARRISBURG, Pa., rugp. 8. 

— WPA administracija Penn- 
sylvania valstijoje pradėjo siun
tinėti pranešimus darbininkams, 
kurie yra išdirbę projektuose 
18 mėnesių, kad jie paleidžia
mi iš darbo. Tokių darbininkų 
valstijoje esama apie 54,000.

- r, • Z*-.. " ... ' .

Oficialiai šitie darbininkai 
paleidžiami 30 ms dienų atosto
gų. Tačiau, kai jie norės vėl 
gauti WPA darbo, jų vardai 
bus padėti visų kandidatų są
rašo pabaigoje. O tai reiškia, 
kad jiems teks be darbo būti ne 
mėnesį laiko, bet daug ilgiau; 
gal jie ir visai nebesulauks 
WPA darbo.

5,680,252 asmenys 
užsimokėjo įėjimą į 
New Yorko parodą

NEW YORK, N. Y., rugp. 8. 
— Nuo balandžio 30 dienos iki 
liepos 30-tos New Yorko pa- 
saulinę parodą atlankė 5,680,- 
252 asmenys, kurie sumokėjo 
pinigus už įėjimą. Kad paroda 
apsimokėtų, reikėjo jai kasdien 
po 85,000 bilietų daugiau par
duoti. Reiškia, iki šiol paroda 
vis nedateklio turėjo.

Iki sakyto laiko paroda su
ėmė už įžangos bilietus $4,- 
370,619.

Penki areštuoti dėl 
to, kad žiurėjo ame

rikiečių filmos
VARŠUVA, Lenkija, rugp. 

8. — Lenkų spauda praneša, 
kad Dancigo vyriausybė areš
tavo penkis savo piliečius, ku
rie buvo atvykę į lenkų uostą 
Gdynia pažiūrėti Jungt. Valsti
jose išleistos filmos, pavadin
tos “Confėssions of a NAzi 
Spy”.

Gdynia mieste ši filmą ro
doma jau.dvi savaites ir tea
tras visuomet pilnas žmonių.

KAUNAS. — žemės Ūkio Mi
nisterija ligi šiol yra nusausi
nusi 445,531 ha grioviais ir 11,- 
137 ha drenažo. Daugiausia nu
sausinimo darbų atlikta Pane
vėžio, Šiaulių ir Biržų apskri
tyse. žemės vienkiemiais išskir
styta 1,577,914 ha.

HENDAYE, Francuzija, rug- 
piučio 8. — Generolo Franco 
vadovaujamos nacionalistinės 
Ispanijos žvalgyba ir kariuo
menė vėl turi darbo pilnas ran
kas. Šiuo metu kampanija at
kreipta prieš gyventojus Astu- 
rias provincijoj, kurios kalnuo
se slapstosi tūkstančiai buvu
sių respublikos kareivių.

Šimtai civilių gyventojų areš
tuota. Jie kaltinami tuo, kad 
teikę maisto ir prieglaudos bu
vusiems ęespublikos gynėjams. 
Daugiausia areštų padaryta 
Oviedo ir Gijon apylinkėse.

Tačiau ne vien Asturias pro
vincijoje varoma kampanija 
prieš respublikos šalininkus. 
Pačiame Madride paskutinėmis 
keliomis dienomis sušaudyta 
62 asmenys, jų tarpe keturios 
moters. Jie buvo kaltinami są

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Viena didžiųjų 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
knygų leidyklų, Row, Petėrson 
and Company, neseniai išleido 
knygą: “Best short stories for 
boys and girls”. Knyga graži 
pažiūrėti, puikiai atspausdinta, 
512 puslapių didumo. Joje su
dėta apie trisdešimt geriausių 
pasaulinių vaikų literatūros ku- 
rėjų-rašytojų — daugiausia pa
čių anglo-saksų — apysakaičių. 
Jų tarpe randame ir musų ra
šytojo Stepo Zobarsko apysa
kaitę “Dalgio muzika” (angliš
kai skamba “The music of the 
scythes”). Į Amerikos padan
gę ji pateko per “American' 
Junior Red Crcss News”, Ame
rikos Raudonojo k/yžiaus leid
žiamą vaikams žurnalą, kuria
me “Dalgio muzika” buvo iš
spausdinta praėjusių metų ge
gužės mėn. Lietuviškoji apysa
kaitė iliustruota.

KAUNAS. — Vyriausybei į- 
teiktas memorandumas linų eks
porto sutvarkymo klausimu, 
kurį pasirašė ats. gen. Čapli
kas, ats. pik. Žukas, dim. pik. 
štencelis ir dipl. komersantas 
dr. Kaškelis. Ligšiolinė “Linų 
Eksporto” bendrovė, kuri buvo 
išimtinai svetimtaučių rankose, 
perorganizuota taip, kad į val
dybą įėjo visi aukščiau pasira
šiusieji asmenys ir kad per 
trejus ateinančius metus į lie
tuvių rankas pereitų 51% viso 
bendrovės kapitalo. Lietuvių 
grupė bendrovėje iš karto už
imsiant! vadovaujamą rolę, tu
rėdama daugumos teisę.

VILK A VISKIAI ( Klaipėdos 
kraštas). — Liepos 9 d. Vilka
viški uose buvo nemažas lietu
vių suvažiavimas. Tą dieną ka
talikų bažnyčioje įvyko pamal
dos lietuviams, į kurias prisi
rinko labai daug lietuvių dar
bininkų ir darbininkių iš pla
čios apylinkės. Iš Lietuvos j 
Klaipėdos kraštą atvykusius 
dirbti žmones kun. lietuvis ap
rūpino ne tik sakramentais, 
bet lietuviškomis maldaknygė
mis ir laikraščiais. Sekamos 
tokios lietuviškos pamaldos 
įvyks dar rugpiučio mėn.

mokslu prieš nacionalistų reži
mą ir pagalba nužudyti karinės 
policijos inspektorių.

Madride, be to, areštuojama 
daug kitų asmenų — nužiūri
mų socialistų, komunistų ir re- 
publikonų.

Areštai daromi kavinėse, 
gatvėse ir privačiuose namuo
se, kai tik policija painformuo
jama, kad tas ar kitas asmuo 
yra buvęs lojalistų šalininkas.

O visgi, nors represijos Ispa
nijoj siaučia aršiausios, Fran
co režimo priešininkai nesiliau
ja veikę. Ir šiandien Ispanijos 
respublikos vadai Francuzijoje 
praneša, kad jie turi ryšių su 
pasilikusiais Ispanijoj respub • 
likos šalininkais ir gauna iš 
Ispanijos visas svarbiausias in
formacijas, kurios yra vertos 
žinoti.

Reikalaus algų-dar- 
bo valandų įstatymą 

pildyti
WASHINGTON, D. C., rugp. 

8. '■— Algų darbo valandų įsta
tymas liepia mokėti darbinin
kams minimum algą 25 centų 
valandai. Įstatymo vykdymą 
prižiūrėti tapo paskirtas admi
nistratorius Andrevvs.

Iki šiol jo ofisą pasiekė 19- 
000 skundų, jogei įstatymas 
nepildomas. Andrevvs negalėjo 
nieko ypatingo nuveikti, nes jo 
ofisas neturėjo reikiamų fon
dų.

Paskutinioji kongreso sesija 
asignavo Andre\vs ofisui $1,- 
200,000. Andrcws ketina dabar 
paskirti 500 inspektorių prižiū
rėti, kad įstatymas butų pildo
mas, ir traukti atsakomybėn 
nusikaltusius įstatymui samdy
tojus.

Vokiečių spauda 
įspėja lenkus

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 8. — Vokietijos spauda 
atnaujino atakas, atkreiptas 
prieš Lenkiją. Bendras vokie
čių spaudos tonas yra: Vokie
tijos armija remia Dancigo rei
kalavimus 1

Nacių atstovai sako, kad Hit
leris dėl Dancigo nekariaus. 
Bet Dancigas teksiąs Vokieti
jai iki šių metų galo. Dancigo 
vyriausybė darys tokių žygių, 
kad žingsnis po žingsnio, po
vai miestas atsitolins nuo Len
kijos ir įeis į Vokietiją. Ne 
vienas žygis nebus taip griež
tas, kad galėtų iššaukti karą.
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IS LIETUVOS
Netvarka susisiekime

UŽPALIAI. — Per Užpalius 
kartą per dieną j Rokiškį ir 
kartą j Uteną einą autobusai 
Rai kur jom dienom savaitėj 
autobusų judėjimas būna gy
vesnis. Užpaliečiai skundžiasi, 
kad per daug dažnai autobusai 
nesilaiko nustatyto tvarkaraš
čio ir aplenkia Užpalius. Ka
dangi Užpalių miestelis yra ne 
visai mažutis, tad keleivių ir 
j Rokiškį ir į Uteną pasitaiko 
dažnai. Bet pusė bėdos kąi au
tobuso ncsirodymas miestelyj 
palieka žiopsoti užpalięčius. Pa
sitaiko, kaip birželio 24 d. va
kare, kad miestelyj liko aųte
buvo belaukią visai svetirpi 
žmonės, kuriems teko ieškoti 
nakvynės viešbuty j. Sekantį 
rytą atvažiavusio autobuso tar
nautojai aiškino, kad tą vaka
rą autobusas nevykęs, nes bu
vo pakeistas tvarkaraštis. Apie 
tvarkaraščio pakeitimą, pasiro
do, težinoję tik autobusų tar
nautojai, kurie nęatžymėjo ta
tai miestelyj iškabintam tvar
karašty j.

KLAIPĖDA. — Jau įsteigta 
akcinė bendrovę Klaipėdos uos
tui eksploatuoti. Toje bendro
vėje akcininkais dalyvauja Lie
tuvos ir Vokietijos valstybės iž- 
<|ai: L.ętuvos — su 60,000 mar
kių, Vokietijos — su 40,000 
markių. Liepos 19 (J. įvyko pir
mas tos bendrovės akcininkų 
posėdis, kuriame buvo priimtas 
Berlyne sutartas bendrovės sta
tulas ir išrinkta taryba. Iš lie
tuvių pusės išrinkti Ernestas 
Galvanauskas, bendrovės tary
bos pirmininku, ir nariais inž. 
J. Augustaitis įr buvęs guberna
torius Gailius; bendrovės direk
torium išrinktas VI. Statkus. Iš 
vokiečių pusės bendrovės tary- 
bon išrinktas Minkė, o antrą at

stovą yokįęčiąį dąr deleguos.
Liepos 21 d. į Klaipėdą atvy

ko iš Vokietijos gilumos 100 
studentų ir studenčių, kprie iš
skirstyti atskiruose ukiupse pa
dėti laukininkams rugius piauti 
ir kitus lauko darbus dirbti.

Liepos 23 d. llambyno kalne 
bus nacionalsopiąlistų karių są
jungos sąskrydis ir dęmonstfą- 
gijąr kurioje <)a|yyąus apie 5,- 
p00 asmepų bęi kęji |yniųs ną- 
cių veikėjai. Vokiečiai dabar 
Rambyną jau pradėjo vadinti 
“Roipjmms, sęnpji prųsų karžy
gių pilis” ir stengiasi išdildinti 
Rambyno lietuviškąją praeitį.

Vokiečiai pagaliau leido susi
rinkti lietuvių evangelikų krik
ščioniškos labdaringos draugi
jos “Sandora” nariams. “San
dora” jau veikia Klaipėdos kra
šte pęr 40 metų, dar nuo Vil
helmo II laikų — ir išlaiko prie- 
gląudas, vaįkų darželius, naš
laičių namus if kt.

—Klaipėdos policija išleido į- 
spėjimą prekybininkams ir u- 
kininkams, kad liautųsi kelti 
kainas produktams įr prekėms, 
nes už tai ateityje be labai ąuk- 
štų baudų bus baudžiama ir ka
lėjimu; net nubaustųjų pavar
džių skelbimu spaudoje.

Iš Klaipėdos krašto labai daug 
mokytojų iškeliama į tolimes
nes Vokietijos vietas. Iškejiami 
tie, kittjįc moka ir lietuvių kal
bą, o jų vietoje atkeliami vo
kiečiai iš reicho gilumos, seni 
partijos veikėjai.

— • —
KRETINGĄ. — Nuo rugsėjo 

1 d. Kretingoje atidaroma per
kelta iš Klaipėdos Vytauto Did. 
gimnazija. Šioje gimnazijoje 
pirmoji svetima kalba bus vo
kiečių, o antroji — anglų. Klai
pėdos lietuviams ligi šiol dap 
neleista atidaryti ne tik gimna
zijos, bet taip pat nė vienos pra
džios mokyklos.

14ARGUMYNAI
Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

išgelbėję} nuo di
džiulio gaisro

Šuo, tai bene vienas iš tų 
tupimų, žmogaus draugu, 
ris stengias patarnauti savo 
mininkpi ir tada, kai pėra lepi
namas. Taip, neseniai, Anglijoj 
šuo išgęlhėjo savo špiinininkės 
uąiųus ųup sųdegipąp, nops įr 
pąįs buyp tp gaisro kalĮiniiikas. 
Vielos mokytoja ponia E. M. 
Veler, vakare išeidama nei’gam 
.ąlkui, užrakino pamuš, palifc- 
dąiuą yieno kąmh^rip kro^py- 
ję hę^įkm’ęųąupįą ugnį ir aut 
įilimę hegiilinlį Dp-

I ųą. Nętrųkų^ kąimyųąs, J. Mąt- 
kęyąs išgirdo jį smąrkiai lojan
tį §ąvo pąląpgėję.. Išėjęs įr pą- 
žięęs Ipųmynės šrnib Jis ėmę 
dairytis pesuprasdamas tpjrio 
įpjimp ir tik dabar
pamatė iš mokytojos namą vie
no lango smarkiai besiveržian
čius tirštus dūmus. Griebęs ge
sintuvą įš savo gąražo, jįs pųp- 

ekspęi’tui. Tąm reikalui prįe lė. per tą pątį langą į kambarį- 
Tauragės “Maisto” fabriko pa- Laimai, pagalbą hų¥P nepaye- 
statyfi 3 dĮ4^H pa^latai, kųrillp- lupta. Užgesinus, (jęgįpią, pąąiš- 
se bus pppimi iš ųkminkų su- bėjo ir jp prieža^K MatyM’ 
pirklį viščiukai, P vėliau piap- |apglį$ iškritusi įš (krp$nie$ įr 
narni ir paruošiami eksportui, pataikiusi nupulti ant šunies, 
Ryšiurp. su tuo., į fabriką pri- kuris mėgdavo prie krosnjes 
imama apie 100 naujų darbiniu- gulėti, šokęs ji$ ją nusviedė to- 
kų. Anksčiau per savaitę pa- liau ant storo kilimo, kuris su 
ruošdavo eksportui apie 500— vaškuotomis grindimis ėmė deg- 
600 centu, bekmio, o šiųp mę- Ii. Dąhar Donas negalėdamas 
tu per savaitę pąruošiąma apie (luinuose Ręsti, špko ant lango 
2,000 cntn. vien Tauragės fabri- ir jį atstūmęs “jausdamas kaž- 
ke. ką ųegero”, ppolė pas Kąimyną.

ku- 
šei-

Ši gaisro priežastis buvo pa- 
tvįrfįntą tuo, kąd kįlimas pra
dėjęs degti veik kąmbaiio vidu
ry ir, be to, ant vieno Dono šo
no buvo išdegę plaukų. Ponia 
YeĮęr vęliąų pasisakė, jog .savo 
Doną buvo pažadėjusi atiduoti 
gimįnępis, bet dabąr, šiaįp ar 
aip, jjs ir jai dar gali byli nąu- 

diųgąs.

Naujienų Jubiliejinis 
PIKNIKAS

Rugpiucio 13 d., 1939 
Sunset Park

Naujlenų-Acme Telephoto 
Rąlph Carr, Golorado yal- 

stijęs gubernatorius, kuris 
pašąukė miliciją ryšium su 
kilusiomis riaušėpiis nętpįi 
Kreųimlingo.

KAUNAS.—Šiųę ipętu “Mais
to” bendrovę ruošiasi viščiukų

Lietuvis Plumberis
Uaisnųotas —

lįąs ĘrĮTTNąs sewjjrage 
ilso ĘEĘĘ CpILS ln TĄVERNS 

PtĘ^GĮĄ STOĘEĘIUS

JOHN VERKĘS
W St.

Tel. Hemlock 2867
Ęęz. Įiępublic 5688

........ ĄNGLYŠ—COAL
Perkant 4 .tonus ar daugiau 

Pocahontas mine run —
Virginia 75% coarse ...... $6.90
Pocahontas mine run —
West Virginia 75% coarse $7.50 
Petroleum Carbon
65% coarse Štili Run ....... $7.Q5
Millers Creek Lump .......... $8.20
Indiapa Lump Glendora .... $6.55

Tel. Virginia 1994
JOUN OKSASv

4405 So. Fairfield Avenue

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

STREAMLINE AUTO METAL 
WORKS

824 N. May S tr., Chicago 
Tel. Monroe 8426

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

AKIU SPECIALISTAI

physipiąp and Surgeon
3261 So. Halsted Street

|Dr. V. E. SIEDL1NSKI
DENTISTAS 

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

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

TęL Lafayette 365®

DR. VAITUSH, OPI
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Ppįęmetrically Akių Specialistas I
Palengvina aaių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

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

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

Namų Tel.: Prospect 1931

DR. C. Z. VEZEL’IS
DĖNTISTĄ3

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loąns

Statau visokios rųšiep naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą t>e jokių ėash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Compąnijų dėl taisymo 'apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų pamų ąnt lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
ėtės prie

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

CRANE COAL COMPANY
M 5332 So. Lpng Avenue

7 Telefonas PORTSMOUTH 9022.
POCAHONTAS Mine Run $7.25
SMULKESNĖS ‘ $7-00
PETROLEUM CARBON COKE $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas • ■ '

Sales Tax ekstra.......... —.... — ...... .. , .... ✓
1...........................  1------ U..1............. I

KAUNAS. — Priskyrus Klai
pėdos kraštą prie Vokietijos, 
ten pasiliko Vytauto Didžiojo 
Universiteto Gamtos Muzie
jaus paukščių tyrimo stotis. Ji 
buvo įsteigta Ventės Rago pų- 
siausalyje — Kintuose. Beveik 
kasmet toje paukščių- tyrimo 
stotyje buda’vo •: '-apžieduojama 
8,000-10,000 įvairių sparnuočių. 
Per eilę metų Vytauto Didžio
jo Universiteto paukščių ste- 
bykloje buvo apžieduota nema
žiau kaip 90,000 įvairiausių 
sparnuočių. Bene daugiausiai 
iš Kintų su aliumininiais žie
deliais išskrisdavo šnekučiai, 
zylės, strazdai, musinukės, kie
lės ir kt. Kovo mėn. Vytauto 
Didžiojo Universiteto paukščių 
stebykla nustojo veikusi. Nors 
Gamtos Muziejus ir neteko sa
vo stebyklos, tačiau to darbo 
nesumažino’ Ypačiai noriai prie 
to darbo prisidėjo jaunimas — 
moksleiviai. Jie šią vasarą ap
žiedavo daug 
pempių, zylių, 
njų ančių ir 
Lįepos

• A-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO (STAIGA

i AMBŲLANCE
' ..... ‘ DIENA IR NAKTĮ ’ '

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Heriųitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas ^AFAYETTE 0727

J ‘koplyčios visoseJ—J _LSLGįJ. 1 Chicagos dąlyse

Spausdinam
PLAKATUS, bilietus 

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

šnekučių, kovų, 
strazdų, lauki- 
kt? sparnuočių, 

ųicn. prasidėjo kiek
sunkesni darbai, nes tęnka ap
žieduoti didelius paukščius — 
pelėdas, ąpuokus, gandrus, bau
blius, yįšt'vąnagius, sakalus, 
gervęs ir kt. Plėšriuosius pauk
ščius apžięduoti nėra lengvą. 
Jie kartais puola prisiartinusį 
prie jų lizdo žmogų ir gali pa
vojingai nagais sužeisti. Todėl 
kartais tą darbą tenka atlikti 
tamsumoj ę — naktį. Nuo pa
vasario pradžios iki dabar įvai
riose provincijos vietose paukš
čiams (jaunikliams) ant kojų 
užmautą apie 3,000 žiedų. Iki 
vasaros pabaigęs numątorpa 
apžieduoti dar nęnjaža įvairių 
sparnuočių. Išplėtęs paukščių 
žiedavimo darbą, - gamtininkai 
turės tikslesnių žinių, Hęr jr 
kokie spąrpuęčiąį žiemoja ir 
svarbiausią per kokias žeųies 
jie pasiekia tokius didelius at
stumus, nes nuskrenda net po 
7,000-10,000 km.

i' ■

NAUJIENOS
• 1739 South Halsted Street 

CHICAGp, ILLINOIS 
Tel. Ganai 8500 

f f ■

KAUNAS. — Užėmus Klaipė? 
dą, Lietuva neteko vienintelio 
likerio ir panašių gorimų fabri
ko. Grupė asmenų su ats. gen. 
Velykių priešakyje sudarė pil
ną bendrovę, kuri dar šiemet 
steigia likerių fabriką. Fabrikas 
numato gaminti net benedikti
ną ii’ eksportuoti į užsienį.

t-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niąis pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK ąilį

Kiti Lietuviąl Daktaral

Dr. Margelis 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais tik susitaruą.
Phone VARDS 7299

TeL Office Wentworth |33t 
Rez. Hydė Vark 3395 1

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
tšskvniF seredomis ir subatomi?

v

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ . GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

Klausykite musų Lietuvių rądįo programų Antrągienip ir Šešta
dienio vakarais 7 ypL vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas I*. HUTIMIERAS.

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VVestern av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
Čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores,

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

<»

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvood 5107.

KITATAUČIAI
DR, HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipp patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 18th S t., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ambųlance 
Patąrnavi-! 
Inas Dieną 
ir naktį.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland A ve.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAX 288|.

turime 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
PALVOJI

S. P. MACEIKĄ ' Yąrds 1139
Lį|Pflnięų Avęnpę Y ar d* |138

, ZOLP Phone Yard, 0781
1646 West 4ęth Street Varde 0783

NARIAI
Chįcą^s,
Cicero
EiętJJViy
Direktorių
Asoęjąęijofe
------ ------ -----------L..----- -----

. J- MULEVIČIUS
4848 S. Čą|ifornia Avenue Phone Lafayette 3572

ĄNTFĮONY B. PETKŪS
6834 So. Weštern Ąve. ' Phone Gįroyęhill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone ęicero 2109

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

i ■................. ....... - 1 ................. .. .... ————------

ANTANAS M. PHĮPMPg
3,307 Lituanipą Avenue_____________ PĮione Yafdy 4908

Vacha^icz m sūnus
2314 We§t 23rd Place Phone Cąnal 2515
SJKyMUg: ^2-44 Uagt ipsth StreeĮ________ fęL yųUmąn tfu

ALBERT V. PETKUS
4704 S°. Western Avė. Phone Lafayette 8024

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Teį. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVIU

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

Rez. Telęphone PLAZĄ 3200

ADVOKATAI

J
f ** <V

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearboru Si 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nup 6 iki 8:30

Telefoną; YARDS #8Į8.
Ketvirtadieniais ir Sekipadieniais— 

pagal sutartį.

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Nanjų telefonas Brunswick 05>7

Joseph V, Mockus 
ĄPVOKĄTAS 

Chicago, Illinois 
166r,W. Madison St 

Telefonas MONROĘ *70Į 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 IkJ 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 įki 4 ir 7 iki 9 

’ šventadieniais: 11 iki 12* 
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

3343 S. HALSTED ST

Pirkite savo apielinkės
krautuvėse

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn St 

Koom 1230.
Ofiso Tel. CENTRAL 1824, 

Namt) T*»l —Mvdp P«»rk 3395

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE0
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Iš Pietų Amerikos
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAI PASIGENDA 

GEN. T. DAUKANTO
Tolerantiškai dirbant tautai 

eitų į sveikatą
Lietuvos telegr. agentūra “El

ta” pranešus P. Am. lietuvių 
spaudai apie gen. T. Daukanto 
ir kitų lietuvių veikėjų arešta
vimą vokiečiams okupavus 
Klaipėdą, ši žinia P. Am. lie
tuviams dar labiau prislėgė ūpą. 
Lietuvių parengimuose ar šiaip 
susirinkimuose Klaipėda yra 
aktualiausia tema. Iš išeivių lu
pų dažnai ir liūdnai veržiasi žo
džiai:

— Kažin ar lietuviai kada nors 
atsdms Klaipėdą?

—Ar gen. T.. Daukantas jau 
laisvas! Jis buvo neblogas žmo
gus, padėdavo susirasti darbą, 
duodavo mums rekomendaci
jas, o dažnai ir pats kartu nu
ėjęs įpiršdavo savo žmogų į ge
riau apmokamą darbą. Kaip bu
tų malonu išvaduoti jį iš be
laisvės ir atsikviesti į Pietų A- 
meriką, kurioje jis tiek daug 
darbavosi dėl Lietuvos ir jos 
žmonių labo, bet kunigų buvo 
išėstas.

Kada ministeris pirmininkas 
gen. Černius vienoje savo kal
boje prisiminė Lietuvos išei
vius, prižadėjo paremti juos at
siunčiau t jiems iš Lietuvos kul
tūriškai pasiruošusių žmonių 
lietuviškos kultūros ugdymui, 
Pietų Amerikos lietuviai šią ži-

MADOS

A. A. 4142. — Graži suknelė jau
nai mergaitei. Labai lengvą pasiūti. 
Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16, 18, 
taipgi 28, 30, 32, 34 ir 36.

nią sutiko su malonumu, ir, su
griebę iš Lietuvos laikraštį, ieš
ko gen. Černiaus kalbos, lyg tas 
ištroškęs tyrų keliautojas van
dens lašo.

Draugija Užsienių Lietuviams 
Remti pasižymėjus vien kunigų 
ir sesučių protegavimu, kurie P. 
Am. taip negražiais (skundais, 
provokacijomis, visuomenės pi
nigų pasisavinimais ir kt.) dar
bais pasirodė, didžiuma Pietų 
Am. lietuvių į jos pirmininką, 
p. R. Skipitį, žiuri kaip į “ku
nigų ir vienuolių tėvą”, o į gen. 
Černių kaip į “savo žmogų”.

—Tu rašai į laikraščius, tai 
papasakok, ką kalba p. gen. 
Černius? Ką sakė apie mus, už
sienių lietuvius? Gal kada nors ... . .
atvažiuos mus aplankyti kartu *r P^a^*au Rietu Amerikos lie
su gen. Daukantu? Vot butų tuvių skaitomas, tai tik todėl, 
smagu su jais pasimatyti, išgirs
ti jų kalbas, tuo 
daugelis iš musų juodu pažįsta, 
kaipo buvusius savo viršinin
kus, juk Pietų Amerikoj randa
si apie 30,000 Lietuvos atsargos 
karių, vadinasi, jiedu aplanky
tų apie 30 lietuviškų pulkų. 
Mes jiedviem nešvilptume, kaip 
kad švilpėm p. Skipičiui kal
bant, nes jis tik “bobų” puse 
laiko, o mus visus kitus tik iro
nizavo ir pajuokė. Musų mąsty
mą bei idėjas p. Skipitis cha
rakterizavo net pornografiškai, 
kaip kad va: “Idėja, įdėjo, bet 
kur įdėjo, ką įdėjo? — niekas 
nežino!” Tokie žodžiai mus pa
statė į tokią padėtį, kad mes 
nežinojom nei kaip juos sutik
ti: juoku ar verksniu? Galų ga
le instinktas mums padiktavo 
švilpti ir rėkti gen. Galvydžio 
žodžiais: “žmogus netarnavęs 
kariuomenėje, kiaula ir dau
giau nieką”! Nors gerai žino
jom, kad švilpimas ir riksmas 
neigiamai apkalbės musų man
dagumą, bet staiga ištikti iro
nijos ir pažeminimo, reagavom 
taip, kaip susigriebėin ant grei
tųjų. Gal dėl to p. Skipits, grį
žęs į Lietuvą per DULR orga
ną “Pasaulio Lietuvis” pavadi
no mus “Lietuvos ir jos vyrų 
šmeižikais”, bet tik gaila, kad 
nepasakė kokiu budu ir kuomet 
tas pasireiškė iš musų pusės?

Kada gen. T. Daukantas skai
tė paskaitą “Pabaltijos Valsty
bės ir taika”, kuri įvyko Mon- 
tevideo Universiteto salėje, 1932 
m. lapkričio 24 d., kurią klau
sė pradedant universiteto pro- 
esorium ir baigiant Urugvajaus

NAUJJKNU-ACME Telophoto
CINCINNATI Reds sumo

kėjo $40,000 ir magary
čioms dar davė savo du lo
šėjus už pagarsėjusį beisbo- 
lininką Vince DiMaggio.

nė.. Jei šis dienraštis vis plačiau

Norint gauti vieną ar dan
ginu virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš-

net į galvą niekam neatėjo. Tiek 
kitataučiai, tiek lietuviai tos 
rimtos paskaitos klausė su di
džiausiu susidomėjimu,# salėj 
buvo taip tylu, jog atrodė, kad 
kėdėse sėdi nekvėpuojanti žmo
nių lavonai. Kas butų buvę, jei 
i. Skipitis toj salėj butų pasi
rodęs su savo “idėja, įdėjo!?’’ 
— nesunku atspėti.

Lietuvoje yra susidariusi nuo
monė valdžios žmonių tarpe, 
kad Pietų Amerikos lietuviai 
palankiai sutiktų tik “Lietuvos 
Žinių” redaktorius bei bendra
darbius. Tai neteisinga nuomo-

- ,w_ kad jis yra iš Lietuvos dienraš- 
labiau °kad rimčiausias, tolerantiškiau

sias, įdomiausias ir užjaučia 
Lietuvos išeivius. Bet ar tas rei
škia ignoravimą kilnių darbų, 
sumanymų bei politiškai kitaip 
galvojančių žmonių? Manau, 
kad ne. Tur' būt, neapsiriksiu 
pasakęs, kad nei gen Černius, 
nei gen Daukantas nėra iš tar
po tų, kurie redaguoja “Lietu
vos Žinias” ir juose bendradar
biauja savo mintimis bei plunk
sna, bet vis dėlto Pietų Ame
rikos lietuviai juodu vertina 
kaipo rimtus Lietuvos karius ir 
intelektus, kurie daug toleran
tiškesni linkui Lietuvos išeivių 
už tuos, kurie turi savo ranko
se DULRą vis naujiems ir Skan
dalingiems kunigų ir sesučių 
eksportams realizuoti Pietų A- 
merikon, kai tuo tarpu daugu
ma P. Am. lietuvių pageidauja, 
jog butų naudingiau, kad p. 
Skipitis už tas lėšas nupirktų 
keletą kulkosvaidžių ir juos, 
Lietuvos išeivių vardu, padova
notų Lietuvos kariuomenei. Tai 
butų daug realesnė priemonė 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimui su visomis jos vertybė
mis — kultūra, laisve ir viso 
pasaulio lietuvių gerbūviu.

Kryžius pakrikdė ir suubagi- 
no turtingą ir galingą lietuvių 
tautą, o dabar tą patį daro 
DULR su Lietuvos išeiviais. Ne
pasiduosime! Kam vadinti mus 
Lietuvos priešais, kada DULR 
ponai siūlo mums kryžių ir ro
žančių, kurie naudingi tik Va
tikanui, bet ne mums, lietu
viams. Mes norime ir privalo
me būti tokiais, kokiais buvo
me, kad atgauti visa tai, ką esa
me praradę.

Kas klausė gen. T. Daukanto 
paskaitų Urugvajaus universi
tete ir kitur, tas puikiai atsime
na ir istorijos nestudijavęs, kad 
lietuviai narsumo ir jėgos at
žvilgiu stovėjo šalia romantiš
ko Perkūno. Kai Perkūnas ne- 
mačydavo kautynių metu, kai 
jis nėatremdavo galingosios Lie
tuvos priešus — atremdavo juos 
galingi lietuvių muskulai ir ka
rinis pasiruošimas, tik ne ro
žančiai, kunigai ir minyškos.

—Parduoti Lietuvoj bažny-

čias ir pirkti armotas! — štai 
šūkis kuris trykšta iš P. Am. 
lietuvių krūtinių.

Mes gerai žinome, kad kry* 
žuočiai su krikštu, lyg čigonai 
su falsifikuotu aukso žiedu, ap
statė netuvius kaipo karius ir 
kaipo žmones.

I į

Apkrikštinti, rožančiais ap
karstyti mes pasakiški narsuo
liai dabar, lyg ant pajuokos, sė
dėjom ant nuosavų bėrų žemai
tukų ir į rožančių žiūrėdami 
mislinom sau: josim į dešinę,— 
kartu sU žirgais žūsim, josim į 
kairę — patys žūsim, bet žirgai 
liks, josim tiesiai — neteksim 
žirgų, bet patys liksim gyvi. Tai 
rožančiska “strategija”: atspėk, 
•ietuvi, į kurią pusę tau reiks 
joti ryt!

—Mes josim paskui Lietuvos 
Jaudies rinktą koalicinę val
džią! — tai musų antras šūkis.

Mes žinome, kad rožančiska 
ir smetoniška progreso teorija 
primygtinai lietuvius įtikinėjo 
pasukti į kunigų kišenę, vertė 
mus pasirinkti “geresnį” dievą 
už taip musų sielai artimą lais
vę. Nepagalvoję, kad peršamą
jį mums dievą sukūrė savo tik
slams musų priešai, įtikėjom 
Romos gražiakalbiams ir šiame 
relyje, žiūrėkite, ir nepasijutoin 
taip kartu su žirgais pražuvom: 
visą amžių kariavę, savo nar
sumu pasaulį stebinę — skau
džiai pralaimėjom: netekom gir
ingosios Lietuvos ir lietuviškos 

galybės, o šiandien tas pats at
sitiko su Klaipėda ir Vilniumi, 
šiandien tik tie Lietuvos ir jos 
žmonių neskriaudžia, kurie ne
nori.

Klausantis istorinių gen. Daii- 
tanlo paskaitų svetimtautis, tu* 
rėjo progos sužinoti ir nusiste
bėti, kad Lietuva visas savo 
praeities manifestacijas sukaup
dama į istorišką1 ineno degora- 
ciją, literatūrą bei muziejus, y- 
ra ryškiausias paveikslas vie
nos Pabaltijos tautos psicholo
gijos, papročių, fizionomiškų 
jrųdžų vienoj perkūniškos vi
suomenės veido.

Savo elementais, neatlešiud- 
tas dramatizmas x bei istoriški 
motyvai yra to$, visuomenės 
vaidmuo ir veidrodis.

Tipai, charakteriai, medžiok

lė kaipo amatas, kančios rūgi
mai, nepasidavimas belaisvėn ir 
deganti laužai su lietuvių kar
žygiais, instinktyviški fenome
nai ir sąžinė su narsumu, vis
kas kas musų literatūroje yra 
iškasta ar tai sentimento ar tai 
idėjos, sunešta iš socialinės ver
smės fragmentų į individualine 
kūrybą — vaizduoja musų tau
tą su visomis jos šaknimis.

Iš čia, tikrame regėjime, tes- 
tamentiškas lietuvių charakte
ris, istoriškų dokumentų, kurie 
pereitų šimtmečių lietuvį sugre
tina kai kuriuose atvejuose su 
šiandieniniu.

Gen. Daukanto paskaitos, 
skaitytos ispanų kalboj prieš (i 
melus Pietų Amerikoj, nenas.o- 
jo savo aktualumo ir šiandien. 
Jis geras istorikas ir nuoseklus 
paskaitininkas. Argentinoj gy
vendamas parašė rimtą istorinę 
knygą “Kelio į Vilnių Beieš
kant”. Kas galėtų jį pavaduoti?

—J. Tolvaišą

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Iš Lietuvos
Vėl audra

ALYTUS. — Birželio 25 <1. 
vėl siautė smarki audra su per
kūnija ir pridarė tokių išdai
gu:

— Alovės v. Domantonių k. 
perkūnas trenkė į Sauliaus An
tano klojimą. Klojimas sudegė, 
apdegė karvė.

— Alytaus v. Likiškių km. 
ūkininko Mikulevičiaus užmušė 
besiganantį arklį.

— Alytaus v. Mikutiškių km. 
išvertė stambią liepą, kuri virs
dama sutriuškino tvartą.

— Alytaus v. Stanevos km. 
p. Kamarauskienės sugriovė 
klojimą.

— Butrimonių apylinkėse, 
ypač apie Punią, vėtra nuplėšė 
.stogus ir išlaužė daug medžių.

— Daugų v. Kazimieravo k. 
uk. Maldanio sugriovė kloji
mą.

— Daugų apylinkėse ledai 
išmušė daug pasėlių.

— SAVAITRAŠTIS -1

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casiila d*1 Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

rsinkit.es Nnose”

EGG ..............  $6.00
NUT ........ _..... ....... $600
BIG LUMP .............  $6.00 .
MLs'E RUN ______  $5.75
SCREENINGS ... ....... $5.00

PIRKIT DABAR! — SAUKITE I
DIENĄ IR NAKTJ Pristatymas |

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu ra užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Dept# 1730 
So. Halsted SU Chicago^ HL

NAUJIENOS Patiem Depi.

(Vardan ir pararti)

U4nmm>

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas 
Dabar mokam 3’/2% 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, Eres.

• >

ANGLYS IR KOKSAI
Pasinaudokite vasaros žemų kainų nauda. Prisipi’dę anglines 
ATLAS ANGLIMIS, užsitikrinsite sau šilumos smagumą visai atei
nančiai žiemai.

Į šias kainas įeina ir 3% Illinois Sales Tax

Perkant už pinigus po 4 tonus 
ar daugiau.

Visos musų stoker anglys ne
turi dulkių.

POCAHONTAS Third Vein
Mine Run $7-60
Domestic______________

WEST VIRGINIA Mine Run
Extra coarse $7.20

ILLINOIS $4.50
SCREENINGS 

FRANKLIN COUNTY
Stoker Nut $6.00

WEST KENTUCKY
1 col. Screenings $6.15 

ROYAL STOKER NUT
(Our Leader) $5.70

ĖAST KENTUCKY STOKER
1 col. $7.15

COKE Genuine Chicago
Koppers or $7.75
Solvay Pea

COKE Alabama $9.00
Range or Nut

PETROLEUM CARBON
Sludge $4.40

PETROLEUM CARBON
3 col. Screenings $5.95

EAST KENTUCKY $7.35 
STOKER NUT 

.1¥4X%

i, ...Kainos gali pasikeisti be įspėjimo

ATLAS FUEL COMPANY
Įsteigta .1915

4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61
>■■■ ' = .........-—j

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius rankančius uei Storus 
Vežam j farmas ir kit’«s mies 
tus. Žema kaina. Musu Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis ) visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA “1IT

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

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADI0
VALANDA

iš Stoties

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

PAVASARINIU
MADŲ 

KNYGA

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

I
 NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HL
Vardas-------- ------------------------------

Adresas___________________ _____

Miestas______________________Valstija____________________-

rsinkit.es


'4____________________

HAUM&NOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

— - - —I " \ I ' ■ ■    I ■ ■ ■ ■

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

NAUJIENOS, Chicago, ni. TrečiacL, rugpiučio 9, 1939

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu: ,

Metams ...............................
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiams ............
Vienam mėnesiui .............

Chicagoj per išsiuntinėtoj us 
Viena kopija ................

Savaitei ..............................
Mėnesiui ........ ...... .............

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta) 
Metams .................
Pusei metų .................
Trims mėnesiams .................  1.50
Dviem mėnesiams .............. 1.00
Vienam mėnesiui ...........  75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ................    $8.00
Pusei metų ..................   4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Geras biznis
* • • - Stambiausioji ginklų gaminimo firma Amerikoje, E.

I. duPont de Nemours, per pirmąjį pusmetį šiemet pada
rė $39,871,535 gryno pelno. Tiek pelno šitai kompanijai 
paliko po to, kai ji apmokėjo visus taksus ir nuošimčius 
už bondsus. Pernai metais per tą patį laiką duPont “už
dirbo” $18,937,505. Taigi jos pelnas šiemet padidėjo dau
giau, negu dvigubai.

Ginklų ir amunicijos fabrikantams dabar yra geri 
laikai. Jeigu kiltų karas, jie pasipelnytų dar daugiau.

DuPont kompanija ne tiktai daro ginklus, bet ir da
lyvauja kitose pramonėse. Ji yra įdėjusi daug kapitalo į 
automobilių gamybą ir turi daug General Motors akcijų.

Korupcija Louisianoje
Neseniai buvo suimtas ir patrauktas tieson už Loui- 

sianos valstybės universiteto pinigų išeikvojimą buvęs to 
universiteto prezidentas, Dr. James Monroe Smith. šio
mis dienomis federalinė valdžia iškėlė bylas dėl federali
nio įstatymo apie aliejaus gamybą laužymo ir išsisukinė
jimo nuo mokesčių buv. tos valstybės gubernatoriui Rich- 
ard Leche ir keletui kitų stambių p^itikierių.

Tai vis buvusieji velionio senatoriaus Longo sėbrai 
ir partneriai. Kai Huey Long buvo Louisianos diktato
rius, tie asmens buvo jo įrankįai, su kurių pagalba jisai 
šeimininkavo valstybės legislaturoje, administracijoje, 
švietimo įstaigose ir politikoje. Dabar išeina aikštėn, kad 
tie diktatoriaus pakalikai yra įsivėlę į visokios rųšies 
suktybes. Federalinė prokuratūra sako, kad jos tardy
mas dar tik prasidėjo, ir ji tęs jį tol, kol bus sunaikinti 

'visi korupcijos lizdai ir nusikaltėliai patraukti atsako
mybėn.

Tokiu budu ir Amerikai tenka patirti praktikoje, 
kas iš tiesų yra diktatūra. Diktatoriška valdžia reiškia 
ne tiktai priespaudą, bet taip pat ir finansinę korupciją. 
Galima neabejoti, kad visos diktatūros, nežiūrint kokios 
spalvos, tai vagysčių ir suktybių lizdai. Kai diktatorių 
sostai bus nuversti, tai naujoms vąldžioms bus daug dar
bo, kol jos išvalys paliktą jų purvą.

Teroras Katalonijoje

^APŽVALGA-
M1 IbuTOTALITARIšKI MA- NIĘVRAI

I will oppose all unde- all
ne

Ispanijos provincijoje Katalonijoje, kaip pranešą spe
cialus “The Manchester Guardian” korespondentas, dar 
bar veikia karo “teismai”, kurie kasdien pasmerkia mir
čiai po kelias dešimtis žmonių, dalyvavusiu respublikos 
gynime. Tie gen. Franko tribunolai skiria tiktai tris bąu- 
smes: kalėjimą 15 metų, kalėjimą 30 metu ir sušaudy
mą. Mirties sprendimai žymiai viršija kalėjimo bausmes, 
o išteisinimų labai nedaug.

Korespondentas paduoda skaitlines apie Franko <(tei- 
smų” veikimą pirmoje gegužės mėn. savaitėje, štai jos:Pirmadienis (gegužės 1 d.): teisė 62 žmonęs, pasmer
kė mirčiai 40, nuteisė 30 metų kalėti 15, nuteisė 15 metą 
kalėti 5, išteisino 2.Antradienis (geg. 3 d.): teisė 45 žmones, pasmerkė 
mirčiai 32, nuteisė 30 metų kalėti 13. ,Trečiadienis (geg. ^d.): teigė 70, pasmerkė mirčiai 
51, nuteisė 80 metu kalėti 11, nuteisė 15 metų kalėti 8.Ketvirtadienis (geg. 4d.): teisė 32, pasmerkė mir
čiai 81, nuteisė 30 metų kalėti 1.Penktadienis (geg. 5d.): teisė 60, pasmerkė mirčiai 
51, nuteisė 30 metų kalėti 9.

šeštadienis (geg. 6d.): teisę 78, pasmerkė mirčiai 
61, nuteisė 30 metų kalėti nuteisė 15 metų kalėti 7.

Mirties sprendimai vykdomi uį kelių dienų po to, 
kai juos tribunolas padaro. Per tą pačią savaitę buvo su
šaudyta: ;

Pirmadienį 83, antradienį 81, trečiadienį 35, ketvįr- 
tadienį 24, penktadienį 47, šeštadienį 31.

Tai šitokią “krikščionišką civilizaciją” grąžino Is
panijon gen. Frankas ir jo fašistiški bei klerikališki tai? 
kininkai.

Kai frankistai laimėjo karą, tai popiežius pasiuntė 
jiems sveikinimą ir palaiminimą. Bet nebuvo girdėt, kad 
jisai dabar butų mėginęs tą baisų terorą sustabdyt}.

“Naujienose” buvo nurodyta* cad Amerikos jaunimo kongreso pareiškime (“Creed”), kurį dėjo ąnglįškąs “Tiesos” priedas, paragrafe apie diktatūras praleista žodžiai “regardless of whether they be communist, fascist, nązi or any other type”, nors kongresas atskira rezoliucija tuos žodžius priėmė, kaipo pataisą prie pareiškimo.. Aišku, kad, kai ta rezoliucija buvo priliptą, tai pataisa turėjo būti į- dėta į pareiškįmą.Bet “Tiesos” priedas paskelbė jaunimo kongreso vadinamąjį “Creed” tokioje formoje, tarytum tos pataisos nebūtų buvę padaryta. Paragrafe, kuriame eina kalba apie diktatūras, sakoma;
mocratic tendencies andforms of dietatorship.”O kokios tos diktatūros, pasakyta,J. Ormanas dabar aiškinasi “Laisvėje”, kad angliško prįe* do redakcija tame pareiškime nieko nepakeitusi, bet paskelbusi jį tokį, kokį gavusi iš jaunimo kongreso centro. Jeigu taįp, tai reiškia, kad patys to kom greso lyderiai padarė klastą, neįdedami rezoliucijoje priimtų žodžių apie diktatūrų pasmerkimą, “nežiūrint, ar jos butų komunistiškos, fašistiškos, naciškos apba kitokios rųšięs.”Vadinasi, jaunimo kongreso lyderiai suvaidino publikos al;y- se negražią komediją, neva nutardami viešoje rezoliucijoje pasmerkti komunistišką diktatūrą lygiai su fašistiškomią ir naciškomis diktatūromis, bet paskui to pasmerkimo neįdedami į pareiškimo tekstą.Tai pasirodo^4iad buvo tiesa tų kongreso kritikų, kurie sakė, kad pačios rezoliucjjęs priėmimas jaunimo kongrese buvo tik apgavingas manievrąs. Kuomet visuomenės akys buvo atkreiptos į kongresą, tai jo vadai, bijodami nusimaskuoti, kąipo Stalino diktatūros pakalikai, buvo priversti pasmerkti komupįstišką diktatūrą kartu su fąšistlškęinis diktatūromis; bet kaį publika apie kongresą užipiršo, tai jie rezoliuciją įsidėjo į kišenių!Ąpgaįįętinaa dalykas, kad jaunuolis Orpianaą bando pasiteisinti, pdotįškąi nusiplaudamas rankąs tuo, kąd ne jisai taip padaręs. p,et jeigu jisai peputų norėjęs dalyvauti tame mapiev- rę, tąi kodėl jisai bent nepaskelbė greta SU “Creęd” pilim tekstu tas rezulįueUos, kpri pa? pildo ir paaiškina jo prasmę?Ne gana to. Jisai dąr rašo šb tokį dalyką:“Kunigo Coughlipo,, vepu? blikonų, trockįstų ir panašių fašistinės ideologijos elementų ir jiems artimų ‘organiza- ęijų* atstovų pastangos įdėti į tą ‘Creęd* tuos dalykus, ku-Vįuęs minėtas ‘Napj.’ apžval- žiu kalnas, arba dar vadina-

• gos rašytojas norėjo kad bąlu įdėti, tapo atmestos.”Čia tas “Tiesos” anglišku priedo redaktorius turi begėdiškos drąsos sakyti, kad “Naujienos” pritarusios “fašistiškus ideologijos elementų” sumanymams! šis jo šmeižtas yra jup labiau nepateisinamas, kad “Naujienos” labąi aiškiai pasuke savo ųuomonę apje Couglilį- nę ir k. panašių gaivalų pasių- lyųius jaunimo, kongrese, štąi Kas buvo pasakyta “Naųj.” Apžvalgoje, liepos 6 d. 1939 m., apie kongreso atmestą pataisą:“Pataisos autoriams komunizmo smerkimas buvo tik priedanga, o tikrumoje jieiųs rūpėjo įbrukti kongresui savo atžagareivišką nusistatymą. Jaunimo kongresas gerai ir padarė, tą pataisą atmesdamas.”Reiškia, jaunuolis Ormanąs jau išmoko tokiu pat budu “šviesti” savo skaitytojus, kaip jo dvasiški dėdės, Mizara įę Bimba. Tarnavimas totalitarinei ideologijai neša savo vaisius.

skelbdamas jį dezertyru, kuris “pęysįinętė | žpięnių prįęšų stovyklą ir atisakė sugrįžti i Sovietų Sąjungą”.ftąskulftikuvas atsisakė 8rižti Mąskvęp 1938 m. balandžiu niė- uęftį, kųoiųet visų siuatkumu ėjo ąOĮVietą diplumtiioą ”valy- Kuo. jisai Stalinui ųusi- d«ję, kad pąstarą^ą ji namo ir mgesi įį Viikv|dupti”, tiKnĮ /Mniu niru* jo praeitis' J „2.._______ la-hiaųsua pagarsėję KronMądto tnatr^ų sukilimu pTluž Kerenskio vyriausybę 1U17 ių. Ęąakol- 
nikuvus tam sukilimui vadovavo, įr be ję pagalbos vargiai butų pasisekęs visas bolševikų spalio-lapkričio P-uču^ Trockis mėgdavo vadinti Krpnštędto matroąus “kruša i gordo^t ok- tiabrskoj revoliuęiį” revoliucijos pažiba

ganą gera
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RASKOLNIKOVO KARJERAPrieš kiek laiko buvo iš Maskvos pranešta, kad sovietų vyriausias tribunolas už akių nuteisė buv. sovietų pasiuntinį Bulgarijoje, Raskolnikovą, pa-

Ąnglijos liberalų “The panokes ter Guardian” paduoda apie Raskolnikovą tokių informacijų:“Raskolnikov buvo bolševikų partijos narys nuo 1910 metų. Jisai vadovavo Kronš- tadto jurininkų sukilimui prieš Kerenskį, ir 1920 metų pilietiniame kare sovietai iškeitė aštuonioliką belaisvių už jį. firma negu jisai buvo paskirtas pasiuntiniu Bulgarijai 1934 m., jisai buvo pasiuntinys Afganistane, Estijoje ir Danijoje.‘‘O kai sovietų valdžia mė? gino jį peršaukti namo 1938 m., ji net nebevadino jo *to- varišč’.”
ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDUOSE 

PASIŽVALGIUS
žemaičių Kalvarijos įsteigimas ir 300 metų sukaktis. — 

Kalvarijos atlaidai serųąų ir dabar. —- Mažą maldi
ninkų. — Nę tiek maldos, kiek karąbelninkų biznio.

Visi maldininkai pirmą kar tą atvykę į Kalvariją turi kryžiumi gulėti ant kryžaunojo kalno. ■.ifer tokį ^didelį žmonių sų- plaukimą įvyksta daug nelaį-j mių, ir ne vienas maldininkąs kiekvienais metais iš Kalvarijos atlaidų nuvažiuoja tiesiai pas Abraomą. Žmonių |niniqs ne vieną moterėlę negyyai su-
1660 metais nepaprastame svieto supludime staiga kilo maras. Žmonės ėmė kristi lyg musės. Pradžioje vienuoliai dar numirusius laidoję šven-, toriuje, miestelyje ir Cedrono paupiuose, bet vėliau negyvų žrponių suvirto kupetos.Krūvos negyvų žmogių stypsojo šventoriuje, miestelyje įr prie Cedrono. Gyventoj ai ap1- įttlti panikos pėgo į nąrpus, beį ųiekąs gyvas nębeišlikq: viepi pakelėse išmirė, kiti ligą į namus parnešė.

puse iętągj'čių dėl Kalvarijos 
alląidų išmirė marp liga

mas šlapkalniu. čia apsinakvojo trys šimtai Kalvarijos atlaidų maldininkų, kurie visi čįa ir mirė. Apylinkės žmonės juos visus čia ir palaidojo, o jų atminimui pastatė tris kryžius.Dahar Kas rudai vis mažiau ipąldininkų besuplaukia į garbiuosius Kalvarijos, atlaidus. Daugumais atvažiuoja tik įdomumo dėliai, pasižiūrėti žmonių pamatyti įvairumų, kara- bęlninkų biznio ir panašiai.Seniau, būdavo keliais, takais, per laukus ir pievas eina tūkstančiai maldininkų, elgetų, karabelninkų. Apylinkės gyventojai juos sutinka užsidarę dyr-is, apsitvėrę daržus, uždarę smulkiuosius gyvulius. Mat, visi prašo paramos, išmaldos, o pasitaikius progai įr kai ką nukniaukia.Ne visi čia melstis atvyksta. Į Kalvarijos atlaidus žulikai ir 'kišenvagiai iš, visos Lietuvos ir užsienio suvažiuoją.Ląikę sumos bažnyčioje įr šventoriuje dažnai suklinka balsai:—Jėzus Marija, mano pinigėliai!.. — Ir pę vieną moterėlė pasigenda rankinuko, nosi

Jfaujienų-Acme RadiophotoKREMMLING, C0LO. — Vieta, kur tarp streįkipinkų ir kai kurią miesto piliečių įvykę susirėmimas. ...

nes su pinigais, o dažnai, žiūrėk, ir kišęnę su visais pinigais nuplauta,Todėl vagių čia visi labai bijo ir saugosi. Bet ir besisaugant kasmet apvagia šimtus maldininkų. Kartą, anais metais, apie vežimus slankiojo įsigėręs žmogelis. Viename ve- , žime snaudė moterėlė. Pamačiusi apie vežimus vaikščiojant žmogų sušuko:—Vagis! Duokit, vyrai!..Sušoko būrys vyrų įr nekaltą žmogų negyvai užmušė.I Kalvarijos atlaidus suvažiuoją šimtai karabelninkų, bąlagąnČikų, škapjierninkų, fokusininkų, fakirų, čigonų ir kitokių įvairaus plauko “verslininkų”. Visi rėkia, šaukia, reklamuoja savo būdas ir visus tas ūžesys žmogų tiesiog iš proto vęda. Visas miestelis dvokia “limonadais”. Visliose kampuose šaukia:—Pigu, skanu, šaltai, baltai...O ištroškę žmonės tuos “limonadus” geria be jokio saiko, nes visi šuliniai, prūdai, kiekviena pelkelė esti sausai išgerta. Net ir Cedrono upelis pavirsta purvo klanu. Jo pakraščiuose kalvariškiečiai yra prisistatę daugybę barakų, kurie sausakimšai yra prigulę alkanų maldininkų. Iš Cedrono upelio pila į čia pat stovinčius didelius katilus drumzliną purvą ir verda kopūstus dėl stiprybės maldininkų. Per tas atlaidų dienas kalvariškie- čiąi su kopūstais ir kitais patarnavimais padaro biznį, iš kurio pragyvena iki kitų metų atlaidų.Visi biznieriai stengiasi ko daugiausia parduoti ir visuose kampuose nuolat rėkia:—Kam duot, kam mieruot, kam į veidą pabučiuot.Dar seniau Žemaičių Kalvarija buvo garsi savo elgetomis. Prieš kokią savaitę prieš atlaidams prasidedant jau atkeliaudavo jų tuksiančiai iš viso krašto; baisiai žaizdoti, aklų, raišų, lozorių ir visokių sviesto zajokų. milžiniškose eilėse susėdę jie baisiai šaukdavo, grieždavo armonikomis, skambindavo skambalais, keldami nežmonišką koncertą. Bet anais metais juos visus susodino į sunkvežimį, išvežė keliasdešimtį kilometrų iš Kalvarijos ir pakratė.Tada elgetos pasakė:—Kalvarija be ubagų nebuvo šventa ir nebus!.. — Ir pūsdami savo triubas bei žvangindami kankalais vėl pasuko Kalvarijos link. Tačiau vis dėlto Kalvarijoje elgetų skaičius žymiai sumažėjo.Žemaičių Kalvarijos atlaiduose yra daug ko įdomaus pamatyti, čia pamatai žemaičių būdą, maldingumą, aprėdą, nepašikeitusį nuo senų laikų. Tačiau kas metai žemaičiai labiau pamiršta savo Kalvariją, kas metai mažesnei žmonių minios besuplaukia į Kalvarijos atlaidus. Maldininkai ne tik kad neišgeria Cedrono upelio ir šulinių, bet ka- rab.elninkai skundžiasi, jąu nebe kažkoks biznis ir su “limonadais”. (“L.(GALAS)

Iš Lietuvos
Išnaudojami darbinin

kai.KĖDAINIAI. — Nežiūrint, kad gana dažnai įvairias pramonės ir prekybos įmones lanko darbo ispeklorius, vienok malūno ir lentpjūvės sav. Gėlo darbininkai, kurie pasamdyti dieniniam darbui, verčiami yra dirbti kasdien 10 valąndų, kartais ir daugiau ir už tą laiką jokio atskiro atlyginimo nemokama. Jei kartais darbininkas primena darbdaviui sutrumpinti darbo dieną iki 8 vai., tai darbdavys pradeda darbininkui mažinti darbo dienų skaičių savaitėje. Panašiais atvejais pasiskundus inspektoriui darbininkas atleidžiamas.Darbo knygelių išdavimas tęsiamas kiek galima ilgiau. Yra faktų, kad darbininkas anksčiau įregistruojamas į Ligonių kasą, o tik po keletos mėnesių gauna darbo knygelę. Naujai pastoję darbininkai atvykę iš kaimo dirba už puse nustatyto atlyginimo.Atostogos jei duodamos, tai tokiu laiku, kada ateina ruduo. Tada darbdavys darbininkui pasiūlo vieton dviejų sa- . vaičių atostogų užmokestį — . 15 Lt. Esant nepatogioms sąly- . goms atostogavimui darbininkai sutinka su pasiulymu ir dirba toliau be atostogų. Bet bendrai darbdavys niekad pats nėra darbininkui pasiūlęs atostogų.Vienam iš brolių Gėlų, yra iškelta baudžiama byla dėl vieno darbininko sužalojimo,
Mugė baigėsi.UKMERGĖ. — Mugė pasižymėjo gausingu arklių •skaičiumi,,bet pirklių buvo labai maža. Priežastis yra numatomas menkas pašarų ir vasarojaus derlius, čigonai arklius smarkiai mušlravojo.

Nemuno tvarkymo dar
bams šiemet paskirta 

300 tukst. litų.KĄUNAS. — Jau kelinti melai tvarkoma ir gilinama Nemuno vaga, kad ja galėtų plaukti didesni garlaiviai. Daugiausia Nemuno vaga yra tvarkoma žemiau Jurbarko, nes ligi Smalininkų buvo su-(us ją iki Jurbarko, didesničia nuo Klaipėdos, o Jurbarke numatoma vėliau įtaisyti pre-
šiemet Nemuno vagos reguliavimo darbams paskirta apie 300 Įukst. litų. Tiems darbams dirbti vandens kelių rajonas priėmė apie 250 darbi-
Dvarininkai saugoja 
savo rases grynumą

kad eina U”)
Paskaita laisvama

niams.ŠIAULIAI. — Liepos 2 d. Skaistgiryje vietos laisvamanių skyriaus iniciatyva buvo suruošta vieša paskaita, temą “žmogaus kilmė”, kurią skaitė laisvamanių centro valdybos narys žurnalistas V. Knyva. Paskaitos pasiklausyti buvo susirinkę apie 100 žmonių, kurie ląbąi rimtai iškjąuse ir po paskaitos dar davė pakląu- simų. Skaistgirio laisvamanių skyrius nom ir nelabai didelis, tačiau turi veiklių ir aktingų narių. •

ŠIAULIAI — Radviliškio vi. špiųričių dvaro savininkės Strųčinskicnės sūnūs pamilo neturtingą merginą Sadauskaitę, kurią žadėjęs vesti. Senė dvarininkė susirūpino, kad supys pespgadintų bajoriškosios giminės, ir mėgino drausti jiems draugauti, tačiau tai pleko neveikė. Tada dvarinin-

ne-
nis, kąd tie jauną 17 metų amžiaus Sadauskaitę primuštų, tačiau vyraį neprimušė. Tokiam sumanymui nepavykus, dvarininkė pati basliu sužalojo merginai galvą. Molina,norėdama, kad sūnūs vestų neturtingą merginą, nutarė keršyti jai, sužalodama grožį, už ką dabar teks atsakyti teisme. Sadauskaitė paguldyta šįaulių miesto ligoninėje.

at-
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Kanados Lietuviu minios
Toronto, Ont

Komunistų isteriką faktų 
nesugriovė

Liepos mėn. 12 d. “Naujienų” 
laidoje K.L.Ž, sk. aš patiekiau 
torontiškės Sūnų ir Dukterų pa
šaipūnės draugijos pomirtinio 
skyriaus finansinį stovį skaitli
nėmis, po kiek ištenka kiekvie
nam nariui padalinus lygiomis, 
ir pasiremdamas paties Morkio 
pareiškimu, kad vidutinis narių 
bendras amžius yra 40 metų. 
O kadangi šiandien jau ir ma
ži vaikai žino, kad žmonių am
žiaus užbaiga vidutiniai skaito
si 60 metų, taigi žinome, kad 
20-|-40=60 metų, tai yra jeigu 
Šuninės nariai mokės kas mė- 
nesis po 15c. į pomirtinį sky
rių, tai jie per tuos 20 melų 
papildys savo pomirtinį fondą 
po $36 prie dabar turinių $5.03, 
kas sudaro $41.03, tai yra pa
gal S. ir D. centro komiteto ra
portą iš 1937 melų. Tai aiškiai 
parodo, kad šuninės pomirtinis 
skyrius tikrai yra katastrofiško
je padėtyje. Bet šuninės centro 
komiteto štabas visą laiką skel
bė ir dabar skelbia, kad jų iž
das stovi labai gerame stovyje, 
ką aš esu pažymėjęs ir pereita
me savo rašinyje. Pažymėda
mas, kad apyskaitos nors yra 
skelbiamos viešai, bet jų tikro
ji finansinė padėtis yra sąmo
ningai slepiama, nes jie gerai 
žino, kad niekas iš narių nesi
ims tyrinėti tą reikalą, kuomet 
čia jų išrinkti viršininkai juos 
užtikrina, kad viskas yra tvar
koje. Taigi skaitlinių padavi
mas yra vienas reikalas, o žo
džiu ar per spaudą apkalbėji
mas yra jau kitas, nes musų 
žmonės bendrai yra dideli leng
vatikiai, kuo gali pasinaudoti 
politiniai šarlatanai. Ir kada pa

menys pradėjo koliotis, ir pri- garyčioms $3.49. Gal kaip kam 
kaišioti man nebūtų dalykų. 
Per tris “L. B.” numerius tū
las slapukas A. K, “L. B.” 348 
nr. drožė “Įsigeidė šaukti tos 
draugijos suvažiavimą.” O pats 
štabo viršininkas Morkys štai 
ką plepa. “Kitoje vietoje, toję 
pat Frenzelio pranašystėje, no
ri atsirekomenduoti save mela
giu, kur sako, kad centro ko
mitetas slepia nuo narių finan
sinę apyskantą.

“Ištrauka iš ‘L. B.’ 351 nr. 
Tą pačią nesąmonę ir aiškų me
lą kartoja ir trečias “L. B.” 350 
nr.

Man butų įdomu žinoti, koo- 
dcl šunines viršininkai taip 
gražiai apsiinelavo? Aš esu 
ras, kad ir tie, kurie dar 
skaitė mano rašinio, dabar 
sistengs jį įsigyti ir perskaity
ti, kad įsitikinti, kas iš musų 
meluoja. Tie, kurie skaitė, tai 
jau žino, kad aš niekur neskel
biau buk 
žiavimą, 
kad centro komitetas slepia fi
nansines apyskaitas.

Štai kaip buvo mano pasaky
ta. Nors apyskaitas skelbia vie
šai, bet tikrąją finansinę padė
tį aprašymuose slepia. Tą patį 
pakartoju ir čia.

Tiesa, Morkys neturėdamas 
kitų argumentų manė sukriti
kuosiąs mano rašinį ir paduo
tąsias skaitlines, pranešdamas 
savo nariams, kad aš vadova
vausi jo paduota apyskaita iš 
1937 m. Na, žinoma, savo kal
bos tonu nudavė, buk jo apy
skaita iš 1939 m. visai kitą fi
nansinį stovį parodo.

lie
ti k- 
ne- 
pa-

šaukiu Šuninės suva- 
o taipgi nesakiau,

atrodys, kad čia jau jų iždas 
padidėjo; tiesa, skailinė padi
dėjo 37c., bet tikroji padėtis 
sumažėjo ant $1.43 nuo kiek
vieno nario, kas bendrai sudaro 
$1,001.00, kitaip sakant, jei 
draugija normaliai auga, tai 
jos iždas turėjo ant tiek padi
dėti, nes kiekvienas narys sa
vo pomirtinės duokles užsimo
kėjo. O jeigu tik liek progre
suos šuninės pomirtinės fondas, 
lai po 20 metų, kada narys su
silauks jau 60 metų, ir gal bul 
jam jau bus reikalingą gauti jo 
pomirtinė, tai jis vieton $120.03 
gaus lik $12.80, tuo tarpu se
noji apyskaita rodė, kad gaus 
po $41.03, tai štai kaip šunine 
draugija “progresuoja”. Kaip įl- 
gai jus galėsite gyvuoti, jei taip 
sparčiai “progresuosite?” Jei 
norėsite ir toliau taip šeiminin
kauti, tai turite prirašyti nau
jų narių kas metai ne po 100, 
bet po 300, bet tas jūsų padė
ties neišgelbės, o tik pratęs ii- Tą 
gesniam laikui.

Aš tikras, kad šuninės dėdes ninku Morkio išvedžiojimų, niekas nebuvo prieš pričmi- 
panąatę šitas paduotas mano buk jau yra mięę virš 50 na- 
skaitlines įpuls į dar didesnę Jų ir jiems buvę išmokėtą pa- 
įstęriką ir gal dąr mandrįau gal konstituciją pp,milinė. Bet 
pasikolios, kam aš kišuosi į kas sako, kad lai nebuvo iš- 
jų politišką biznį. Bet as skai- mokėta? Vienok tas nereiškia, 
tau Sau' Už pareigą pasitarnau
ti žmogui, kuris gali nųkentS- tiek, kiek jiems numato kon- 
ti, nors tas žmogus nėra ma
nęs prašęs tai daryti. Taip ly
giai ir su Šunų ir Dukterų pą- tik tiek, kad vos vienam treč- 
šaip-ine draugija, nors ji ųiane 
pašalino tuo momentu iš savo 
narių tarpo, kada aš nuro
džiau, kad politiniai šarlata
nai pasižabojo šuninę politi
niu apinasriu tam, kad ją ga
lėtų panaudoti komunistų tiks-

kad visi nariai galės gauti

stitucija. Konstitucija gali nu
matyti, bet jei ižde pinigų yra

viršininkų štabas, tai lyg pie-

vėliausj raportą, — štai jis. Pa
šalpos fondas $2,653.69, ir po
mirtinis fondas $3,783.49. Bet 
ši suma jau tenka dalinti ant 
700 narių, nes Morkys sako, 
kad tiek jų yra, taigi' gaunasi 
tik po $5.40 ir dar lieka ma

MEXICAN TEATOWELS PĄTTERN 1824

1821—Gražus meksikietiško stiliaus išsiuvinėjimai rauk 
šluosčiams.
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nėra permatoma, kaip įygiai 
ir šios paduotos skaitlinės bus 
nesuprantamos, bet kas norės 
patirti tikrovę, tas gali visada 
atsikreipti pas mane asmeniš
kai arba laišku, nes aš tik dėl 
to ir sąvoki adresų patiekiau 
praeitame savo rašinyje. Tie
sa, aš jau esu gavęs kelis laiš
kus iš kitų miestų, taipgi ir 
asmeniškai keli j^u teiravosi. 
Pasirodo, kad kaip kam šis 
reikalas atrodo labai painus.

patį mes pastebime ir iš
paties centro komiteto pinni-

daliui išteks, tai iš kur gausi 
likusiems dviems trečdaliams? 
Amžinai niekas negyvens.

Argumentuoti buk prirašy
sime naujų narių įr tuom pa
dėtis bus išgelbėta, gali tik to
kie kaip Morkys, ir kiti du ke
lionių peckeliąi. Reikia neuž
miršti, kad ir naujai įrašy
tiems bus reikalinga kada nors 
išmokėti jiems žadėtą pomirti
nę. Bet kuomet kiekvienam 
nariui išmokama du kart dau
giau, negu nuo jo gaunama, 
tai iš kur gi gausite tuos pini
gus? '

Tvirtinimas, buk 
begau iš Šuninės, 
tik begėdžiai. Tas 
su tvirtinimu, buk
priimtas porą metų atgal. Visi 
gerai atmena, kad organizato
rius Folertas pridavė 
aplikaciją ir tame susirinkime

aš pats pa
gali sakyti 
pat yra ir 

aš nebuvau

mano

mą; ma|, tadą dar nebuvo su
skilęs T. L. K. L. D. G. Bet po 
to įvyko tas skilimas ir kita
me susirinkime man visai ne
dalyvaujant susirinkime atsi
rado koks tai provokatoriškas 
laiškas “buk Frenzelis šmeižė 
Šuninę”. Bet jokių faktų nebu
vo parodyta, net ir laiško au
torius nebuvo paskelbtas, bet 
kpmunistarns argi reikalingi 
faktai? Bjle tik nę komunis
tas, tai jau ir netinka. Tik to
kią ir panašus komunistų ęigė- 
siai ir griauna draugijų.

Kas gi mane privertė iškel
ti šį reikalų? Išimtinai komu
nistų užpuldinėjimas, buk aš 
šmeižiu Šuninę, o tas tariamas 
šmeižimas tai ir buvo tame, 
kaęl aš kėliau viešumon visus 
konnmiątų antikonstitucinius 
darbus Šuninėje.

Wįnnipegįečiai jau suprato 
kpmunistų apgaulę, reikia ti
kėtis, kad ateis laikas ir toron- 
tiečiams suprasti, ir tik tada 
bus galima prieiti prie geres
nio lietuvių sugyvenimo. •

A. Frenzelis,

DAUGIAU KANADOS ŽINIŲ 
6-TAM PUSL.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

OĄGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą kąrą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
134® West €3rd Street 

prie Loomis
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Budrikas pasiūlo jums 82 šmotų stalo setą, kaip ant paveikslo, už $12.95. Įmokėt tereikia 
50 centų.
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į M’nRAUhM

I
• PILNĄ APDRAU1M Al

TOMOB1LIAMS.
• APDRAUDĄ NAMl MO

LGNIPSį. • Į

• APDRAUDĄ RARANDV
• APDRAUDĄ NUO VAGI V i

• APDRAUDĄ LANGŲ.
n*'TAVERNŲ ir namų savi- j 

ninku, kurioje randami ta- j 
Vernai nuo Public Liabi- ' 
Uties.

NAUJIENŲ Į
Kastinėje per 

a. KIPRE V 1(1 Ų

1739 S. Halsted Sl

' I
Rasime atdara Kas > ama
ras iki b vai. bekmadiu- 
ąiais uuu 9 rytu iki i vai.

pu pietų.

W < ■■

• 5 x • ■■■ ■ ■

Tiktai šią savaitę bus pardavinėjama, arba duodama cįykąį pirkėjams. Budriko Krautuvėj pirkėjai, pirkdami 
iš Budriko Krautuvės rakąndus —- Elektrinę Ledaunę, Skalbiamą Mašiųą, \pąrĮpr Setą, Dining Room Setą, Pečių, 
gaus dykai dovanų šitą gražų 82 šmotų stalo.setą.

in<t F RlinDIK furniture uvv> r. Duvniii HoasE
3409-21 So. Halsted Street Telefonas YARds 3088

WCFL. NEDĖLIOS VAKARE 9-TĄ VALANDĄ IŠGIRSITE GRAŽŲ RADIO PROGRAMĄ

:x:

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.

t

• LIGONINES— 
HOSPITĄLS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už Sj ^.SO
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RĄŲDONQYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... M 5.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA $<|.00

Ękzaminacįją įskaitant vaistus
DOUdLAS PARK HOSPITAL 

r 1900 So- Kedzie Avė., Chicago 
TeĮ. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studiją įrengta pir- 
ihos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywooc| 
įviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
TąL
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: KANADOS LIETUVI! ŽINIOS
PAS KANADOS 

FARMERIUS
Kaip šiemet atrodo Kanados 

farmų derlius. — Lauko dar
bininkų atlyginimas.
ROLLAND, Map.—Man teko 

dirbti pas farmerius apie 100 
mylių į vakarus nuo Winnipe- 
go. Javai, kiek pastebėjau, to
je apylinkėje labai geri užderė
jo. Mat, lietaus čia buvo pakan
kamai, tad ir derlius geras.

čia bedirbdaamas netikėtai 
gavau iš vieno pažįstamo fer
merio pakvietimų vykti į Rol- 
lando apylinkę, kur pirmiau 
man teko porą vasarų praleisti 
farmose. Nusitariau pakvieti
mą priimti.

Kai nuvykau pas savo pa
žįstamą fermerį, tai jis tuoj 
man pranešė: girdi, šios apylin
kės farmeriai turėjo mitingą ir 
nusistatė lauko darbininkams 
mokėti taip, — prie javų sta
tymo $2 per dieną, o prie kū
limo — $2.50. Daugiau mokėti 
farmeriai negali, kadangi der
lius yra gana menkas. Iš derlin
giausios žemės tikimasi gauti 
tik 25 bušelius per akerį. Tai 
jau visai menkas derlius. Taip 
atsitiko todėl, kad šioje apy
linkėje mažai lietaus tebuvo.

Dėl sausros ir lietaus nebuvi
mo apie Rolandą kviečius pra
dėjo nuo laukų valyti jau lie
pos 22 d. Tuo tarpu kitose vie
tose kviečiai dar tebežaliuoja. 
Aiškus dalykas, kad anksti pri
ėję kviečiai yra labai menki.

Nors atlyginimas šiemet č.a 
nupigintas, bet darbo valandos 
visvicn pa.įklos gana ilgos. Ja
vų valymo metu keltis tenka 
5 vai. ryto, o 7 vai. jau prasi
deda darnai laukuose. Vakare 
nuo darbo pasiliuosuojama lik 
7 vai. Kai prasideda kūlimas, 
lai keltis tenka net 4 vai. ryto 
ir dirbti iki 8 vai. vakaro, šeš
tadieniais dar anksčiau viena 
valanda tenka keltis, bei užtai 
vakare viena valanda “nukerta
ma”. Mat, šeštadienio vakarais 
visi važiuoja į miestą.

Važiuodamas į Rollandą bu
vau sustojęs Winnipege vieną 
dieną pas draugą Kazį Beniušį. 
Tupėjau daug reikalų bei šiaip 
šio to nusipirkti, ypačiai drabu
žių. Drg. Beniušis laiko drabu
žių kranaisę adresu 332 Notte 
Daine. Tai labai draugiškas ir 
malonus žmogus. Kadangi savo 
tautiečiams jis visada stengiasi 
tinkamai patarnauti, tai winm- 
pegiečiai lietuviai jį gerbia. Be 
to, drg. Beniušis yra didelis vi
suomenininkas ir darbininkų 
draugas, lis labai domėjosi far- 
mų gyvenimu.

Progai pasitaikius buvau už
sukęs į samdos biurą. Ten su
žinojau, kad patyrusiems farmų 
darbininkams (kurie moka kar
ves melžti ir mašinas operuoti) 
mokama per mėnesį nuo 25 iki 
35 dolerių. Tiesa, pastebėjau ir 
geresnių pasiūlymų, bet labai 
nedaug.

Baigdamas noriu pastebėti, 
kad nemažas Kanados lietuvių 
skaičius dirba farmose. Butų 
gerai, kad jie savo įspūdžiais ir 
patyrimais pasidalintų su šio 
skyriaus skaitytojais bei para
šytų apie tai, kiek kur moka
ma. Taip pat lauko darbinin
kams butų pravartu patirti apie 
darbo sąlygas.

Taigi, rašykite apie tai.
—J. Martinonis

Montreal, Kanada
Mirė Zuzana Kuraitienė

Staiga musų kolonijoje pra
siplatino žinia, kad pasimirė Zu
zana Kuraitienė. Mirė ji liepos 
24 d.

Velionė Kuraitienė buvo 60 
metų amžiaus. Ji priklausė L. 
V.N.K. moterų skyriui. Ji pasi
žymėjo nuoširdumu ir savo ma-

IŠ TORONTO PADANGES
Dariaus ir Girėno žygį 

prisiminus
Kai kurie musų laikraščiai 

jau šeštus metus iš eilės su gi
liu gailesiu prisimena skaudžią 
Soldino nelaimę. Tai labai, gra
žus dalykas nepamiršti kilnių 
didvyrių, kurie visai tautai yra 
brangus, o ypatingai musų jau
nąja! kartai, Darius ir Girėnas 
yra brangus pavyzdys.

Atsimename tuos metus, kai 
jų tikslui įvykdyti radosi ir to
kių, kurie su išmetinėjimais ir 
įtarimais sutiko ir išlydėjo au
kų rinkėjus. Labai skupiai jiems 
plaukė aukos, bet jie žūt būt 
pasiryžimą vykdė. Nežiūrint, 
kaip silpnai jie buvo prirengti 
į pavojingą kelionę lietuvių tau
tos ‘garbei, jie mus nesuvylė. 
Jie didvyriškai nugalėjo klastin
gąjį vandenyną ir taip nebeto
li sekamo tikslo didvyriškai žu
vo.

Tos dienos nepamirš nei vie
nas lietuvis, ji giliai palietė gai
lesio jausmą. Vos išgirdus liūd
nos žinios aidus, lietuviai ver
kė, kaip verkia vaikai našlai
čiais likę.

Ši nelaimė per daug skaudi 
ir ją užmiršti bus sunku, jos 
neišdįldys joks laikas, nes ją 
mums visuomet primins skau
džių įvykių istorija. Šiandieną 
daugeliui, žiūrėjusiam anuomet 
abejingai į Dariaus-Girėno žygį, 
daug liūdniau juos prisiminti, 
nes sąžinės išmetinėjimai jiems 
tvirtina buvus kaltais už nerū
pestingai išleistus lakūnus. To
dėl, jau jų įpėdinis Įeit. F. Vait
kus, kurs įvykdė garbingąjį jų 
testamentą, buvo žymiai geriau 
išleistas.

Tankiai mes lietuviai sakome, 
jog kiekvieną didvyrišką žygį 
mes vertiname ir mokame bran
ginti, lodei lai joki didi nelai
mė nebaugina mus eiti garbin
gais ir kultūringais šuoliais pir
myn! Lai kiekvieną skaudžiąją 
liepos. 17 d. minint, teikia mu
sų busimiems didvyriams vilties 
patvarumo ir energijos pasek
mingai nugalėti kliūtis tautos ir 
savo garbei!

Beskaitant liudnius prisimini
mus apie Darių ir Girėną, ne 
vienam gaili ašara nuriedėjo 
skruostais, prisiminus jų žuvi
mo vaizdus, palikusius mums 
gilų liūdesį ir ilgesį.

Tikiu, kad mums kanadie
čiams dar liūdniau, kad musų 
lietuviškasai laikraštis, kurs ofi- 
šuojasi kovotojų už liaudies ir 
vargo žmonių reikalus, už vie
no žodelio nepašventė prisimi
nimui narsiai žuvusių liaudies 
sūnų už musų visų garbę.

SLA 236 kp. narių dėmesiui
Nors musų kuopoje yra na

rių šaltai įvertinančių “Naujie
nas” kaipo mielai teikiančias 
pasitarnavimą musų SLA ir 
taipgi jo kuopoms, manau 
sutiks su tuo, kad jos visuomet 
skubiau suteikia mums reikia
mas žinias negu bile koks sa
vaitraštis, o tuo labiau musų S. 
L.A. organas, kurs virš 300 kuo
pų kartą į savaitę ir geriausiais 
norais negali spėti aptarnauti.

Šiuo savo rašiniu mielai no
riu priminti musų kuopos na
riams, kad jau neužilgo sulauk
ime penkių metų sukakties nuo 
.nusų kuopos įsikūrimo, laika 
tam beliko vos pora mėnesių.

loniu budu bei visada buvo pa
sirengusi suteikti paramą ir 
suraminimą savo organizacijos 
narėms.

Velionė paliko vyrą, dvi duk
teris, sūnūs, žentus, marčią ir, 
rodosi, du anuku. Visiems jos 
artimiems moterų skyrius reiš
kia giliausią užuojautą.

Ilsėkis, Zuzana, po gražia lie
pa Kanados šaltoje žemelėje.

L.V.N.K. sekr.
* Ona Vilkaitienė

Nors iki šiol mes tenkinomės 
parengimų komisijos paruoš
tais minėjimais ir visuomet bu
vome patenkinti. Nėra abejo 
nes, kad mus komisija neap
viltų ir šį metą su paminėjimu, 
bet kadangi šie metai rišasi su 
pažangos vajaus narių įvesdini
mu ir dar gi net tikimasi tarė 
ti svetį-kalbėtoją iš centro, lai 
mano manymu, ar nereikėtų 
komisijai suteikti pagelbos, ku
rią žinoma numatys nariai se
kančiame susirinkime? Butų 
gražu, kad į kalbamas sukaktu
ves visi nariai atkreiptų dau
giau dėmesio ir jas gerai apkal
bėję, nutartų padaryti kiek įdo
mesnėmis už kitas, štai jau vi
sai arti penki metai, kaip mes 
gyvename SLA prieglobsty, jis 
mus nelaimėje užjaučia, jis 
mus ligoje sušelpia. Jis mus 
jungia visus į vieną brolišką 
šeimą ir jame priklausyti, mes 
jaučiame nė tik naudą, bet ir 
garbę. SLA kaipo didžiausią 
fraternalią organizaciją žino vi
sas pasaulis, nes jis yra pasta
tytas ant demokratiškų pama
tų. Jis brangina ir gerbia, kiek
vieną lietuvį, nesigilindamas į 
jo asmeniškus įsitikinimus. S. 
L.A. yra daug gelbėjęs aukomis 
gražiems lietuviškiems * reika
lams, daug sušelpęs einančių 
mokslus, daug pagelbėjęs naš
lėms ir našlaičiams. Ir jeigu tik 
mes palys prisilaikydami teisė
tų jo įstatymų, nekeltuinėm po 
jo pastogę politinių padugnių, 
nenorėtumėm būti vieni už ki
tus geresniais, tai būtumėm sa
vo SLA vieni iš pavyzdingąją 
organizaciniame sugyvenime.

Kaip jau mums žinoma, mu
sų kuopoje netolimos praeities 
kai kurie įvykiai, skaudžiai su
krėtė, bendrą- ir taikią nuotai*- 
ką. Per daug kerštų pagrįsti už
sipuldinėjimai, mums parodė, 
kad neteisybės keliu siekti lai
mėjimai ilgai nevyrauja. Teisy
bė, anksčiau ar vėliau ima vir
šų, o pasilikę pagiežos momen
tai, ilgai, ilgai stovį tarp nuo
širdumo ir neapykantos ir truk
do būti vieni kitiems ištikimais 
organizaciniame darbe.

Panašus atsitikimai neretai 
suskaldo ir taip jau neperstip- 
rias jėgas, kurios 'nueina neat- 
skirais keliais, nusivesdamos su 
savim visas priklausomas ben
drai organizacijai kultūrines jė
gas ir bendrus siekius, bei as
menišką naudą palikdamos 
merdėti.

Suprantama, kad momento 
užsispyrimai nėra amžini, jie 
dažnai keičiasi, o dar dažniau 
“nesubrendę” miršta. Tam įvy
kus pamatome, kad niekais 
naudotas laikas ir energija nie
kuomet nebegrįš, nepalikę nei 
mažiausios garbės dirbusiems 
bevilčiam tikslui.

Tada tik pamatome, kad vi
sas veltui naudotas jėgas, turė
jome atiduoti bendrai ir pasto
viai organizacijai, kurios isto
rija teiks kartų — kartoms ma
lonius prisiminimus ir gražų 
pavyzdį. Norėtųsi tikėti, kad vi
si mes šios kuopos nariai, ku
riems savo sveikatingumu, am
žiumi ir gabumais reikia pripa
žinti kreditą, suprasime pada
rytas klaidas ir vardan kilnes
nės ateities, vardan šviesesnio 
pavyzdžio musų jaunuoliams, 
šeštus kuopos gyvavimo metus 
nutarsime pradėti sveikesne 
nuotaika ir broliška šypsena. 
Visi kartais esame klaidingi, to
dėl visi savas klaidas ir atsiim- 
kime.

Kad kaip galima gražiau pa
minėti penkis metus nutartu- 
mėm, visi gausiai atsilankyki
me į sekantį narių susirinkimą, 
kuris įvyks 14 d. rugpiučio mė
nesį 7:30 vai. vak., 404 Bat- 
hurst st. (ukrainų salėje).

Geriau vėliau, negu 
niekados

Jau daug buvo rašyta ir kal-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
SPRįNGFIELD, III. — Moody broliams, kurie jau 

ilgiausiai lėktuve išbuvo ore, taisomas valgis.

ATRODO, KAD “LIAUDIES BALSAS” TIK
RAI EINA PRIE BANKROTO!..

Kai keletas metų atgal M. 
Užemeckis buvo patraukęs 
teisman “Darbininkų Žodį” už 
šmeižtus, tai tada to laikraš
čio leidėjai pravirko krokodi
lo ašaromis. Jie siūlė Užemec- 
kui parašyti atšaukimą kokį 
tik jis nori ir jie jį įdės, kad 
tik atsipalaidojus nuo tos by
los. Ant galo, perkrištiję laik
raštį iš “Darbininkų žodžio” į 
“Lialidies Balsą” parašė “tes
tamentą”, kad nuo šio karto 
laikraštis dalyką neištyręs jo
kių asmeninių šmeižtų nctal- 
pins, kad išvengti bereikalin
gų išlaidų, kurios laikraščiui 
buvo padarytos, j

Tai kas gi verčia “L. B.” 
“bosus” dabar fabrikuoti prieš 
mane tokias provokacijas, to
kius stačiai inkriminuojančius 
šmeižtus, už žuriuos jie palys 
žino, kad gali būt teismo nu-

• • I I ' ,bausti. Tai, be abejones, nie
kus daugiau kaip bankrotas! 
Bankrotas gali bųti dviejų rū
šių: vienas finansinis, antras 
policiniai moralis. Kai kurie 
žmonės (net “L. B.” prenume
ratoriai) tvirtina: tur būt, “L. 
B.” leidėjai finansiniai suban- 
krotavo, lai pradėjo šmeižti 
žmones, tikėdami, kad gal kas 
nors į teismą juos patrauks, 
tuomet galės Šahktis’ prie rė
mėjų, kad gelbėtų laikraštį ir 
tokiu budu butų gera proga 
pasipinigauti nuo tų vargšų 
darbininkų. Bet aš tuo neti
kiu. Aš tikiu, kad jie pergyve
na antrąjį bankrotą, t. y. mo

kėta apie musų mylimo rašyto
jo J. Biliūno palaikų pargabe
nimą iš lenkų Zakopanės į jo 
mielus Šešupės kiautus. Nors 
jau daug laiko praėjo nuo jo 
mirties, bet dabar galutinai 
“Lietuvių Rašytojų draugija” šį 
reikalą nutarus, ėmė realizuoti.

Kaip mums praneša Lietuvos 
spauda, tai šis darbas bus at
liktas spalio mėn. š.m. Labai į- 
spudinga, kad J. Biliūno palai
kams pargabenti aukų duosnu- 
irie, jautriai atsiliepia Lietuvos 
mokyklų mokiniai, noriai au
kodami savo kuklias sutaupąs. 
Už tai, be abejo, garbė vaikams, 
kad jie giliai suprato rašytojo 
J. Biliūno troškimą, “Kad nu
mirsiu, man pakaskit ant Šven
tosios upės kranto.” Už taip 
jautriai įtikintus vaikus gerbti 
senos kartos žymius žmones, dė
kingumas priklauso mokyto
jams. ,

Šis kilnus ir gražus darbas 
bus įvykdintas musų brangių 
Liet, rašytojų iniciatyva ir Lie
tuvos visuomenės ir jaunuolių 
duosnumu. ,

Mes išeiviai privalome gra
žiai savo broliams padėkoti, kad 
raš. J. Biliūno troškimas įvyk
dytas nors ir vėlai. —-O. I.

ronto komunistų viršūnes ir 
; au į Pasaulinį lietuvių kon
gresą Kaune siunčiamas nuo 
Kanados lietuvių progresyvių 
atstovų. Tas “didvyris”, dar 
važiuodamas į Lietuvą, politi
niai “supliekė” lietuvius šiu
lentus, kurie važiavo iš Pa
ryžiaus, ten aukštus mokslus 
studijavę, ir kurie buvo pri
versti net paklausti, kokį jo 
‘ckselenc’ja” Matas Guoba 
mokslą yęa baigęs. O jis, žino
ma, “gudriai” atšovęs, kad tai 
gyvenimo mokyklą yra baigęs 
r kad tiems studentams tokio 
•mokslo” nepasiekti. O jau 
Kaune kas buvę, tai net baisu 
ir pagalvoti, — visas Kaunas 
drebėjęs, kol Guoba ten bu
vęs.

Tai šis dvieju “adolenijų” 
mokslinčius greitai patapo 
‘Liaudies Balso” atsakomuoju 
redaktorium.

Maždaug apie tą laiką V. 
Raila ir kiek vėliau Adomėlis 
išvažiuoja į Chicagą, o prie 
’aikraščio dirbti atvažiuoja iš 
Montrealio buvęs policininkas 
F. Janauskas. Vos tik V. Rai

ralį. Apie šitą moralį Toronto 
lietuvių komunistų bankrotą 
aš čia noriu ir kalbėti. Noriu 
supažindinti ne tik Kanados, 
bet ir Amerikos lietuvius Nau
jienų skaitytojus su kai ku
riais lipais, kurie pasimojo 
Toronto lietuvius vesti “išga
nymo” keliu.

Dar prieš pradėsiant mini
mą laikraštį leisti Toronto lie
tuvių komunistui politinę ma
šiną suko V. Raila. Railai bu
vo siūlyta ir naujai įsteigtą 
laikraštį redaguoti, bet Raila 
turėjo darbą ir iš mandagumo 
(Aš V. Railą pažįstu .kaip ap
sišvietusį, kultūringą ir darbš
tų žmogų, su- kuriuo man te
ko nemažai dirbti) atsisakė tą 
vielą užimti. O Y7la buvo be
darbis, be to, jis buk lietuvių 
kalbos taisykles geriau žinąs. 
Na, ir štai niekam nežinomas, 
neveiklus siauraprotis Jonas 
Yla tampa “Darbininkų žo
džio” redaktorium.

V. Raila stojo už tai, kad 
laikraštis, nors ir komunisti
nės pakraipos, turi būti žmo
niškai tvarkomas, kas per ku
rį laiką ir buvo daroma. Bet 
visai nelauktai, netikėtai iš
dygsta antras bedarbis, lai 
Malas Guoba. šis žmogus 
(kaip kai kurie juokiasi) yra 
baigęs dvi “adelenijas” pra
džios mokyklos Lietuvoje. Dir
bęs pas savo brolį kalvį už 
“molotobaicą” ir žino, kaip 
stipriai kūjį reikia laikyti ran
kose, kad meistrui nagus nc- 
nudaužyti. Kapsuko-Angarie- 
čio armijai užpuolus Lietuvą, 
Matas stoja savanoriu į ka
riuomenę ir narsiai kovoja 
prieš bolševikus, kurio tuo lai
ku buvo pasimoję Lietuvą pa
vergti. Atvažiavęs į Kanadą 
buvo piktas komunistų priešas 
ir nuolat su jais koliodavęsis. 
Žmonės ir dabar dar prisime
na ir juokiasi iš tų laikų. Ma
tas, kad jam piknikuose ne
reikėtų stovėti ar sėdėti kada 
komunistai gieda Internacio
nalą, imdavo ir atsiguldavo.

Matas Guoba ilgainiui pra
dėjo galvoti, kad prisiplakęs 
prie komunistų jis galės leng
viau pragyventi, negu geležies 
liejykloje. Juo labiau, kad tik 
reikia mokėti gerai rėkti ir 
meluoti. O rėkti ir meluoti jis 
moka. Tai buvo (šiomis die
nomis jis išvažiavo iš Toron
to) didžiausias akiplėša To
ronto lietuvių tarpe. Kai pri
trukdavo argumentų, tai šauk
davo “jus tokie ir kitokie, 
skaitykite Markso politinę eko
nomiją, o ten rasite viską pa
rašyta”.

Nestebėtina, kad toks ne
mokša ir demagogas Matas 
Guoba greitai prasimušė į To

ti su nieku ir kirsti stačiai iš 
peties. Guoba pasigyręs savo 
nenuveiktais darbais Lietuvo
je ir dabar linkęs smarkauti; 
Yla įtikinęs lengvabūdžius, 
kad Raila buvęs torniozas jų 
komunistiniam judėjimui, o 
F. Janauskas bijodamas, kad 
iam kas nors neprikaišioju po- 
l’c’nio čino, pradėjo laikraštį 
tempti n? visuomenės, bet tų 
'r;iu demagogų naudai. Pra
dėjo šlykščiausiu budu ata
kuoti Naujienas ir jų redakto
rių Dr. Grigaitį, taipgi Kana
dos skyriaus korespondentus, 
iškraipydami jų raštų prasmę 
visiškai iš pagrindų; priėjo 
net prie tokio absurdiško rei
kalavimo, kad Toronto socia
listai, jeigu jie nori bendra
darbiauti su komunistais, turi 
pasmerkti “Naujienas” ir jų 
redaktorių Dr. Grigaitį. Žino
ma, tokį paiką jų reikalavimą 
socialistai griežtai atmetė. Ta
da jie suorganizavo baubimą 
per 16 vasario paminėjimą ir 
sugriovė bendrą Toronto lie
tuvių veikimą!

(Bus daugiau)
jai išvažiavus į Chicagą, tuoj 
Yla ir išlindo kaip iš maišo. 
Pirmutiniame menininkų su
sirinkime redaktorius Yla sa
vo buvusiam draugai' Railai 
tiek nuodėmių priskaitė, kad 
:eigu Raila tą viską butų gir
dėjęs, tai jam plaukai ant gal
vos butų atsistoję. Vadino jį 
visaip: užsispyrėliu, nukrypė
liu, tormazuotoju ir tam pa
našiai. Kili įsidrąsinę priminė 
jo brolį Bronių- Railą, kuris iš 
karšio komunisto virto karšiu 
fašistų garbintoju.

Rašančiam šiuos žodžius 
kartą teko irgi gidėti (girdė
jo ir dar 1(1 žmonių)’ kaip Yla 
pašokęs suriko: kas tas Raila, 
jis pas mus buvo dešimtoje 
vietoje ir L t

Tada jau man buvo aišku, 
kad Yla yra padaręs viską, 
kad Railą torontiečių akyse 
pažeminti. Ir taip stambus ir 
darbštus kolonijos veikėjas su
silaukė netikėtos padėkos...

Prie laikraščio atsidūrė trai- 
cė, kuri pasiryžusi nesiskaity-

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j; skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj i rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau- 
ia ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokią pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS. 
%........................ ..............

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
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.

ĮTštai jums proga________
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

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

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą apšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vieną dolerį—;jųs gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

NAUJOJI GADYNĖ
220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.k _JI

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.
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Keistučio Klubas 
Paskyrė $100 Aukų 
Legionierių Namui

VAKAR 
ČHiČAGOJ

įvairias Ziųįųs Iš Kliųbo 
Veikimo.

Rugpiučio G d. HoHywpo4 
svetąmeje įvyjcq L. K. P. Klių- 
bo $usirin|<mms- Iš valdybos 
rąpprtų pąąirodė, l^ad šiųom 
kartu viekas eipa geromis vė
žėmis.

Pirm. J. šol|cipan pranešė, 
ką<| LĮp|. Ąuflijpriją tapo pęr- 
orgapįzųota ir už ten įdėtus 
pinigus Keistučio kliubąs gaus 
|ąpi tikrps fyonus.

Nuo Cicero Liuosybės Na
mo Bendrovės raportą davė 
M. Butvilla. Jisai pranešė, kad 
viskas einą gerai ir per pus
metį įstaiga atmokėjo skolos 
$500. Kas metai turi atmokėti 
po $1,000, bet namas savaimę 
apsimoka.

W. Sharka pranešė, kad per 
liepos mėnesį mirė 3 nariai ir 
visų pomirtinės buvo atmokė
tos. Jf. Klimas pranešė, kad 
iždas yra tvarkoj ir nauja ko
misija peržiurėjo knygas, 
šiuo kartu visa Keistučio 
manta siekia $31,243.43.

Naktinis Piknikas buvo 
sėkmingas

29 dieną liepos Liberty 
G rovė įvyko Keistučio Ęliubo 
naktinis piknikas. Kaip narių, 
taip ir pašalinės publikos da
lyvavo gražus Ipirys. Biznio 
komisija pranešė, kad pelno 
liko $142.29. Kejstutiečiai ra
portą nuo biznio komisijos 
priėmė su pagyrimu.

Vajaus komisija raportavo, 
kad turėjo susirinkimą 4 d. 
liepos ir išsirinko vąldybą. 
Pirm. J. Stulgaitis, rašt., V. 
Pięvis, ižd., Norkienę, Dr. 

n Strikolis. patikrino naujų na
rių: E. Rudapskienės, A. Si- 
paičio J. Keller, J. Lukošiąus, 
A. Sudento ir E. Gajauskų 
sveikatos stovį ir visi buvo 
priimti į Keistučio kliubą.

Sekantis komisijos ir visų 
vąjinįnkų susirinkimus įvyks 
9 d. rugpiučio, flollywood sv., 
8 vai. vak.

$100 Dariaus if Girėno Le
gionierių Namui. Kadangi šiuo 
kartu Dariaus ir 'Girėno Pos
tas yra nusitaręs pasistatydinti 
nuosavą svetainę—tani tikslui 
reikalinga paramos iš visuų- 
mcnės, tai Keistučio kliubas 
paskyrė $100 auką.

—J. D. Bendokaitis.

KURILLA’S ŪKIO VASARNAMIS, 
prie gražąus ežero, pilno žuvies — 
gero maisto—švaraus smėlio paplu- 
dymas, naujas žemas mokestis rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesiams; $12 
savaitėj suaugusiems, kambarys ir 
užlaikymas.

RH1NELANDER, WĮSCONSIN. 
arba dėl informacijų pašaukti: 

LAFAYETTE 2241.

O Dės Plaines miestelio tary
ba priėmė patvarkymą, kuris 
reikalapja, kad visi agentai, 
biznieriai su “keliaujančiomis 
krautuvėmis” ir kitokie parda
vėjai pfįduąly ppljcijąi savo 
pirštų atspaudus.

0 .7. $ 
q Iš St. Chąrles berniukų re- 
formatorijos pabėgo keturi jau
ni įnamiai: Floyd Dickeson, 17 
metų amžiaus, Edward Bellows, 
16, Norman De Vore, 17, ir 
Donald Rhae, 17.

« « »
• Delta Theta Phi teisių bro
lija skelbia, kad rytoj Whi|e 
Pines golfo kliube rengia iš
kilmes pagerbimui teisėjo John 
C. Lewe, kuris yra labai arti
mas lietuviams ir yra asme
niškas draugas ’p. Justino Mac- 
kiewichiaus, Standard FederaĮ 
bendrovės prezidento.

» » »
• Apskričio iždininkas John 
E. Toman paskelbė, kad namų 
savininkai privalo sumokėti an
trą real-estate taksų dalį ne
vėliau rugsėjo pirmos. Po tos 
dienos reikės mokėti 1% pa
baudos už kiekvieną suvėluotą 
mėnesį.

» « a
• Nežinoma motina ieloj, ties 
540 West 60th Street, išmatų 
skardinėj paliko Įąikrąštyj su
vyniotą naujagimį kūdikį. Ati
duotas į St. Vincęnt’s vaikų lop
šelį.

Ar Mėgsti Skaityti 
Knygas?

Norintiems ir mėgstantiems 
skaityti knygas gera progą. 
Užeikite į Lietuvių Tautinės 
Parapijos svetainę, 3501 South 
Union avė., gausite pasiskaity
ti kokių tik norite knygų. Kny
gynas priklauso Tautinės šv. 
Marijos parapijos bažnyčiai. 
Turi įvairiausio turinio. Yra 
šventasis raštas — bibliją, be
dievių šventraštis, tikėjimų is
torija, istorija abelna, gyveni
mai šventųjų, romąnų, apysa
kų, poezijos ir scenos veikalų. 
Kviečia visus lietuyius apsilan
kyti ir pasiskaityti knygyno 
direktorius Kun. S. Liukus.

Be to, čia rasite ir laikraš
čių. Yra Naujienos, Keleivis, 
Vilnis, Draugas, Laisvoji Min
tis, Naujoji Gadynė, Vienybė, 
Dirvą, Margutis ir kiti.

(Skelb.)

Tai Jie Važiuos 
Net į Texaso 
Valstiją

są^a yra sumanus piliečiai, tai 
ir šį kartą klubiečiai sųiųąnę 
suręngti rudeninį išvažiavimą 
į miškus ir savo gerus bičiu
lius pavaišinti su šviežieną, k 
y. ant laužo keptų avinu. Tųą 
reikalų rūpintis išrinkta ir ko
misija iš sekamų veiklių ir su
manių drąugų: J. Rąilą, J. Mi- 
laševičius ir M. čepulevičius.

Komitetas, kaip teko patir
tį, jau prądęjo savo (iarhą. 
šiuo tarpu sako, kad jau už- 
pirkę pipirus, česnakus, cibu
lius, pętruškas ir fcįtps reika
lingus “prismpkus”. Bet, sako, 
avinas bus parvežtas iš Texąs 
valstijos. Kuris iš komiteto na
rių vyks į Texas, neteko pa
tirti. Kada ir kur tąs avinas 
bus kepaip^s, bus pranešta vę- 
liau. Tėmykite ir renkitės į šį 
pokylį. Kaip jau iš praeities 
yra žinoma, ką Morning Stąr 
klubiečiai prižada, tą ir įvykdo 
su didžiausiu rupestingumu.

—X.X.

St.; Gep. Nekraąh, 4183 Archer 
Ayeąųe; B. Ę. Pįętkievyicz, 2608 
W. 47th St-; D. Pivąrunas, 
4620 -gį, Marsbfieįd Ąye.; J. P. 
Rakštis, 1900 S. Halsted St.;

B- Sebąsliap, 4104 Archer 
Avė.; *A. A. Slakis, 7 S, Pęar- 
born St.; A. J. Valonis, 220Į 
W- Cermak b* 3. P- Var- 
kala, 3248 S. Halsted St.

Val$iąį hei avinas bus ke
pamas vietoj}

-W. R. Sębastiąų, 
PubBcity Chairman.

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban
ketams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams- 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 580*

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7368

Lith. Mcrning Star Club 
Keps Aviną

' Rugpiučio 3 d., Armitage 
Hali, 3800 Armitage Avė., įvy
ko klubo susirinkimas. Kadan
gi diena nebuvo karšta, tai ir 
narių ^vidutiniškai atsilankė. 
Susirinkime tvarka buvo ra
mi.

Iš raportų paaiškėjo, kad klu
bo turtas yra geroje tvarkoje 
ir sudėtas į atsakomingas įstai 
gas.

Ęądangi vasara jau baigią- 
si, o northsidięčiąi kaip ir vi-
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
1 PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA ,

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
-THE HOME OP FINE FURNITURE* SINCB 1964 

51748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Iš Chicagos 
Liet, Prekybos 
Buto Darbuotės

Teberenka Aukas Lietuvai, 
Ruošiasi Išvažiavimui. 

-■•••• . . ... t

šįmet kol kas kaip ir ne
buvo progos bent Hą sureng
ti ar ką nors nuveikti, išski
riant rinkimą ąukų Lietuvos 
gelbėjimui, kuo daugelis direk
torių yrą labai užsiinteresavę 
ir labai pasekmingai dirba. Prie 
to parkilnaus darląp pritraukė 
ir daugelį kitų žmonių, bet 
Prekybos Buto direktoriai Dr. 
Drangelis ir vaistininkas J. P. 
Rakštis yra tikri čampi jonai 
tame darbe, ir daug darbo ir 
energijos pašvenčia.

Yra ir daugiau gąną veik
lių cĮjręKtprių, bet nelaimei 
trečdalis iš jų yra veiklus Dą- 
rius Girėnas Amerikos Lęgijo- 
rio Posto” tie tik ‘ naHai,' bet ir 
YaĮdinirįkąi. Suprantama tame 
nieko tokio svarbaus nebūtų, 
jei pąriųs-Girėnas Postas ne
statytų Memorial Namą. Tei
sėjas John T. Zuris, John Kale- 
dinskąs, B. R. Pietkįewięz, Wm. 
J. Kareiva ir W. B. Sebastian 
yra Darius-Girėnas Posto vąl- 
dybos nariai, ir jie dirba ir va
dovauja Namo Statymo Komi
tetui. Nuo virš mįnėtų asme
nų jau du kailiai yrą neriami, 
bet trečio tai negaįimą nei ti
kėtis bent iki tam laikui kol 
pirmosios žaizdos nęųžgys.

Ruošia šeimynišką
Išvažiavirų4«

Praleisti virš pusę metų, o 
ypač pirmininkaujant tokiam 
gyvam žmogui kaip Jonui Ka- 
tedinskui, butų didelė nuodė
mė. Taigi, štai praeitame di
rektorių susirinkime ir buvo 
nutarta surengti šiokią-tokią 
pramogėlę. Visas darbas pa
vestas gabiam ir sumaningam 
pasilinksminimo komiteto pir
mininkui, A. J. Valonis. Su 
p. Valonu tai yra žodis ir dar
bas. Jis ir priruošė ką tai ne
paprasto artimesniam Buto nat
rių bei jų draugų susipažini
mui. Rengia išvažiavimą į ža
lias gireles, Pulaski Miškus, 
prie Wolf ir 95th kelių. Ten 
yra pavėsis kur galima nuo 
karštos saulutės spindulių pa
sislėpti, ir nuo lietaus pabėgti. 
Taipgi yra vieta pasišokti ir 
reumatizmą bei lumbago iš ko
jų išvyti. Ten bus valgiai, gė
rimai, dainavimas, žaidimai 
t. t. Visa tai įvyksta sekma
dienį, rugn. 13. Bilietų kaina 
tik doleri^ ir pusė. Skaičius 
bilietų yra aprubežiuotas, ir 
juos reikia gauti iš ąnksto pas 
Buto Direktorius, Stanley Bal- 
zękas, 4030 Archer Ayęnue; 
Dr. K. Drangelis, 2403 West 
63rd St.; J. W. Kaledinskas, 
2536 West. 63rd St.; Wm. -L 
Kareiva, 4644 S. Paulina St.j 
Al. Kųmskis, 2324 W. «71st St.; 
D. Kuraitis, 806 W. 31st St.; 
Michael Narvid, 2424 W. 69 th

Sargas Nušovė 
Jauną Plėšiką

Policija ieško giminių

Krautuvėj 'ties 1320 East 55 
Street, sargas William R. Ri? 
ley nušovė nęžipomą, jauną 
piktaęląrį, įkurįs bandė pasi
vogti

Jąunuplįš i 4|ęj p apsimaska- 
vęs ir pągrąsino šauti, het ne
paspėjo. Sargas nieko nęląųk- 
(Jąmas paleidę kęlis šūvius iŠ 
revolverio ir jąunųplį užmušė.

Policiją ieško jo giminių.

Diena Iš Dienos
ii "v '.m",.1," „j ii.i... ■fa .,

SVEČIUOSE PAS
J. MACKIEWięHIŲS

Pirmadienio vakare pas pp. 
J. Mąckiewichius, Riyerside, III., 
įvyko šeimyniškas vakarėlis su
rengtas svečiams iš Lietuvos, 
Verslininkams^' pp. Valentuko- 
niui, Briedžiui ir Dr. Kaškę- 
liui. ■

Vaišėse tąipgi dalyvavo bū
relis chįcagiečių, pp. Kuraičiai, 
pas kuriuos Verslininkai yra 
apsigyvenę; įą>‘. Steponavičiai, 
teisėjas p. :Lewe; “Naujienų” 
redaktorius 'Pr. P. Grigaitis; 
M. VaiįyĮą, ;<l‘Sandąros” redak
torius, ir keliolika kitų asme
nų. ' ‘ ‘ ’ i

Vakarėlis ub'uvo nepaprastai 
jaukus, linksmas ir gyvas. Ga
bi šeimininke p. Mąckievvįchie- 
nė paruošė karališką §ta|ą, o 
šeimininkas p. M(ackiewichius 
nuolat sukosi tarp svečių su 
“koktėląis” ir kitais stipres
niais gėrimais. Nors ne visi 
Lietuvos svečiai gali angliškai 
kalbėti, bet jie surado “bendrą 
žemę” su kai kuriais kitą|ąu- 
čįais vakarėly j, kalbėdami vo
kiškai. Visi vokiečiai kalbą lais
vai vartoja. ' R.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj) <
John Dėdinas, 32, stl Helen

Blameuser, 25
Christian Laursen, 23, su Hę- 

len Kutą, 20
Rudolph Wankę, 30, su Chąr- 

lottę Kolimąs, 23
Williąm 25, su

Elaine Bachtejl, 23
Felix Mason, .27, su Helen 

Kazaitią, 25

G»vo .
Perskiras

Agnės Bernot nuo John Ber- 
not

Ruduo Jau 
Ateina

Chicagos oro biuras praneša, 
kad šiandien ir rytoj Chicagp 
susilauks pirmųjų rudens die
nų. šaltas vėjas pus iš šiaurva
karių ir temperatūrą pppuls 
iRi 7Q arba net 60 laipsnių 
virš zero.

EXPERTAS
LAIKRODININKAS

Daug metų patyrime taisyme 
laikrodžių. Darbas, garantuetas. 
Sutaisem sulaužytus akintas ir 
pridedam naujas dalis. Didelis 
pasirinkimas laikrodėlių auksi
nių daiktų ir muzikališkų instru
mentų. •

JOHN A. KASS
4216 Archer Avė. .

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
OZARK, ARK. — šerifas 

Champ Crawford, kuris per
sirėdęs į žvejus suėmė pik- 
tadarį-žniogžudį Jack Rus- 
sell.

HabiaHSs

CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED—FEMALE

Darbininkių Reikia
,REIKĄLĮNGA PATYRUSIŲ 

OPERĄTpRlŲ prie sporto drabu
žių; jupikų ir džeketų. BEE DEE 
SPORTSWEAR, 234 S. Market St.

REIKALINGA FORELADY ir 
operatorių, patyrusių prie royano 
dresių. RAY GARMENT CO., 2655 
West 38th St.

REIKALINGĄ ŠEIMININKĖS, 
įtakingos vaikams—'būti. Gera al
ga., BERRHĄRDT, 5818 Winthrop, 
Sunnyside 7380.

HELP WANTED—MALĖ 
r parbininkų Ręikfa

RĘIKALINGAS PATYRĘS drai- 
veris išvežioti duoną. Atsišaukite: 

10502 So. Michigan Avė.

REIKALINGAS ATSAKANTIS 
darbininkas mokantis apvalyti ir 
prižiūrėti paukščius ir suprasti vo- 
gąs. Gyvenimas vietoje ir $25 į 
mėnesį. P. D. POULTRY, 6519 So. 
Harlem Avė., Portsmouth 9020

REIKALINGAS PIRMARANKIS 
BAKERIS prie juodos duonos.

10502 So. Michigan Avė.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-DarbininkiųReikia
REIKALINGA VEITERIO, 2 vei- 

terkų, indų plovėjo ir porterio.
BLUE GOOSE TAVERN
STELLA MALINAUSKAS 

Willow Springs, III. 1 blokas į va
karus nuo Kean ar Archer Avė.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO BUČERNĖJ. 
Turiu daug me.tų patyrimo. Susi
kalbu 4 kalbomis. 7230 S. Rockwell 
Street. Prospect 1437.

PERSONAL 
Asmenųleško

PAIEŠKO BROLIŲ JULIAUS 
RUKŠTAL1O, kadaise dirbusio Phi- 
ladelphijoj ir Tarno—dirbusio Rock- 
dale. Paėjo iš Daugų k-mo, Vilni
jos. Prašau atsišaukti, arba juos 
žinančius pranešti, busiu labai dė
kinga. Labai^ęsvarbu. Gausite dova
nų. DARATA RUKŠTALIUTĖ — 
Mrs. Darata Lenart, R. R. 1, Box 
203, West Frankfort, III.
FURNISHED ROOMS — TO RENT
 Gyvento

IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

Budriko Radio 
Programas

Pereitą septintadienį Budri
ko radio programas buvo labai 
geras. Panaivo Roselando Mo
terų Chpras ir grojo simfoni
jos orkestrą. . Choras išpildė 
pęnkis gražius numerius. — 
Buvo geros dainos ir geri, aiš
kus balsai. Simfonijos orkes
trą grojo maršus, šokius ir 
linksmas lietuvių melodijas.

Kitas Budriko radio progra
mas bu$ ketvirtadienį vakare, 
nuo 7 iki 8 vai., Chicagos lai
ku- Bus gražios lietuvių dai
nos, gerą akordeonų muzika ir 
svaraus ' asmenų . ir draugij ų 
prąnešjji^ąi^ (to.: tąipgi. (jupkai įr 
svarbioj dienos žinios. — Pa
siklausykite.

* Radio Mėgėjas.

Rockfordo Jaunimas 
Dalyvaus Chicagos 
“Jaunimo” Piknike

Su virš 30 jaunų lietuvių iš 
RoękforęĮ, Illinois, dalyvaus 
Chicagps laikraščio “Jaunimas” 
didžiajam piknike Sekmadienį, 
Rugpiučio 20 dieną, Sunset 
Parke. Taip praneša Miss Mo
nika Čapulis, to miesto lietu
vių jaunosios kartos veikėją, 
kuri organizuoja specialę eks
kursiją. Rockfordiečiai į Sun
set Parką atvyks tiesiog iš 
RockforčĮo specialiu autobusu.

Tuo pačiu laiku pranešama, 
kad ir Racine, Wisconsin, jau
nimas organizuoja specialę eks
kursiją j “Jaupimo” pikniką, 
šiems vadovaus Justinas Ban
kus. Rąciniečiai atsiveža ip 
beisbolipinkų komandą, kuri 
per pikniką susiims su Mar- 
ųuette Parko Vyčiais, Chicagos 
ir Illinois lietuvių čampijonais;

J. L S. >

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ tin
kama daugumai biznio rūšių. Krau
tuvė 22x50, 3 gyvenimui kamba
riai užpakaly. Didelis beismentas 
ir viškus. Karšto vandens šiluma, 
nebrangi kaina. Privačias savinin- 
kas. 2445, W, 71 St. RepubĮic 8242.

FOR RENT—IN GENERAL 
________ Renddai—-Bendrai________

RENDON 5 KAMBARIŲ FLA- 
TAS, antros lubos. Visi įtaisymai. 
Savininkė beismente. 4436 S. Cali- 
fornia Avenue.

§USIRINKD1AI 4^ į - —i-------------------------------- ----- - '

PANEŠIMAS
BRIDGEPORT. DR-STĖ PALAI

MINTOS LIETUVOS susirinkimas 
įvyks rugpiučio 9 d. 8 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Ma
lonėkite laiku pribūti, nes yra daug 
ką aptarei, taipgi atsiveskite naujų 
narių, nes įstojimas nemokamai.

—Valdyba.

Heąlthy Food 
Restaurante 1 
Nauja Gaspadinė

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos Adapkus. Ji yra gerai pa
tyrusį virėją ir, todėl, ji jus 
pavaišins su skaniais lietuviš
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

Kartais ir Saugumo 
Ekspertai Suklumpa

George Currier, 30 metu 
evanstopietis, yra saugumo 
ekspertas ir tarnauja Nationa 
Safety Council taryboj. Jisai 
mokina kitus atsargiai su au
tomobiliais važiuoti.

Vakar Currier buvo pa
trauktas atsakomybėn. Prie 
Main ir Chicago gatvių, Evans- 
tone, policija jį suėmė už pra
važiavimą raudonos šviesos ir 
valdymą automobilio be lais- 
nių.

i * < ......
Ir Amepkiečiaį Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
lUėnesinis Mokslp, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Lipą metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Pęndrądarbiauja įžymiausi ĮJetuvps mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 ip. žurnalo priedų specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytoja Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinkine knyga.

Žino gavi s Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

j ^Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
KULTŪROS” Žurnąlas, Šiauliai, Tilžės g-vę 

Nr. 153. LITHUANIA.
Adresas

Atvažiavę į Nęw Yorką apsisto
kite pas lietuvius, čia rasite gra
žią vietą ir draugišką patarnavimą. 
Dideli kambariai su privačia mau
dyne, virtuve ir šaldytuvu.

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

Vieta: 331 Wes End Avė. Tarpp 
75th ir 76th St’s west. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Telephone Susguehanna 7—8533

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Par^vimui

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 RepubĮic 6051.

REAL ESTATE FOR SALE 
■^Tama\-^em^ rar^av*mu^

MAINUI 3 FLATŲ MŪRINIS na
mas. Kaįna $5,000.00. Mainysiu į 
mažesnį namą. Namas gali būti ir 
kitame mieste. Taipgi išsimaino 10 
kambarių mūrinė rezidencija. Mai
nysiu nuo 5 iki 10 ar daugiau ake- 
rių žemės. Michigan valstijoj ant 
Road 12.

< 11 Kreipkitės greitai. Gera proga 
įsigyti gerą namą.

F. G. LŲCAS & CO. 
4108 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 5107.

BARGENAS
Muro namas—du dideli flatai, 

“vapor” apšildymas, geriausiame 
padėjime, senas savininkas apleid
žia miestą Parduos su $500 įmokė- 
jimu. Randasi prie Emęrald Avė. 
ir 45th St. HOUGH, prie Stock 
Yardų nup 1899, 4172 So. Halsted 
St. Tel. YARDS 0808.

PATRAUKLUS BARGENAI
• Wood Street arti Madison.

10x4 kambarių apartmentąi, 2 
krautuvės, pečiais Šildomi, pajamų 
$4200, pilna kaina tiktai $8,500.

$800 pinigais nupirks 2 flatų na
mą ir vieną krautuvę, 2 karų ga
ražą. 1003 S. Marshfield avenue.

H. D. CANTIN Co.,
10 North Clark St. 

Dearborn 1540

KAMPINIAI 6 apartmentai, ga
ras, šalęįytuvai, geros pajamos, tik
tai $12,500 — pinigais $3,000.

13x4 kambarių apartmentai, in- 
door lovos, šaldytuvai, pajamų 
$5784 metams, tiktai $24,000, pini
gais $5,000. 3943 Irving Park Blvd.

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 mp- 
kyklos, krautuvių ir susisiekimą. 
Pasiūlė už $4950. Terminai. Dėl 
smulkesniu infermacijų šaukti W. 
R. Lemke, Randelph 3750 ar Avę
nue 1924 vakarais.

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

• • •
Todėl jeigu turitę ką Par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bęt garsipRi- 
tęs ŠIANDIEN NĄUJIENV 
*‘CĮąssifie<|” skyriuje.

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

CANal 8500
‘•‘NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, m.

—r- ■ui m —ii— —■■ii __



8 NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiad., rugpiučio 9, 1939

Taip, Ruduo Jau Ateina
šiandien “Naujienose” rasite žinutę su antrašte, “Ru

duo Jau Ateina”. ,
Tai nebus, žinoma, “ruduo”, tik trumpas rudens 

“sempelis”, vienok ir to ‘^empelio” atėjimas Chicagon 
parodo, kad jau ruduo nebetoli ir jau vasara pamažu bai
giasi, jau nyksta.

Bet ji dar nebus pasibaigusi ir sunykusi RUGPIU
ČIO 13 DIENĄ, ir tą dieną dar bus gražu, ir šilta, ir me
džiai tebebus žali.

Ir kai RUGPIUČIO 13 ateis, sėskit į savo gražiai 
nušveistą Packardą ar Forduką ir traukite, kur visi kiti 
naujieniečiai trauks — j SUNSET PARKĄ.

Visi naujieniečiai RUGPIUČIO 13 — tai yra šį sek
madieni — ten trauks, nes ten įvyks paskutinis šių metų 
NAUJIENŲ rudeninis JUBILIEJINIS PIKNIKAS.

Po to pikniko jau “Naujienų” išvažiavimų šiemet 
nebebus. Vargu iš viso bus daug išvažiavimų.

Tad nepraleiskit šios progos paskutinį kartą tyru 
oru pakvėpuoti, po pievą pasivaikščioti, medžių pavėsyj 
pasilsėti, su senais, ilgai nematytais draugais susitikti.

šį sekmadieni bukit “NAUJIENŲ” JUBILIEJINIA
ME PIKNIKE.

Bukite SUNSET PARKE.
Jis nesunku surasti — važiuokite Archer avenue iki 

135-tos gatvės — ten Sunset Parkas jūsų nekantriai 
lauks! NAUJIENIETIS

New Yorko Meras ! mano apie

LclGUcirdižl CfllCRgOj“ atsakė. kad jį r&pš. Pėreitlio- 
----------— j se rinkimuose Kelly ir jo šali- 

Rytoj rytų Chicagon atvyks ninkai Chicagoj smarkiai ko- 
garsus New Yorko meras, Fio- vojo prieš Hornerio kandida- 
rello La Guardia. Jisai kalbės turų. ' *
Advertising Federation of 
America suvažiavime.

Gubernatorius H.
Horner Kandidatuos
Trečiam Terminui

Sveikata Sustiprėjo.

Gubernatorius Henry Hor
ner kandidatuos trečiam ter
minui.

Tokį pareiškimų vakar pa
darė jo sekretorius, Arthur 
P. O’Brien. j

O’Brien pareiškė, kad gan-i 
dai apie Hornerio sveikatos 
sunykimų yra nepamatuoti. Ji
sai jaučiasi stiprus, jo sveika-

Verslininkai Aplan
kė The Chicago 
Evening American

Patyrė kai p \ A meriko j 
padaromas dienraštis

' ' J 'Ąj .Apsirūpinę paišeliais, popie- 
ra ir kameromis,- Lietuvos 
verslininkai, p. IX Kuraičio ly
dimi, aplankė Čliicagos Eve- 
ning American dienraščio įs
taigų pereitų šeštadienį.

Pasikalbėję 
Stasiu Pieža, Šio

pirmiau Va su 
dienraščio 

reporteriu, verslini nitai įžengė 
į ofisų pono Jono Malloy, 
dienraščio atsakomojo redak-

1 /v* r- • ’

NAUJA AUDRA VERDA TARP ARMOUR 
VIRŠININKŲ IR CIO.

ta nuolat eina geryn, ir jisai t ori auš. Grupėj su'Pieža buvo 
yra pasiryžęs būti gubernato- Dr. Juozas Kaškėliš,;verslihin- 
riuin dar vienų terminų. |kų ekskursijos vaiiaš; Albinas 

O’Brien pridūrė, kad iš de- Briedis, biznio žurnalų redak-’ 
mokratų pusės Horner opozi- torius; Juozas Valentukoiiis, 
cijos turbūt neturės. ‘amatų mokytojas, ir ponas Ęu-

».' * * »

raitis, Jtfilda Auto Sales vedė
jas.

Redaktorius Malloy, airis ir 
taipgi atsakomasis redaktorius 
visų Hearsto žurnalų Ameri
koj, pasitiko svečius su šypse
na ir gražiai paklausė:

“Np„ kaip Amerikoj patin
ka?”

Gyrė lietuvius

Bet kas nustebino redakto
rių Malloy, kad vienas iš Lie
tuvos biznieiių jam gražiai 
anglų kalba atsakė. Tai buvo 
Dr. Kaškelis, kuris paaiškino 
išsimokinęs anglų kalbos Ang
lijoje. ’

Po gan ilgo ‘interview”, re
daktorius Malloy pagyrė Chi- 
cagos lietuvius, sakydamas, 
kad Chicago American skiltys 
visuomet alidaros lietuviams 
ir jų veikėjams.

Kalbėdamas už kitus ir sa
ve, redaktorius Briedis pasa
kė :

“Tai mums buvo didi pro
ga pamatyti kaip Amerikoj 
padaromas dienraštis. Gal Lie-

Pripažino Moterims 
Teisę Tarnauti 
Džiurese

Įstatymas Konstitucinis.

Aukščiausias Illinois valsti
jos teismas vakar pripažino 
Illinois, moterims teisę tarnau
ti teismų džiurese.

Perdaug metų įstalymi tai 
draudė, bet neseniai legislatu- 
ra priėmė naujų patvarkymų, 
moterims tų privilegijų suteik
damas.

Bet daugelis teismų naujo 
patvarkymo nenorėjo pripa
žinti, ir moteris džiurų tarny
bai nekvietė. Ji skaitė nekon- 
slituciniu. Tada kai kuriu mo
terį organizacijų lyderės krei
pėsi į aukŠčiausį teismų tup 
reikalu, ir kaip pasirodo ten 
laimėjo. Teismas aktų pripaži
no konstituciniu, ir tokiu bil
du visi teismai turės jį vykin
ti.

pasigirti

Reporteris.

Kaltina 61 Metų 
Moterį ir Jos Sūnų 
Apgaudinėjimu

Abu traukia atsakomybėn

Bendrove Prašalino 15-ką Unijos Atstovų
Po C. I. O. laimėjimo Ar

mour bendrovės 31-mos gatvės 
dirbtuvės rinkimuose, nesusi
pratimas tarp bendrovės ir 
unijos šiek tiek aprimo. Bet 
vakar kilo nauja audra. Uni
ja ir darbininkai sujudo, kai 
centralinės dirbtuvės užveizda 
W. S. Renfro prašalino iš dar
bo 15 darbininkų, kurie ėjo 
unijos atstovų pareigas.

12 valandų dieną; laike po
ilsio pusvalandžio, prie 42nd 
ir Exchange avenue, skęj'd y Ir
iose, jvyko unijos sušauktas 
protesto mitingas. Jame daly
vavo apie 3,000 Armour dar
bininku, ir visi triukšmingai 
plojo, kai unijos vadai pareiš
kė, kad prašalintieji darbinin
kai turės būti grąžinti darban.

Kalbėjo Herbert Mareli, uni
jos vadas Chicagoj, ir Herbert 
Johnson, generalio direkto
riaus asistentas.

O užvakar vakare visi uni
jos atstovai (stewardai) atlai
kė mitingų unijos salėj, 48th ir 
Marshfield avenue, kur nutarė 
paskelbti streikų, jeigu praša
lintieji darbininkai nebus pri
imti atgal.

Užveizda Renfro vakar aiš
kino, kad tie 15 darbininkų 
buvo prašalinti už nepaklus
numų. Darbo metu jie buk 
atėjo pas ji su skundu ir rei
kalavo, kad reikalas butų tuo
jau išrištas. Jisai atkirto, kad 
skundai bus svarstomi kai 
tam ateis laikas ir liepė jiems 
grįžti prie darbo. Bet jie atsi
sakė, ir jis tada visus praša
lino.

Atsakydamas į . tai unijos 
viršininkas ( March pareiškė: 
“Armour tvirtina, kadi nori tai
kių derybų su unija įvairių 
skundų reikalais. Bet kaip 
unija gali bendrove pasitikėti, 
jeigu ji sutinka skundus svar
styti tik tada, kada jos virši
ninkams ūpas užeina. Tol kol 
skundų svarstymo ir visų kitų 
reikalų tvarka nebus uždėta 
ant pasirašytos sutarties, tol 
darbininkai nesijaus saugus ir 
tol jie bus Armour bendrovės 
pastumdėliai. Pavyzdžiui, ben
drovei nepatiko, kad minėti 15 
darbininkų atėjo su skundu, 
ir visus tuojau pašalino. Kokį 
užtikrinimų turi kiti darbinin
kai, kad bendrovė ir su jais 
panašiai nepasielgs?”

AUTOMOBILIAI VĖL UŽMUŠĖ KETURIS 
ŽMONES 24 VALANDŲ BEGYJ

Žuvo Mero Kelly Švogeris
Per kelias paskutines die

nas automobiliai kasdien už
mušdavo po 4-is žmones. Vėl 
keturi žuvo bėgyj 24 valandų, 
kurios pasibaigė vakar po pie
tų.

Tarp žuvusių yra 40 metų 
ebieagietis, Charles Shide, nuo 
824 West 77th Street. Jisai bu
vo mero Kelly švogeris. Shide 
žuvo, kai jo trokas apsivertė 
prie Damen ir Harrison gat
vių po susikulimo su kita ma
šina. Jisai valdė trokų, pri
klausantį apšvietos tarybai, 
kuriai tarnavo už šoferį.

Prie antrojo automobilio 
vairo buvo Mrs. Betty Simon, 
nuo 2312 Thomas street.

Kitos nelaimes

• Penkių metų mergaitė 
Carmen Plourde, žuvo dviejų 
automobilių kolizijoje prie 
North ir Central gatvių kam
po. Visi kiti keleiviai automo
bilyje, kuriame mergaitė va
žiavo, buvo sunkiai sužeisti. 
Jie yra: mergaitės tėvas Mau- 
rice, nuo 2444 Linden Place; 
jos broliukas William, 7 me

tų amžiaus; Mrs. Agnės Kan- 
kausti, nuo 2214 Irving Park 
avenue, ir Raymond Kankaus- 
ki, jos vyras. Lengvas žaizdas 
panešė Guyons Granda, 524 
North Parkside avenue, antro
jo automobilio vairuotojas.
, • Alexian Bros, ligoninėje 
pasimirė 80 metų senelis, An- 
drew Haave, nuo 4335 Ken- 
more avenue. Automobilis jį 
suvažinėjo prie Kenmore ir 
Montrose gatvių kryžkelio.

• 28 metų Harlan L. Lon- 
don, Sycamore, III. gyventojas 
žuvo, įvažiavęs su automobiliu 
į supkų trokų. Nelaimė įvyko 
ant vieškelio 20, prie Elgin, 
III.

• Fort Lauderdale, Flori
doj, automobilis užmušė 50 m. 
chicagietę, Mrs. Ella Quinn 
Kain, nuo 422 South Elmwood 
avenue. '

• Detroite, Mich., automo
bilių susikulime žuvo 78 metų 
chica^ietis Arthur Meersch- 
ardt, nuo 6800 Sheridan Road. 
Jo žmona Elaine, 73 metų am
žiaus, buvo sunkiai sužeista.

• ■ .

įtuvoje kurių nors dienų išeis 
tokie dienraščiai. Jau ir da- Lietuvos spauda, 
bar musų dienrašti j a gan pa-

lobulėj usi.

Kalėjime vakar atsidūrė 61 
metų moteriškė Kilty G. Mor
ris ir jos 24 metų sūnūs Mil- 
ton. Abu yra savininkai First 
State Mortgage firmos, kurios 
raštinė randasi adresu 10 N. 
Clark street.

Moteriškė ir jos sūnūs užsi
ėmė real estate bizniu. Namus 
pardavinėjo. Pardavinėti nie
kas nedraudžia ir niekas Mor- 
risienės ir sūnaus nekliudė. 
Bet vakar abu buvo suimti, 
kai kai kurie firmos kostume- 
riai pasiskundė prokuratūrai, 
kad firma pardvinėjo jiems 
namus, kurių ji visai neturėjo. 
Morrisienė ir sūnūs buk pri
imdavo depozitus nuo busimų 
namų pirkėjų ir namų “nepri- 
s ta lydavo”.

Prokuratūra apskaičiuoja, 
kad moteriškė ir jaunuolis iš
viliojo iš žmonių apie $400,- 
000, Taigų jiemš daromi užme
timai yra pamatuoti.

Ne Rojus—Tai Gražusis Gojus!
Ir Čionai, Tarp Žaliojančių Ąžuolų, 
Susirinks Tūkstančiai Draugų!

JUBILIEJINIS NAUJIENŲ
■/ — -       —_ -- - — - —

Su Dovanomis ir Programų

Sekm. Rugpjūčio 13,1939SUNSET PARK
Archer Avenue ir 135 Street

ĮŽANGOS TIKIETAI VELTUI!
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