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Pataria šaukti konferencija Dancigo klausimu
BRITŲ-JAPONŲ DERYBOS GRESIA 

NUTRUKTI
TOKIO, Japonija, rugp. 13. 

— Britų-japonų derybos dėl 
Tientsino blokados vėl užsikir
to.

Britai sutiko priimti japonų 
sąlygas britų koncesijoje Tient- 
sine tvarkai palaikyti. Tačiau 
japonai pastatė reikalavimų, 
kad britai uždraustų savo kon
cesijose šiaurės Kinijoje nacio
nalinės Kinijos vyriausybės do
leriui cirkuliuoti. Be to, japo

IŠKĖLĖ NUSKENDUSI SUBMARINĄ
PORTSMOUTH, N. H., rugp. 

13. — Nuskendęs submarinas 
Sųualus, kuriame žuvo 26 jū
reiviai, tapo pakeltas nuo ju
ros dugno apie 80 pėdų. Po to 
laivas Wandank pradėjo vilkti 
jį į krantą.

Pavilkus apie porą mylių, 
submarinas įsmigo į dumblą, 
pasiekęs seklumą. Kai juros

ff

Manoma, teatro uni- Kelly pritaria prez. 
jų ginčas bus lik- Roosevelto trečiam 

viduotas terminui
NEW YORK, N. Y., rugp. 

13. — Kai kurie Hollywood ar
tistai, jų tarpe Ralph-Morgan, 
Lawrence Tibbett ' ir Misha 
Auer, sugrįžo į Kaliforniją. Jie 
buvo atvykę j Atlantic City, 
kur posėdžiauja Amerikos Dar
bo Federacijos vykdomoji ta
ryba.

Įvairių aktorių unijų virši
ninkai protestavo Stage Em- 
ployes unijos užsimojimą pa
imti savo kontrolėn vieną ak
torių organizaciją — American 
Federation of Actors.

Amerikos Darbo Federacijos 
vadai pirmadienį, tikimasi, pa
skelbs sprendimą, kuris paliks 
American Federation of Actors 
organizaciją pačių aktorių kon
trolėje.

Meksikos-J. Valsti
jos derybos aliejaus 

klausimu nutruko
WASHINGTON? D. C., rugp. 

13. — Meksikos ambasadorius 
Washingtonui, Francisco Cas- 
tillo Najera, paskelbė, kad jo 
valdžios derybos su Jungt. Val
stijų aliejaus kompanijų atsto
vais dėl tų kompanijų turto 
ekspropriacijos nutruko.

Ambasadorius Najera pain
formavo, kad jo valdžia ati
sako priimti bet kokį planą, 
jeigu jis nepripažįsta absoliu- 
tės Meksikos kontrolės aliejaus 
produkcijoje ir įmonių opera- 
vime.

Pataria geriausioms 
galvoto  jams nedarbo 

problemą rišti
WASHINGTON, D. C., rugp. 

13. — Philip Murray, C.I.O. 
viceprezidentas, laikydamas čia 
prakalbą ragino prezidentą 
Rooseveltą sušaukti geriausių 
valdžios, darbininkų judėjimo 
ir biznio galvoto jų konferenci
ją nedarbo problemai rišti.

Murray kalba buvo trans
liuojama per radiją penktadie
nio vakare.

nai reikalauja, kad britai ati
duotų jiems tam tikrų kiekį ki
nų sidabro laikomo koncesijo
se. Britai atsako, kad jie šitų 
reikalavimų negali išpildyti, 
nes Kinijos pinigų klausimu 
yra užinteresuotos taipgi Jungt. 
Valstijos ir Francuzija.

Jeigu britams ir japonams 
nepavyks dėl Kinijos pinigų ir 
kinų sidabro susitarti, tai de
rybos gali nutrukti.

vanduo pakilo, submarinas ta
po paliuosuotas iš dumblo. Jį 
tempta toliau.

Kaip sekmadienį planuota 
submariną nuleisti į dugną jau 
ne taip gilioje vietoje, kaip ta, 
kur jis nuskendo, čia sutrum
pinti submariną palaikančius 
grandinius ir vėl vilkti arčiau 
prie kranto.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 13. 
— Kalbėdamas pereitą šešta
dienį jaunų demokratų konven
cijai Chicagos meras, Edward 
Kelly, pareiškė, kad Jungt. Val
stijų gyventojai reikalauja, jo- 
gei prez. Rooseveltas statytų 
savo kandidatūrą į prezidentus 
trečiam terminui.

Konvencija išrinko jaunųjų 
demokratų kliubų Amerikoj 
prezidentu Mat Adamsą, iŠ* 
Springfieldo, Naujosios Daly
bos šalininką. Jis išrinktas vie
nu balsu. Adams yra 28 metų.

Dar vienas armijos 
lėktuvas sudužo

LANGLEY FIELD, Va., rug
pjūčio 13. — Pereitą penkta
dienį čia sudužo Jungt. Valstijų 
armijos bombonešis, žuvo jo 
vairuotojai.

šeštadienį, nepraėjus ne 24 
valandoms po pirmosios nelai
mės, vėl nukrito armijos lėk- 
tuvuas ir sudegė. Nelaimė jį 
ištiko prie Fort Eustis, keleto 
mylių' atstumoje nuo Langley 
Field. Du jo pasažieriai išliko 
gyvi, nes nušoko žemėn para
šiutais.

Audra užgavo 
Floridą

TALLAHASSEE, Fla., rugp. 
13. — Tropiškoji audra šešta
dienį užgavo Floridos šiaurės 
vakarų dalį. Vienas žvėjis žu
vo dėl audros. Kai kur nutrauk
ti elektros, telegrafo ir telefo
no laidai. Juros pakraščiu vie- 
tomis užlietos gatvės. Vėjo 
smarkumas siekė 60 mylių per 
valandą.

Pastatė 116 karo lėk
tuvų f rancuzams

INGLEW00D, Cal., rugp. 18, 
— Iš 230 karo lėktuvų, kuriuos 
Francuzijos vyriausybė užsakė 
pastatyti Jungt. Valstijose, 116 
lėktuvų jau pastatyta.

AUMW-WAl)WJiNŲ Telepuu».
CHICAGO. — Fred B. Snite- kuris jau nuo 1936 metų gyvena “geležiniuo

se plaučiuose,” apsivedė su Theres.a Į^arkįn iš Dayton, O. Jaunoji bučiuoja savo 
vyrą.

Rusų, britų, francu- 
zų pasitarimai

prasidėjo
\ - —

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 13. — Rritų ir franeuzų 
karinių misijų pasitarimai su 
rusų armijos vadais jau pra
sidėjo.

Pirma konferencija įvyko pa
state, kuris praeity zyra buv<p 
Maksimo Litvinovo rezidencija.

Jungt. Valstijų am
basadorius įteikė sa

vo įgaliojimus 
Sovietams

- MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 13. — Laurence A. Stein- 
hardt, naujas Jungt. Valstijų 
ambasadorius Maskvai, šešta
dienį įteikė savo įgaliojimus M. 
Kalininui, visos Rusijos centra- 
linio vykdomojo komiteto pir
mininkui.

Philadelphijoj staty
ba pasiekė rekordi

nį laipsnį
PHILADELPHIA, Pa., rugp. 

13. — Birželio menesį viso bu
vo vykdoma 1,130 paskyrų sta
tybos darbų, kurių išpildymas 
kaštuoja $4,468,570. šitos skait
linės yra didžiausios nuo 1930 
metų.

A. ' ■

Prez. Rooseveltas 
išvyko atostogų

NEW YORK, N. Y„ rugp. 
13. —- šeštadienį 1 vai. popiet 
prez. Rooseveltas karo laivu 
Tuscaloosa išplaukė dešimčiai 
dienų atostogų. Tuscaloosa pa
sieks Nova Scotia ir Newfound - 
lando vandenis.

ATNAUJINO LIETUVOS-VATIKANO
DIPLOMATINIUS SANTYKIUS

Lietuvos Naujienos
VATIKANO MIESTAS, rug

piučio 13. — Pereitą šeštadie
nį tapo atnaujinti Lietuvos- 
Vatikano diplomatiniai santy
kiai. Popiežius paskyrė Lietu
vai nuncijų Msgr. Giovanni Va-

Pąsigendama trans
atlantinių lakūnų
DUBLIN, Airija, rugp. 13.

— Penktadienio rytą, 9:04 va
landą (Chicagos laiku), du la
kūnai, Afex Loeb ir Diek Deck
er, išlėkė per Atlantą j Airi
ja.

šeštadienio rytą, 10 valandą 
(Chicagos laiku), jų dar Airi
joje nesulaukta. O apskaičiuo
jama, kad tik iki to laiko jie 
turėjo pasiėmę gasolino. Reiš
kiama baime, kad lakūnus iš
tiko kelionėje nelaimė.

....................... ................. 1 ■

2 užmušti, 54 sužeisti
»

traukinių nelaimėje
DENVER, Colo., rugp. 13.

— Du vyrai tapo užmušti, o 
54 kiti buvo sužeisti, kai susi
daužė du pasažieriniai trauki
niai geležinkelių linijų skers- 
kely į pietus nuo South Den- 
Ver. Daugiau nei dešimt žmo
nių sužeista taip sunkiai, kad 
teko juos į ligoninę gabenti.

Italija nori siųsti žy
dus į Etiopiją 

.1 . , \

VIENA, Austrija, rugp. 13.
— Iš Čia ruošiasi yykti į Etio
piją komisija, kuri rūpinasi v žy
dų emigracija. Mussolinis siū
lo įsteigti Etiopijoj, prie ežero 
Tana,’ 20,000/ižydų koloniją.

legą, o Lietuva paskyrė savo 
pasiuntiniu Vatikanui Stanislo
vą Girdvainį.

Lietuvos-Valikano santykiai 
buvo nutraukti 1932 metais.

150,000 žingsniavo 
unijų parade

NEW YORK, N. Y., rugp. 
13. — Ryšium su New Yorko 
valstijos Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencija pereitą 
šeštadienį tapo surengta mil
žiniška unijų narių eisena Fifth 
avenue. Eisenai vadovavo Wil- 
liam Green ir Thomas Lyons. 
Miesto sanitacijos grupės prie
šaky maršavo meras La Guar- 
dia.

Eisenoje dalyvavo 150,000 
žmonių. Ją matė apie 2,000,000 
asmenų.

Bomba eksplodayo 
japonų bizniavietėje

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
13. — Bomba sprogo pastate, 
kuriame buvo japonų biznio 
firmos ofisai. Eksplozijoj su
žeisti devyni kinai darbininkai 
sunkiai. Keletas kitų sužeista 
lengviau.

Manoma, šnipai turį 
1,500 Amerikos 

pasportų
WASHINGTON, D. C., rugp. 

13. —- Europoje yra “pames
ta” apie 1,500 Jungt. Valstijų 
pasportų. Reiškiama nuomone, 
kad daugelis tų pasportų pa
teko į šnipų rankas.

KONFERENCIJOJ, ITALIJOS PASIULYMU, 
DALYVAUTU ITALIJA, VOKIETIJA, 

BRITANIJA IR FRANCUZIJA
Mussolinis nori sulaikyti Hitlerį nuo gre

siančių karu žingsnių
PARYŽIUS, Francuzija, rug

pjūčio 13. — Pereitą šeštadie
nį Berchtesgadene, Hitlerio pri
vačioje rezidencijoje, įvyko 
Hitlerio ir Italijos užsienių rei
kalų ministerio Ciano pasitari
mas. Jis tęsėsi pusketvirtos va
landos.

Neoficialus pranešimai, pa
siekią Paryžių, sako, kad Cia
no įteikęs Mussolinio patari
mus Hitleriui ryšium su nacių 
reikalavimu Dancigo. Mussoli
nis pataręs Hitleriui susilaiky
ti nuo agresingų žingsnių Dan
cigu! į Vokietiją greitu laiku 
įjungti, kurie gali iššaukti ka
rą. Visi Hitlerio argumentai 
nepakeitę Italijos nusistaty
mo.

Italijos pasiūlymas Vokieti
jai esąs: šaukti Dancigo klau
simu keturių valstybių — Vo
kietijos, Italijos, Francuzijos 
ir Britanijos — konferenciją. 
Ši konferencija įvyktų daug
maž tokioj pat .aplinkumoje, **
kurioje įvyko" Miunchėho kori, dar nepasibaigė.

ŠIAULIAI.
ku Šiaulių mieste 
didėjantis skaičius lietuviškų 
prekybos įmonių. Prie to didė
jimo labai prisideda patys lie
tuviai, ypač kaimiečiai ūkinin
kai, kurie mieliau perka pas 
savuosius. Lietuviai prekybinin
kai savo mandagiu patarnavi
mu patraukia daug klijentų; 
ypatingai sekasi jauniesiems 
prekybininkams, baigusiems 
Lietuvos prekybos mokyklas.

KLAIPĖDA. — Grobstuose 
nežinomi piktadariai išniekino 
vietos evangelikų kapines. Dau
giausia sunaikinta lietuviškų 
užrašų kapų paminkluose. — 
Begėdžiuose, Šilutės apskr., la
bai įtartinomis aplinkybėmis 
staiga mirė ūkininkas Mikelis 
Kybrancas, 41 metų amžiaus 
ir jo motina, 69 metų amžiaus. 
Jie mirė visai tuo pačiu laiku, 
nors gyveno atskiruose butuo
se. Jų skrodimo duomenys ne
skelbiami.

KAUNAS.—Paskutiniais me
tais labai 'Sparčiai daugėja dvi
račių įvežimas ir pardavimas 
Lietuvoje. 1936 m. parduota 
dviračių maždaug už 200,000 
Lt, 1937 m. — už 700,000 Lt,
1938 m. — už 2,100,000 Lt, o
1939 m. įvežta dviračių jau už 
2,200,000 Lt. Spaudoje kelia
mas sumanymas, kad Lietuvo
je butų. įsteigtas dviračių fa
brikas, kad nebereiktų milijo
nus litų išleisti į užsienį.

KAUNAS. — Rugpiučio 1 d. 
grįžo į Lenkiją apie savaitę 
Lietuvoje viešėję 30 lenkų ra
šytojų ekskursija. Rugpiučio 2 
d. atvyksta į Lietuvą Lenkijos 
telegramų agentūros direkto
rius ir keli kiti agentūros re
daktoriai. Be to, Kaune vieši 

ferencija čeko-Slovakijos su
draskymo klausimu.

Francuzijos Vyriausybė krei
pia rimtą dėmesį į šitą, nors 
ir neoficialų pranešimą. Nes 
franeuzai mano, kad tas pata
rimas Hitleriui esąs daugiau
sia, ką Mussolinis gali padary
ti, mėgindamas Hitlerį sulaiky
ti nuo iššaukimo karo krizės.

Ypatingo dėmesio kreipiama 
j tilpusį Vokietijos spaudoje pa
reiškimą, kaip manoma, turin
ti • ryšių su Vokietijos ir Itali
jos diskusijomis. Goebbelso, Vo
kietijos propagandos ministe
rio, dienrašty “Der Angriff” 
editorialas šeštadienį sako, kad 
Anglija turėtų pasiūlyti kon
kretų planą naujai sątvarkai 
Europoje pripažinti. Tas planas 
turėtų apimti tokius klausimus, 
kaip nusiginklavimą, karo tarp
tautinėje prekyboje sulaikymą, 
Vokietijai kolonijų grąžinimą, 
etc.

Italų ir vokiečių pasitarimai

Paskutiniu lai- apie 50 Lenkijos kooperatyvų 
pastebimas sąjungos “Spolem” narių. Rug- 

piučio 5 d. Kaune laukiama at
vykstant Vilniaus lietuvių mo
kytojų ekskursijos.

Japonai vėl turi keb
lumų su rusais 

Sachaline
TOKIO, Japonija, rugp. 13.

— Sovietų Rusija paskelbė pa
sirašiusi sutartį su japonais 
aliejaus koncesijų Sachaline 
reikalu. O dvidešimt keturioms 
valandoms praėjus po to Japo
nijos karo, laivyno ir prekybos 
minisleriai laikė konferenciją 
dėl naujų nesusipratimų kilu
sių su rusais Sachaline. Po 
konferencijos pereitą šeštadie
nį išleistas japonų pareiškimas 
sako, kad pasirašyta sutartis 
nepašalino aktualinių problemų 
Sachaline.

Panama kanalui su
kanka 25 metai

PANAMA CITY, rugp. 13.
— Ateinantį antradienį sukan
ka 25 metai kai tapo atidary
tas Panama kanalas.

...... .......... -

Rugpiučio Mėn.

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

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.



NAUJIENOS, Chicagg, m. Pirmad., rugpiučio 14, 1039

A. Čechovas

PATAMSIUOSE
Vidutinio didumo mųs^ įlin

do į prokuroro padėjėjo, teis- 
F? ’yštvėjo. Gągįpo nosį. Ąr 

w kamyfc «v. gjl 
bųt, ji tejj pateko dėl lengvapė
diškumo, ar patamsių dėką, bet 
tik nosis negalėjo pakęsti kito 
kūno savyje ir davė ženklą su- 
ęioųvįėįi. Gagįnaa flųsįčįąi^fjp, 
gęr^į nus^iaųctęjo, »\i

W įa'P. ^4 lp- 
va krūptelėjo, ir paliestos jos 
spyruoklės sugirgždėjo. Gagino 
žmoųa, Mįęhąilpvpą,
stąmhb npvąli gęUpųpjąukė, ir
gi krųpteįėjo iy ątsįbųdo. J[i pa

rėjo į pątąpąsįvą, atsiduso 
apsivertp aut k^O ?°ir 

penkių minuęįų ji dap kąrtą ap
sivertė, dar geriau užmerkė a- 
kis, bet miegas jau nebegrįžo. 
PacĮusavąsi ir pasįvąrčįusį ąąo 
vieno šono ant Įęito^ jį pasikėlę, 
perlipo per vyrą ir, įsispyrusi 
į šliures, nuėjo prie lango.

• > • »

Lauke buvo tąinsu. Tik vieni 
medžių siluetai ir tamsus dar
žinių slogai juodąyo. Rytai vos 
vos baląvo, bet ir tų baltumą 
rengės aptraukti debesys. Užmi
gusiame ir susuptame į miglą 
ore buvp tylų. Tylėjo net va
sarnamių sargas, gaunąs a t lygt
ai imą už nakties lytos ardymų; 
tylėjo ir griežlė — vienintelių 
laukinis plunksnuotis, kuris ne
vengė kaimynystės su sostinės

Jegorovnų pernai šit igį buvo 
įsibrovę.
—tau.?
—iitevę, ji? Bęifcdil Nagi su- 

prask gi tu, stabe, kad aš da
bar mačiau, kaip į musų virtu
vę kažkoks žmogus įlindo ! Pe- 
lagėja išsjęąs, ir... ir sidabri- 
ųiąi dųiĮctųi spinĮpję!

—Nesąiųonė!
I —tai ųępaĮtenčiųipa 1 
Aš tau sakap apie pavųjįų, o tu 
mie^i ir. myki! Ko gi tu nori? 
Ąr norį, ka^ mus apvogtų ir įš- 
piauĮų?

Prokuyorp padėjėjas paleng
vą pasi^ęlę ir’ atsisėdo ant lo- 
vps, skąręlęndąmas orą žiovavi- 
mm

‘ —Velpias jus žinę, kas jus 
pęr žnioąėij! — ępmurnięjo jis. 
—Argi nęt nąkįį nėra ramybės? 
Žadina dėl menkniekių.

vic^’ ant ^rynįų£, JM) įen- į^aį ųžpąkąlyįą pąsigįę^) 
tyna sų įcąisįųyąis, ųiięgųjo vį--.spięgiąs, bąįąųs yiįų/iųąą. Pąžįų- 
rėją. \ .J

—įkįągėja į — p.vąųąjo jis m)- 
čiuq($Ws PSįį įv pastūmėda
mas. — Tu! Pelagėja! Na, kam 
vaidui? įuk n^iiįegi! Kąs Č.ą 
dabar lindo pas tave pro langą?

—Hm!., sveiki! Pro lanįą 
lindo! Kas čia lįstų?

—Bei tu šilo ... ųęvą kų akįs 
dumti! Geriau pasakyk tam 
duobių valytojųį, įiąd jis, kol 
^velkąs kaįįįs, į^ųil$dintų įąu- 
kąn.' CįųdįZ Novą JįUnl ėią įįąs

.15 - . i. 1

, — Bet ar jus, pmi^ protų fttt 'ųguįagę.ųįo ttiilmėt Kaip ji p,ą- 
slojoiC? Sveiiii. . . Kokią kvailę įęj<o ant jo? Kol jis ieškojo at

sakymo į tą klausinių, žmona

jėjes į ųžį^mi, jį$

i K-«U»lebiiĄą?, siau- ■ 
bas, pyktis...

j —Ąr tų p.asičmęi virtuvėje i 

ji išblykšdama.

; -P .
—Pažiūrėk į save!
į’rokflioro į>aęlej(^as pažiurę- 

jįo į sąvų iy ąįkįer^jo. Vietpję 
’na^iįvąi^io ąiįt ,4o kądarojp,

Ne^na paisto 
korteliu

Office and Res. Fhęne Calumęt 747,2 
Office Hours:Ž-4 p, m, 7-$:3Q p, zų.

KLAIPĖDA. — Klaipėdiškiai 
-— ęįaij-biniąkai . ųt, vyl^ę nusi
skundžia, 'kad jiems neduoda 
maisto kortelių ir negali įsi
nešti maisto produktų, o pas 
save jų ąųsjpirįdi neišgali.

Tyįą sųąrdę pąti 
ęliąiįpyna. Šio vedamą prie įąiv 
go ię žiūrėdama į įąuką, ji stąį- 
ga suriko. Jfąi pąsįrndė, kąd nuo 
gėlynp, su pądžiąyųsįa, apipjau
styta tuopa, slinko prie namo 
kažkokia tarusi žmogysta. Pra
džioje ji mane, kad čia karvė 
ar arklys, paskuj gi, pratrynu
si akis,’ji aįškiai atskyrė žmo
gaus įcuno apybraižas.

Po to jai pasirodė, kad tąpi-

mąčiąu, kąip žųiogus įlindę, pro 
(angų!

—-Na, tai kas gi? Ir tegu len- 
pa... Tai, iš visą spėjau t, pas. 
Peiągėją jos ugniagesys atėjo.

—kų-ų-ą? Ką tu pasakei?
—Aš pasakiau, kad čia pas. 

Pelagęją ugniagesys atėjo.
—Dar blogiau!—suriko Mąr- 

ja Michailovna. — Čia blogiau 
kaip vagis! Aš nepakęsiu savų 
namuose cinizmo!

I , • *

—Pažiūrėk, kokia, mat, do
rybė ... Nepakęsiu cinizmo . .. 
Argi čia cinizmas? Kam be pra
smės tarptautinius žodžius pyš
kinti? Čia, mano matušėle, nuo 
amžių amžinųjų taip užvesta,

vės lango ir, truputį Ųastcjy^ų- 
si, matyt, nesiryždama, panifito- 
jo viena koja ant atbrailos ir...

‘Vagią!” — lįingįęlejo M 
galvoje, ir veidas kaip numirė
lio išblyško.

Viena akimirka jos vaizduo-
» | » • V * J , »

lė nupiešė vaizdų, kurio taip bi
jo vasarotojos: vagis lenda į 
virtuvę, iš virtuvės į valgomą
jį... sidabriniai daiktai spinto
je ... toliau miegamasis . .. kir
vis ... galyažudžio veidas ... 
auksiniai daiktai... Jai Įjojąs 
pakųįo įr $ąiUs peę p.ųgą^ nu: 
ribojo.

—Vašiai — pradėjo tąsyti ji 
vyrą. — Bazil! Vasilij Prokofič! 
Ak, Dieve mano, tartum negy
vus l Atsibusk, Bazil, prašau ta-

ir ugniagesys, kad pas virėjas, 
vaikščiotų.

—Ne, Bazil! Vadinas, tu ne
pažįsti manęs! Aš negaliu ir pa
galvoti, kad mano namuose ir 
tokio. .. anokio . . . Prašom tuoj 
eiti į virtuvę, ir paliepti jam iš
sinėšinti! Tuojau gi! O rytoj aš 
ptasakysiu Pelagėja'i, kad ji ne
drįstų leisti sau panašaus elge
sio! Kai aš numirsiu, tai gulė
site. leisti ęinįšįcumųs sąyo ga
niuose. O dabar jus nedrįskite. 
PjaŠOUl eiti!

—Vęįkiiąų.. . — siųųųrųjčjo 
ęiągjųąs sų ąpiųąądų. —Na, ap- 
ųvąęsįyk sąyo. įp.biškoiųįs, mi- 

‘kVoękppi^koniis smęgeųiųiis, įto 
ąą įąų ę4sįu?.

radote ... Per kiauras dienas 
vargsti, ųųsįbegįpji 
neturi, <
girdi. ’Vž W
menesį
su cuKvMffli 9, fep žp,- 
džių įęĄojS įK^VP?. PPL $ 
neišgięstį... ĄS pas p.iyįcįįps gy
venau, į$į tp,Ki9§ BpjįpS PPfflPi' 
čiau.

—Na, pą • • • ųęrą kų 
giedoti! Tųojųų 
soldafpųp čįą pębųįų! Giv^^

—Nųoęįęmė jums, p.oųę! — 
pasakę pęįagęją, ir jps b,ą^ų$ 
sudrebę jo.. —- Ppųąį 
ti... kiįųųs, o ųątųvį 
mo, kad, gąį, iųųąų YĄjįfc • • • 
musų ųeląimįngamę gyyęųįįųę... 
— Ji ąpsįvęj’kė. — Užgąųtį 
galimą. Nėrą kąių: ųžųį$įoiį.

—Na, na ... niaų juk vistįę^! 
Ponia mane čią pąsiųųįė. tįęį 
manęs, nors kąųkų įlęįsįc p.y.ų 
langą, j^ąų vis vįęųą.

Projiuroro pądėjėjųį 
lik prisipą^intį, kųęį jįs yrą ųę- 
leisus, dąrydąĮųąs šįįų ^Y9,įU, W 
sugrįžti pas žųioųų.

—Klausyk, Pelagėja! - pa
sakė jįs: — tu ėmei lųąnų ųą(į- 
tišvarįį valyti. Kur jis?

—Ak, ppnę, ąlsiprąšąų, už
miršau j lųns pądęti jį ąųt įro
dęs. Jjių kabo prįę kro.sųįęs ąųt 
vinelųs.

GagįW WPWPP.P P.W feiW;- 
nies naktišyarkį, užsivilko juo 
ir tylomis nukiutįpo į miegamą
jį 1 - •

Marja Michailovna,'išėjus vy
rui, atsigulė į lo^ų ir laukė. Tris 
lųinutcs jį buyo rąmi, bet pas
kum p.rą^lęjp jų ųęrinjiąs Ra
inuoti.

toto

•.

vato

l^ŲRILLA’S ŪKIO VASARNAimą, 
pyįe gražaus ežero, pUno žuvies — 
gero ląųfšjo—švaraus smėlio p^plą- 
dyjįnųs; paujas žemas pjokestis rug- 
piąčio ir rugsėjo mėnesiams; $12 
savaitėj suaugusiems, kambarys ir 
uŽIaikyhia’s. z Rdt/te 1, Box 94 

RHINELANDER, WISCONSIN.
' arba dėl infdrtnacijų pašaukti:

f ' ' " , ’ III I II . I Į I I.

Vlumberis
■— t.

crĄS FITT1NGS ąąų SĘWERAGE 
; > taverns.

111EN.GIĄ STOKERIUS

T^i. HęfftoęK 28W 
Rez- SęPMblic 5«ąą

Perkant; 4 tonus ar d 
Me run —Yięglįųa 7$% coąrse ......

PČęanęiųąš’ miųe run —
VVęSlį Virgįnįa: 75% coarse $6.95 
Petroleum Cdrbpn
65% coarse S.ĮįU Run   $7.05 
iįiįlers Cręek Lųmp ........... $8.20
Bįaęk Bahd ar Ėocking
^Lųrnp1’$7.75
Glėiitjdrą Lump ar Egg

' Indiana L.'.l:......... ........... $6.75
, it kitokias anglis pristatom

8980
Ąvęnue

daugiau

... $7.50

DIRĘĘTOKIUS

John F. Eudeikis
W.W!ĮW W wkws.w

AMBULANCE
• : DIENĄ IR NAKTJ . ..

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

( Telefonas LĄFAYETTE 0727

— N-na? — sumykė prokuro
ro padėjėjus, įtraukęs į save orų 
ir k ramty darnas.

—Ą^ibpsk, ciel Dięyo.! Į mu- 
ąų vivAuyę vagis įlinki Stovių 
aš priję įąngo, žiūriu, o čia kaž
kas lendu IW9 virtu
vės Pateką į vąlgoiuąjį... šąuk-

, Gągiųas mis.spjpvę, įųįtpyęė į 
ųĮįųres, cląr karįą miųjspjųYę W 
ųųųjo į virtuvę- Buvų įamsų, 
l^ą'ip užkištoj stąiįųęi, Pvo- 
^uroyo pądėj-ūjuį teko, apgraj- 
^pni ęiįį. Kelyje us ų^čjųop.ę du
ris į vą^ų kąmbąrį ir pabudi
no auklę.

—Vasilisa, —. pasakė jis: —
• tu vakar paėmei' mano nakti- 
švarkį valyti. Kur jis?.

• —Aš jį, pone, Pela gėjai pa
rdaviau valyti.
• —Kas per tvarka? Paikuti pa
imate, o į vietą nepadedate... 

!Prašom dabar keliauti be nak- 
tišvarkio!

štai spjutųjel Ųązįl! Pas Mavrų Įėjęs į virtuvę, jis nuėjo į tą

.... NAMŲ' 'STATYMO....  
KONTRAKTORIUS

REĄL ĘSTATĘ 
Insurance and Loaąs 

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
!engv« mėnesinių iškėlimų, darau vi-' 
šoki taisymo ddtbą be jokio cash įmokė- 
jinhA ąrit lengvų mėnesinių išmokėjfmų 

iš ^©'In
surance Companijų dėl tarsymę apdegu
sių namų)." DaFau pdškolaš ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesiąiiį išmo
kėjimų nuo r 
kitės prie -

ant lengvų mėnesinių išmo-
5 iki 20 metų. Reikmę k^ęiję-

JOHN PĄKĘL ,
6816 S. Western Avė. f*honę Grovehijl O3iO6į

Č^4NEA ęQAĮ. ęOMPĄNY

$7?5,

,$T-25

g
?Šfc.rs<2 Telefonas' FOltT$MOU^H' 902L
fJV I POCAHONTAS Mine Run *' 
VS ) I (ScreenedĮ) ’TonaS ..................

SI\IULKES^4Sį ;

PETROLEUM CARBON COKE 
perkant 5 toųuę ąę jaugiau ‘Tpnąę 

• fole,s Ta^Į efetra.

Automobilius DR, ST. NAIKELIS 
Physician and Surgęon 

3g61 Šfr Hąlsted Street

Dr. V, E. SPIEKI 
dantistas 

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

Tel. Yards 0994.
į Anp-ad., Ketvirtad^ Penktadienį

4143 So. Arėhęr Avė.
* "* ■ TęL Lą^ayetUf 36^6

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

STREAMLINE AUTO METAL
1 WORKS

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

Savininkai A. PIKIEL, J. ZAKIS

.................. .........................................................................................................................................-.......................................

AKIU SPECIALISTAI
DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4M5 SQ. ASULAND AVĖ. 
Ofiso vai: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal' susitarimų.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel: Prospect 1938DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mime 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optomėtrically Akių Specialistas
Pąlęngyina. aKių įtempimą, kuris 

esti priežąstįmi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
itioj 'skaudamą ąkių karštį, atitaisė 
trąrcparęgystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at 
sitikim uose egzaminavimas daromai 
šu elektra, pąrodąnčią mažiausiai 
klaidas. Speciale atyda atkreipiamą 
į mokyklos ‘ vaįkųs. 'Kleivos akys 
ątįtąispmos.
VALANDOS: nuo Iv ryto, iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akyą atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaiį 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

DB. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GtpYTOJAS

’ęel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

Mis. A. K. JABUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Pąnedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. VV este r n av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
ėioj, Sųbatoj ir.

Nedėlioj:
; Central AVėnue, ' 

peverly SjhoreS, 
Indianą

Tel. Mičn. Cyty 
•• 2793—R3

LIETUVIAI
, ' • i ’ I »•> »

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246 
Valandęs nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal

DR. BRUNO J.
Z U BRICĘAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimų. 
Telefonas HEMLUCK 6111

Dr. Margeris
3325 So. Halsted

Valandos: nuo 10 r. iki 2 pę pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. ’ ” 

Šventadieniais tik susitarus.
Pilone YARDS įŽM *______________________ -' -

TeL Office Weųtwprth <339 
Rex. Hyde Park 3395 1

Dr. Susąnną SlaHįs 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja ‘ 
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
'išskyrus sėrędomis ir subatnmi*

KITATAUČIAI

kpį — gąĮY.?j° jfr —Gerai, j.ęi- 
gų tcų tas ... cinikas, yrą. Ną, 
o jeigu vagis?”

Ir jos vaizduotė vėl nupiešę 
vaizbų: vyrą? įęiiią į tamsia 
virtuvę ... sinugis su kįrvąp^ų- 
te ... miršta, nesuspėjęs nė ne- 
šukktelėti.. . kraują kįaųas....

Praslinko penkios minutes., 
penkiom su puse, pagaliau še
šios ... jos kaktą išpylė šalta? 
prakaitas.

—Ba^il! — ųųspjiegč jį. —

—N-a, lp rčkij? Ąš čia put,... 
— išgirdp jį yyų.o Įpaišą, ir/Įlng- 
>ųųus. — Ar. piąuųa įtąs tave?

Pro^u^jęų ųųdėjviųs pp^įo 
pyjįe Įoy.o^ įr. anį j^s
įsrą^to.

—ryęu ųįel^ nėra, —
M — pąąiyąięlę-
iio... Tu gali nusiraminti, Uj,y° 
didelė kvailė, Pelagėja, taip paį 
dora, kaip ir jos šeimininkė. 
Mat kokia tu baile! Mat kokių 
tu...

Ir prokuroro padėjėjas pra
dėjo cęzįįntį savų žmonų. J;įs įsi- 
linkųinino ir jau nebenorejo 
miego.

—Mat kokia bailė! — juokė
si jis. Rytoj jau eik pas gy
dytoją. nuo haliucinacijų gydy-, 
us. lu psichopate!-

—Degutu atsiduoda ..
sakė žmona. — Degutu, arba... 
Kažkuo tokiii, svogūnais ... ko
pūstais. :

—M—taip ... Kažkas tokio 
Įjrjęų ore... ‘ Ąljegų ųęsiųo^! ąit 
ką, uždegsiu įvąlę^ę ... Ku^’ ( 
musų degtukai? Ir, beje, paro
dysiu tau tęįsi^o i’uųių proku
roro fotografijų. Vakar atsisvei-

suj n?UHąię įr Yięięų^ ęlav^ . 
pų įęor.teįę. Sų ąuįogrąfų.

Gągina^ br^k^elėjo dęgtųtyj ' 
į ąienų įr uždegė žyakę. Bet ųę- 
spėjo jįį žįųgąųį ųųp; įųyos nu
žengti ir ^įogrąfijų aįsinę^ų

ęyDYTOJĄI IR DENTIS^ĄI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

‘ Draugijos’Narišj

L Klaąmykįt^ ^ni^ų l^tyvlų programų Ąntradienlą ir Šešta- 
Y^r?'«'W. (L t P. štoiiea <1430 k.) 

> —Pranešėjas R. SALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI;'
Chiragos, 
Cicero 
Lie^viy
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas, P-ieną 
ir naktį.

TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO

.... '"' r....J. LIULEVIČĮUS.....................
4348 S. California Avenuę Phone Lafayette 3į57^

■ p; J. KIUŽAS
335,4 So. Halstęd Street YĄI\DS 1419

I. J. ŽOLP Vafds 0781
1646 We»t 46th Street ’ Yards 078a

’ * ■' ‘" š; p. iiO.... ūsą.
3319. Lįįua^icą Ąvįenu^

! ir šunus
; 23į^| yįeąt 23rd Bląę$ Phone Ganai 2515
I SBįYRIUS; East'įtoth, ęfreet___________ Tel. Pullman UU

i ‘ “ aLbERT V. PETKUS
Į .... a >u 4. <> >. v.

■ 470^ Sų. Ąv.ę. Phone Lafayette

ANTANAS M. PHILLIPS,
‘ v pVoP,e Yarxi5 4908

- ' ANTHONY B. PETKUS
i 6834 So. Weątąrn Avę, Phone Grpvehili 0142

Į South 4Ąth Cęiurt Cicero Phone Cicero 2109

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BĘRTASH
756 West 35th St.

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

' Nędęįiomis pagal sutąrtį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

' Tel KenwooU 5107.

Phone GANAI 6122

DR. S, BIEžIS 
GYPYTOJA8 IR CHIRURGAS 

2201. Wcst 22nd Streęt 
‘Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarty 
Rez. 6631 So. California Avęnuą 

* Telefonas Repujilic 7868

Ofisų Tel. Vlrgląia 0036.
Ęesįdence Tel-BEVERLY 8244

DB. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUĘ *
’ Ofišo valandos: 

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

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

I>r. F. Pu Ištieki Le Vai)
£YDXT<į>JĄS ĮR CHIRURGAS

Valandoj kasdien 2-4 įr 6 -9 vąk.
l$7 GaiW Bįyd.
Cęr.' parųėn. ^lemlock 669|

A, Męątyijl, M. p.
West Tovyn State Bank Ęldg.

2|ę0 WĘST MAD^SpN STREET,
• Vai 1 ‘ iki 3 po pietų, 6 iki’ 8 vak.

Telefonus SĖELEY 733%.Mamų lilelona? bruMwį<?k^

Tel. Yards 3146
H ikj 12. ? w

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 Iki • 
“"SVė’ytaM^ųfąięr 11 įki \2 

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTEDST

Pirkite savo apielinkes
Krautuvėse

DR. HERZMAN
' ••jOtjęijos

Gerai ^prfjiyi&ms ’ žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
yyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. ' ‘ ‘‘

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

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

TeL CANAL 3119
Rezidencijos telefonai: 

^pęrięjį 9454 ąr Central 74f4

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729, So. Ashlaęd Avė.
2-ros lubos

CHICAGO,1 ILL.
OFISO VALANPOS:

Nuo 10—12 vai. rytoj nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 'vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
Valandai dieną.

Phone MIDWĄX Mįl.

Telefonas YĄRD£ Q994

Pr, Mąurięe Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos;
Nuo 10 iki 12 dieną, iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai, NecLnuo 10 iki 11

Rez. Tęlephęne pLAZĄ 3200 ’ ’

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—12,7 N. Dearborn St
Kamb. 1431-1^34-TeL 1,-2
Nam ų o^as-—3323 Sę. Halsted S t 
Valandos vakarais nuo o iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Chicago, Illinois
16įG< W. Madison SL

Telefonas NtfJJtfROE 9701

» b w-»—* •• a

A. A. CLARIS
AD.Y^TAS

7 So. D.earborn St

<«•' t

NpimiC T#»( — Pine 9X05

Keikite kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Dešimties Salų Ežeruose
Naujasis Platelių kurortas. — Tylos karalija. — Kara

lienės Bonos pilis. — 10 km. ežeras. — Didieji pra
eities šešėliai. — Nauja kūrybinė banga į roman
tiškąją žemaičių žemę.

Po mėlynuoju vasaros dan-dien tampa kurortu. Tikrai 
gumi raibsta, taip pat mėly-'geresnės vietos, kai yra išvar- 
nuoja Platelių ežerai. Snau- gęs nūdieniniam gyvenime 
džia vienišos pušys, žaliuoja kieno nuilsęs kūnas, siela, kaip 

čia negali rasti. Kai viešpatau
ja tyla danguje, žemėje, ji už
valdo ir žmogaus įsiaudrinu
sią sielą. Kaip nedžiugu, kai 
tyliai viena, kita valtis vande
nimis plaukia dešimtis kilo
metrų nuo vienos iki kitos sa
los ir vis tuo pačiu ežeru! Čia 
krantuose išsineria laukai, so
dybos ir vėl miškas, o salose 
suaugę krūmai, medžiai, čiul
ba paukščiai ir klykauja žu
vėdros. Ten krante matai — 
meškerioja maži vaikai, o čia 
bangomis nuskrieja vienintelė 
motorinė valtis. Ji pati tik 
šiomis dienomis atsirado, atva-r 
žiavus čia audinių fabriko sa
vininkui Pabedinskui vasaroti.

Tarpais juk ne vienam va
sarotojui kyla pagunda pame
škerioti. Tad, rodos, į nendry
nus įstrigo valtis ir ten žmo
gaus šešėlis pamažu ilgėja, il
gėja, iki saulės iš mėlyno dan
gaus nuplaukia už žaliųjų mi
škų ir vakarus nužeria auksi
nėmis varsomis. Kartais atsi
tinka, kad iš pietų, iš vakarų 
beplaukią sparnuoti debesė
liai tamsėja, buriasi ir dan
gaus skliautuose pavirsta di
deliais, tamsiais kalnais su 
snieguotomis, baltomis viršū
nėmis...

Tas tylusis žemaičių kam
pas kituomet turėjo savo dide
lę ir gražią praeitį. Jį valdė 
žemaičių seniūnai Kėsgailos, 
išdidi karalidhė Bona turėjo1 
čia ežero saloje savo vasarna
mį, Lietuvos — Lenkijos ka
ralius Augustas Platelių miš
kuose medžiojo, vėliau juos 
valdė didikai Oginskiai ir 
kiti galiūnai-

Tų senovės paminklų 
dar šiandien yra užsilikę, 
keletas piliakalnių, 
nios alkvietės ir
maro ir milžinkapių kapiny
nų. Jau 1253 metais minimos 
Platelių apylinkės, .kaip No
tėnai, Būtingė ir kitos. 'Patys 
Plateliai kryžiuočių kronikoje 
paminimi 1480 metais. Vėles
niu laiku Platelių dvarui pri
klausę 52 valakai. 1710 me
tais čia buvo atpludę švedai, 
gyveno Čia jų generolas Gar
di, kuris vėliau, berods, ir su
degino karalienės Bonos pilį, 
buvusią ežero saloje, prie Pla
telių. Paskutiniu laikotarpiu 
Plateliai su plačiomis apylin
kėmis priklausė grafui šuaze- 
liui. Pirmoji Platelių bažnyčia 
kaip paduoda vysk. Valančius, 
buvusi pastatyta 1564 metais.

įPlateliai žavus ne tik de
šimčia salų, didžiuoju Platelių 
ežeru, kuris turi 10 km. ilgio 
ir 4 pločio ir užima 1218 ha, 
bet dar šalia jų yra •. dideli 
Beržoro ir Vikšto ežerai. Ma
žesnių ežerėlių čia priskaitysi 
gal kokią dešimtį ir daugiau.

Tad Kretingos apskrities sa
vivaldybė įvykdė garbingą su
manymą, kurdama čia naują 
kurortą. Ji jau tam nupirko 
apie 7 su viršum ha žemės iš 
dvaro ir dar apie keletą ha 
pirks iš ūkininkų. Turizmo 
Draugija čia jau, berods, ki
tais metais žada pastatyti tu
ristinius namus ir netrukus 
čia pradės augti naujas vilų 
miestas. Kūrybinio darbo ir 
dabar nestinga. Valsčiaūs sa
vivaldybė pastatė pirmus mū
rinius savivaldybės namus, o 
po jų žada statytis ir daugiau. 
Kur buvo karalienės Bonos 
pilis, ta sala išpuošta žolynais, 
takais, pristatyta suoleliu. Visa 
tai rodo, kad Plateliai jau pa- 
siruoša priimti tylą ir gamtos 
grožį pamėgusius svečius.

Nūdien vasarotojų čia yra

miškai, žaliuoja laukai ir ban
guoja išplaukę rugiai ir vasa
rojai. šienpiuvių daina skam
ba nuo ryto iki vakaro, džiūs
tančio šieno ir pušų eteras už
liejo ir pripildė žemę, kaip 
raibstanti saulės eterinė švie
sa. Tyla, nepaprasta tyla vieš
patauja dešimties salų Platelių 
ežere. Vos juda viena, kita 
valtis, plaukioja pakraštyje 
naras ir iš vandens išsinėru- 
rfios salos—salelės didingai, 
žaviai traukia vasarotojo akis. 
Atrodo, kad čia tyliausias, už
mirštas kampas. Eisi, važiuosi 
dešimtį kilometrų, nesutiksi, 
neišgirsi ūžimo jokio, automo
bilio, jokio autobuso. Čia nėra 
jokių didesnių kelių, susisie
kimo arterijų — plentų. At
rodo, kad čia ir Dievas ir lai
kas užmiršo šį 'kampą. Užtat 
Didžioji Gėrybė apdovanojo 
kita, nepaprasta, reta dovana 
—gamtos grožybėmis. Visa Že
maitija graži savo kalnais — 
kalneliais, savo lygumomis, 
bet šita vieta kažkuo visai iš
siskiria. Išsiskiria savo mėly
nu dangumi, tyvuliuojančiais 
ežerais, salomis ir plačiais pu
šų miškais.

Ši užmiršta romantiškiau
sia žemaičių vieta nuo šian-

MADOS

dar

čia 
Yra 

ar septy- 
penkiolika

A. A. 4196. — Apatinė ir kelnai
tės. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, HL

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted St, Chicago, Ui.

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No. ■ 

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

Naujienų-Acme Telepnotu
GOSHEN N. Y. — Peter Astra (ark lio vardas) laimi lenktynes. Dr. L. M. 

Guilinger, kuriam tas arklys priklausė, gavo pirmą prizą — $21,345.

B. K. Algimanta’s • '
DULR IR PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

INTELIGENTIJA
Galima pasveikinti Draugi- šalpas, Pasaulio Lietuvių Są- 

jos Užsienių Lietuviams Reni-1jungos organo prasilenkimą 
ti pirmininką p. R. Skipitį už A’ - 
tai, kad jis, asmeniškai susipa
žinęs su Pietų Amerikos lietu
vių spaudos darbu nuo 1-7-39 
visiškai nutraukė bereikalin- 
bą pašalpų siuntimą spaudai. 
Pašalpos buvo teikiamos “lie
tuvių namų” organams “švy
turiui”, paskui “P. A. Žinioms” 
Argentinoje, o paskui “Išvien”. 
“Švyturys” sustojo (sakosi — 
laikinai), nes USA lietuviai 
kunigai, matomai, nenori savo 
rankomis semti tą pieną, kurį 
čia skandalingai paliejo “Švy
turio” įkūrėjas kun. Janilio- 
nis, dabar (anot “Lietuvos Ai
do”) organizuojąs lietuvių pa
rapiją Rio de Janeiro. Mat, iš 
Čilės jį paprašė išvažiuoti, Ar
gentinon neįsileidžia, tai su 
savo šeimynėle kuriasi Rio, 
kur nėra nė poros šimtų lietu
vių ir tie patys beveik visi be
dieviai. Gi kas nori melstis, 
eina į portugališkai kalbančių 
kunigų bažnyčias.

Sustojo “Švyturys”, sustojo 
ir “Išvien”. Pašalpos labai de
moralizuodavo išeivius, už
mušdavo savą išeivių iniciaty
vą, skirstant lietuvius į sunūs 
ir posūnius. Visą metų eilę 
juos šelpė, bet dirbtinas daly
kas neprigijo.

‘Pašalpos atimtos ir “Lietu
viui” Brazilijoje. Bet Sao Pau
lo lietuviai pedagogai ir arti
mi konsulatui žmonės, nesu
tikdami su kunigų “šviesa” ir

” sakosi, kad apsidėję 
milreisų mėnesinio mo- 
dar bandys tęsti “Lie- 
leidimą.
taip, kas turės daugiau 

nuoširdumo 
lietuviškam

po 50 
kesčio 
tuvio”

Bus
pasišventimo ir 
bei sugebėjimo 
spaudos darbui (o jis čia labai 
sunkus!), tie laimės.

Kada p. Skipitis atsakė “Pa
saulio Lietuvy”, kad DULR 
nesteigia naujų laikraščių, bet 
tik paremia tuos esančius, ku
rie didesnį tautinį darbą atlie
ka, jis turėjo tiesą dėl 
tūrio”, 
tuvio”, 
DULRo 
šalčiui 
(Dabar 
po Čilę 
ke).

Dabar gal pasibaigt ir pole
mikos su DULRū, kurios ėjo 
plačia Vaga, štai kaip vyku
siai ir rimtai žurnalistas Jur
gis Lazdauskas “A. L. Balse” 
kalbėję prieš bereikalingas pa-

“Švy-
“Lie- 
buvo

“P. A. Žinių” ir
bet “Išvien” 

pinigais pradėtas, M. 
DULRą suklaidinus.
p. Šalčius važinėjasi 

su viena pagelbinin-

vos vienas kitas, bet neabejo
jamai už metų—kitų ežerų pa
kraščiuose čia maudysis šim
tai, šimtai gėrėsis mėlynuoju 
žalųjų Platelių koloritu i; i'.'.. ', ' «-

KAUNAS. — Rugpiučio 1 d. bet ir viename didžiausių ki- 
‘švažiavo keletą dienų Lietu-Inoteatru Londone. Viešėdamas 

šėjęs žinomas Liefu-'Lietuvoje ir kituose Baltijos 
kitų Baltijos kraštų' kraštuose ir keliaudamas per 

.................... :---- , visur pastebėjau didelį 
vieningai dirbti

vos ir 1 
draugas anglų ats. brig. gen.'juos, 
Alfredas Burtas. Atsisveikin- pasiryžimą 
damas generolas, tarp kito ko, taikų ir ramų kultūros darbą, 
pareiškė: “Šį kartą, kaip ir Pergyventos ir pergyvenamos 
anksčiau, mano apsilankymas nelaimės bei pavojai sucemen- 
Lieluvoje yra grynai privataus tuoj a žmones, skatina dar uo- 
pobudžio: atvykau aplankyti,!liau dirbti bendram taikos la- 
nasimatyti su savo senais bui ir savo krašto gerovei. “I
draugais, kurių turiu apsčiai ;wish peace and prosperity to 
Lietuvoje. Prieš tai lankiausi. tbe Lithuanian peoplc” — bai- 
Suomijoje, Estijoje ir Latvi- gė savo pareiškimus generolas.
joje. Giliai sujaudintas esu
man
uas

m i e.

Kelia organizavimosi 
reikalą. ,

JONIŠKIS. — Statybų dar
bininkai, meisteriai ir kiti 

Sve- amatininkai plačiai diskusuo-

parodytu vaišingumu:, 
kelias dienas xsavo drau-į 
tarne jaučiausi, kaip na- 
Labai dėkingas esu už su-Į 

teiktą man garbę pasimatyti j
su respublikos prezidentu An-' 
*anu Smetona jo akyje, 
timšaliui, mačiusiam jūsų nu- ja organizavimosi reikalą, kad 
niokotą kraštą prieš 20 metų susidarytų galimybe ginti sa- 
ir po to lankiusiam jus kele- Vo reikalus ir pagerinti savo 
tą kartų, gal lengviau yra būklę, 
spręsti apie jūsų' padarytą ir 
daromą pažangą, negu jums 
patiems. Paskendę kasdieni
niuose darbuose ir rūpesčiuo
se, jus patys ir nepastebite,

įstaigų; kas tie “vyrai”, kurių 
“apšmeižimas” pateisintų p. 
Skipičio prilyginimą prie Lie
tuvos apšmeižimo.

Tegul bus man leista, su di
džiausiu p. Skipičiui nemalo
numu ir Lietuvos priešo var
do užsitarnavimu pavaizduoti 
tą visokios rųšies “negerovę”,; 
kuri kraunama ant musų visų
— liaudininkų, bedievių, so
cialistų ir visų demokratų — 
lietuviškos sąžinės, prieštarau
jančios pono Skipičio sąžinei.

Štai, žiūrėkite, kun. Janilio- 
nis ir kun. Bumša pašalpų lė
šomis nusisamdę erdvų Bue
nos Aires mieste namą, pasi- 
samdo vargoninką šv. Cecili
jos chorui vadovauti, pasisam
dė vedėją, knygininką, sargą 
ir gaspadinę, kurie įtraukę į 
savo eiles dar vieną “diploma
tą” — Povilą Gaučį, pasijuto 
kaip kokie Napoleonai, ir mus
— liaudininkus, bedievius, so
cialistus ir visus demokratus 
pradėjo “triuškinti” ne Kris
taus žodžiais ir padoria kriti
ka, bet parašydami ispanų 
kalboje oficialų, bet melagin
gą raštą, kuriame mus, kaip 
žinote, charakterizuoja bolše
vikais, valstybiniais priešais ir 
tą skundą išsiuntinėjo polici- 
jon ir fabrikų administracijai.

Štai, žiūrėkite, kokia nege
rovė, piktas darbas, nekultū
ringumas ir kitokios 
vės, kurių p. Skipitis 
meniškai nepaaiškina, 
aiškinu už jį, ar jis to 
nenori.

Fabrikų administracijoms 
pradėjus mus visus, pateku
sius kunigo Janilionio nema
lonėn, mesti iš darbų gatvėn, 
ištiko mus ištikrųjų krizis. Li
kę be darbo — likom nuplyšę, 
alkani, basi ir pikti, ėjom La 
Platos upės pakraščiu, lyg tie 
Rusijos baudžiauninkai laivą 
traukdami pavolgiu ir grau
džiai dainuodami.

Bet p. Skipiti, argi dėl to 
kalti mes — liaudininkai, be
dieviai, socialistai ir demokra
tai, kuriuos viešai krikštini 
destruktyviu elementu, o slap
tai apie mus gal galvoji — 
šlamštas ir daugiau nieko?

Juk faktas yra, kad DULR 
mus nėra parėmęs nei centu, 
nei duonos kąsniu, o kunigai 
ir tautininkai buvo DULRo 
gan privilegijuoti. Bet mes 
šiuo atveju “sarmatos” DULR 
nepadarėme.

(Bus daugiau)

Dega miškas

PRIENAI. — Liepos 5 d. ties
kiek daug esat nudirbę viso-'pal Prienais miške kilo dide- 

|Se gyvenimo srityse, kaip toli 
per 20 nepriklausomojo gyve
nimo metų esate pažengę ir 
kaip sparčiai žengiate pirmyn. 
Imkime, pavyzdžiui, kad ir 
skautybę, kuri man yra taip 
artima. Pirmaisiais nepriklau
somybės metais jus turėjote 
vos keletą skautų bei skaučių, 
o šiandien toje organizacijoje

lis gaisras. Ugnis padare ke
liolika tūkstančių litų nuosto
lių. Gaisro priežastys dar ne
išaiškintos.

su tiesa, patriotiškiausius Pie
tų Amerikos lietuvius vadinda
mas Lietuvos priešais:

“Pasaulio Lietuvis” 
II. 28 d. straipsnyje 
kiai tarp išeivių ir 
drąsiai meta Pietų Amerikos 
pažangiosioms 
nizacijoms 
vaujančiai 
nuomonę 
logika nei 
kaltinimų, buk toji musų tau
tos kūno ir sielos dalis pate
kusi IP. Amerikon kažkaip de- 
generavosi ir virto priešu sa
vo tautai ir valstybei. Tąja 
“proga” komentuodamas ma
no laišką tilpusį Čikagos lie
tuvių dienraštyje “Naujienos” 
ir komentuotą • “Lietuvos Ži
nių” apžvalgoje — p. Skipitį 
atsekė atviras laiškas, p. Ski
pitis, gindamas 'savas pozici
jas, be ko kita rašo:

“..daug negerovės, daug pik
to ir nekultpros pasėjo ir tebe- 
sėja lietuvių tarpe, kliudė iš
eiviams kurti kokias nors nau
dingas įstaigas ar organizaci
jas ir jų vienintelis tikslas bu
vo ir tebėra blogai net kuo 
juodžiausiai rašyti apie Lietu
vą ir visus jos vyrus, kurie tu
ri kokį ryšį su Lietuva ir jos 
gyvenimu; su atkaklumu 
užsispyrimu ją (ką? Lietuvą? 
— Aut.) dergti ir niekinti.”

Jei čia butų kaltinamas to
mis sunkiomis 
vienas asmuo, pav., kad 
šiuos žodžius rašantysis, 
Lietuva neturėtų didelio nuo
stolio, jei iš jo, kad ir netei
singai, butų atimtas lietuvio 
vardas ir kaip Lietuvos vals
tybės ir musų tautus kenkėjas 
išvarytas į P. Amerikos džiug- 
les kaip gardus kąsnis kroko
dilams, kurie tą nuriję lauktų 
kito.

Tačiau dabar kalbama apie 
visas pažangiąsias demokra
tiškas lietuvių organizacijas, 
laikraščius, kuriuos palaiko ir 
remia tūkstančiai lietuvių, kad 
juos visus, “ranką pridėjus 
prie širdies” (p. Skipičio iš
sireiškimas, tik jam patikėki
te kuo daugiausia), verčiant 
Lietuvos ir jos vyrų priešais, 
daroma Lietuvai ir jos išeivi
jai didelė skriauda, todėl apie 
tai verta kalbėti plačiau, ne
sigailint paaukoti daugiau po
ilsio ir vietos laikraštyje.

Nesinorėtų tikėti (nors taip 
išrodo), kad DULRo pirminin
kas norėtų įkalbėti “sveikam 
ligą”. Jis kaltina pažangiąsias 
lietuvių organizacijas ir spau
dą, visai neįrodydamas kokią 
“negerovę”, kiek “pikto ir ne- 
kulturos” pasėjo ir tebesėja 
lietuvių tarpe, ir kada sukliu
dė išeiviams sukurti kokių 
nors riaudihgti'M‘ganizacijų ar

iš 1939. 
“Santy- 
DULR”

4

lietuvių orga- 
ir spaudai, atsto- 
išeivių didžiumas 
sunkų, nepagrįstą 
gyvenimo faktais,

tautai ir valstybei.

yra tvarkomas 
ir kili Lietuvos 
kaimas, žodžiu, 
Prisimenu aikš-

Juk

tančių jūsų kilnaus jaunimo. 
O ką bekalbėti apie kitas svar
besniąsias gyvenimo sritis: su
sisiekimą, statybą, žemės ūkį 
ir kt. Gražiai 
ne tik Kaunas 
miestai, bet ir 
visa Lietuva,
tę prie Karo Muziejaus.
čia kadaise buvo turgavietė su 
aplinkui riogsančiomis lūšno
mis. O šiandien puikus, mo
dernus pastatai, ir gražiai 
tvarkomi skverai. Ypač gilų 
įspūdį palieka vėliavos nulei
dimo apeigos Karo Muziejaus 
sodelyje, kurias pats savo aki
mis mačiau ne tik čia Kaune,

ir

nuodėmėmis
ir

_ |6.00
$6.00

__ $6.00
— $5.75
__ $6.00

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

negero- 
smulk- 

bet pa
nori ar

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00
Dabar mokam 3'/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Vasarvietė

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas
WEST SIDE HOTEL

Telefonas CANAL 9585

KULAUTUVA. — Kulautu
vos kurorte, su senais vietos 
gyv. namukais, yra 300 gyv. 
namų, šiais metais pastatyta 
trys. Maisto produktų krautu
vių yra apie 20, kirpyklų 4, 
restoranai 2, valgyklų 11. Pe
reitais metais „vasarotojų buvo 
3444. šiais metais išnuomoti 
visi vasarnamiai ir brangesne 
nuoma, šį rudenį pardės sta
tyti didžiulį kurhauzą. Kulau
tuvoj spaudos kiosko nėra.

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA .............................................. 970
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ........................  $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ..................................—■ 50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS ................................ $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.*»
(Miestas ir valstija)’

O
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Metams ........................  $8.00
Pusei metų ............   4.oo
Trims mėnesiams .................  2.00
Dviem mėnesiams ................ l.Q0
Vienam mėnesiui .......................75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Vieną kopija .....................  3c
Savaitei ........    «... 18c
Mėnesiui ........... ............ ?3c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagąj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams .....   $5.00
Pusei metų .......................  2,?5
Trims mėnesiams .................  1.50
Dviem mėnesiams .............. 1.00
Vienam mėnesiui ________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ..................    $8.00
Pusei metų ........................ .... 4.Č0
Trims mėpesiams ......,.............2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

13 bilionų išlaidoms
Pirmojoje 76-to kongreso sesijoje, kuri tęsėsi 7 me

nesius, buvo labai daug kalbu apie “ekonomiją”, Pasku
tinėse sesijos dienose kongresas nukirto dvi stambias 
sumas nuo prezidento sumanytų pinigų paskyrimų: 3 
bilionus dolerių paskolų programui ir 800 milionų do
lerių namų statybos finansavimui.

Kuomet kongresas atsisakė šitas sumas adminis
tracijai duoti, tai spauda ėmė triumfuodama šaukti, 
kad “ekonomijos blokas” kongrese sustabdė pinigų eik
vojimą. Bet pažiurėjus, kiek pinigų kongresas jau buvo 
paskyręs administracijos numatytoms išlaidoms, tas 
“ekonomijos bloko laimėjimas neatrodo labai. įspūdin
gas.

Vienoje tiktai septynių mėnesių sesijoje kongresas 
įgaliojo administraciją išleisti $13,344,077,162, t. y. dąu- 

. giau kaip trylika bilionų dolerių.
Bilionas (arba kaip Europoje sakoma, miljardas) 

tai — vienas tūkstantis milionų.
Trylika tūkstančių milionų dolerių, tai milžiniška 

suma pinigų. Kongresas, davęs tiek pinigų valdžiai, var
giai gali girtis “ekonomija”.

Socialiniai ir karo reikalai
■ I . u JI

Įdomu pažvelgti, kokiems reikalams iš kongreso pa
skirtos 13 bilionų dolerių sumos tenka didžiausioji dalis.

Kariuomenei, kftFP ląi vynui,. karo aviacijai . ir ki
tiems krašto apsaugos reikalams kongresas paskyrė 
$1,180,000,000. Tai labai daug. Taikos metų Jungtinės 
Valstijos dar niekuomet neišleisdavo tiek pinigų apsi
ginklavimui.

Bet reikia pasakyti, kad jnilitariamas dar visgi ne
nustelbė Amerikoje kitų dalykų- Bedarbių pašalpoms, 
šelpiamiems darbams ir farmerių paramai kongresas 
paskyrė $3,775,000,000.

Taigi socialiniems ir ekonominiems reikalams teko 
tris kartus daugiau, negu karui.

Jeigu repųblikonų ir konservatyvių demokratų koa
licija nebūtų sesijos pabaigoje apkapojusi apropriacijų 
Ęposevelto sumanymui, tai socialiniems ir ekonpmį- 
niems reikalams paskirtoji suma butų buvusi šešis pr 
septynis kartus didesnė, negu karo biudžetas.

Žodžių, tenka pripažinti, kad Amerikos demokrati
ja veikia ne taip jau blogai. Ji galėtų veikti dar geriau, 
jeigu patys organizuotieji darbininkai tarp savęs nesi
peštų.

■ I U'Į!
Partijos Anglijoje

Jau iš telegrafo pranešimų buvp patirta, kad Dar
bo Partija Britanijoje neseniai paveržė konservato
riams dar vieną parlamento mandatą, laimėdama papil
domuosius rinkimus Brecon apygardoje.

Bet tuo pačiu laiku, pasirodo, įvyko papildomieji 
rinkimai ir kitoje Apygardoje, Colone Vallęy, kur taip 
pat laimėjo Darbo Partija. Šitas balsavimas parlamen
to sąstato nepakeitė, kadangi tos apygardos atstovas ir 
pirmiaus buvo darbietis.

Tačiau ši Darbo Partijos pęrgalė vistiėk buvo reik
šminga, nes šį kartą darbietis laimėjo daug didesne bal
sų dauguma. Visuotinuose rinkimuose (1035 m.) Darbo 
Partijos kandidatas praėjo 3,779 balsų dauguma, o “šį 
kartą — 8,049 balsų dauguma.

Įdomu, bę to, kad abu kartu toje apygardoje kan
didatavo no tiktai konservatorius, bet ir liberalas. Pa
sirodo, kąd liberalai, statydami sąvo atskila kandidatą, 
Darbo Partijai nepakenkia, gaj būt, nęt padeda.

Tai dar kartą buvo patvirtintas Darbo Partijos 
nusistatymo teisingumas jos ginče su Cripps’ų. Sir Stp- 
fford Cripps reikalavo, kad Darbo Partija sudarytų 
'‘liaudies frontą” su liberalais, ‘'pažangiais” konserva
toriais ir komunistais, nes, girdi, tiktai šitokiu bųdu bu
sią galima sumušti ateinančiuose parlamento rinkimuo
se Chamberlainą ir jo Cliveden’o kliką. Barbę partŲa 
Šitą planą atmetė, ir patyrimas rodo, kad , ji pasielgė ge
rai. , , . *.....................j

Neramios Dienos Kaune(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)M

•W

NAUJIĘNŲ-ACME TelephotoSOUTH COMSTOCK, MICH. — Taip, atrodė tas miestukas po to, kai viesulas praūžė.

■(Tęsinys)Darbo apsaugos ir sopįalinio draudimo įstaigose darbininkai net neišgirsta nuoširdaus žodžio, čia su jaįs elgiamasi, kaip SU pasmerktaisiais, kaip su antraeiliais piliečiais. Šiokia tų į- staigų pareįgųpų elgesęųa tik kiršiną ir erziną darbininkus.Be to, darbininkai visai Lietuvoje neturi savo ekonominiams reikalams ginti bet ko? kių organizacijų, kuriose viešai, visai ramiai ją reikalai butų svarstomi. Tai iš šalies visokiems patamsio gyvenimo mėgėjams labai lengva darbininkų ramybė drumsti ir juos kiršiu-

ATMESTAS “DRAUGIš- 
KAS PAGEIDAVIMAS”Italijos valdžią, susižinojusi SU Vokietijos valdžia, išreiškė “draugišką pageidavimą” Vatikanui, kad butą pakeistas “be- ŠąUškesniu” J«wnenJų vyriausias “OssęrvaįoFė Romano” redaktorius, nes dabartinis rė- dąktorįus vąrinėjąs intrigas prieš Romos-Bęrlyno ašį.‘■Osservatore Romano” yra oficialus Vatikano organas, Kaip visa Vatikano politika, tąip ir to laikraščio pakraipa nėra priešinga fašizmui. Bet Mussolini nori, kad laikraštis butų dar labiau fašistiškas.Jo “pageidavimą” Vatikanas atmetė.

Parlamentas išsiskirstė atostogoms iki spalių mėp. 3 d, Paprastai jo atostogos tęsdavosi tris savaites ilgiau. Ghainber? ląįnas, matyt, nori, pad parlamentas šiemet susirinktų spalio pradžioje, savaįtę-kitą f"'"w , savaitę-Kitą posėdžiautu ir duotu valdžiai laiko pasiruošti ’ . naujiems rinki? mams lapkričio mėnesį, — jeigu bus praėjęs karo pavojus.Vąldžia eis į rinkimus, girdamasi, išgelbėjusį pąsauiip tar
KABINASI Į ROOSEVEL 

TO SKVERNUS;

“KAIRUMAS’?A. B(imbą) rąšo, kad Antrų? jo Įptęrnacįonalo vądai —“pradėjo šluoti laukan iš ių- ternacionališkų savo organizacijų Ispanijos socialistus. Jie jiems esą per kairus, sų- bolševikėję?!”Čia jisai, matyt, turį galvoje “Suvienytos Ispanų Spcialistų Jaupimp Sąjungos” pašalinimą i§ Socialistinio Jauninio lptm’~ oącįonąlo.Tiesa, kąd ta ispanų jaunimo sąjunga “subolševikejo”, susivienijusį sų komųpistaįs. Bet yrą netiesa, kad ji pasidarę "per kairi”. Bolševikai šiandie yrą visai ne kąii’ąs. Jie pripažįsta terorą, baudžia mirtim ųž politinių nuomonių skirtumą, neleidžiu gyvuoti nė vienai opozicinei partijai, reikalaują, kad visi žmonės garbintų “vadą”, laiko milžinišką politinę žvalgybą, nepripažįsta spaudos ir susirinkimų laisvės ir t. t- Tą patį daro ir fašistai.Taigi komunistai yra ąrt|- miaąsįa fašizmui partija. O fašistai iŠ visų dešiniųjų partijų yrą dešiniąųsi.

Komunistai leų|<tyniuoja su tąis demokratai^ kurie ųpri, kad prezidentas Ęooseveltas butų kąndįdaįas trečiaip terminui. Jeigu jisai, sutiktų kapdį- da|ųoti, tąį jie iš anksto žada remti jį visomis kęturiomįs.Ęet kOPųpistų pąrąma butų geriausias - triųpas IJęoseveltp priešų rankose. Ęrowderis neperseniai pąsakė, kąd repubb- koiiai anąmet siūlę komunistams, ketvirtadalį jpiliono dolerių už Ęppsevelto iųdprąavimą.Ar jie dabar šį tą patarnavimą, republikonams atliks dykų? •
OPOZICIJĄ VOKIE

TIJOJE

Garsusis vokiečių poetas 
rąšytojas, ĮJpinrich Manų, pa
skelbė demokratinėj e Europos 
spandoję tokio turinio laišką:

“Balsaus netikrumo pade-

“The Mancbęstęr Gpardiąn”

n?

Jau butų seniai metas darbo apsaugos ir socialinio draudimo visą eilę žymesnių pareigūnų atiduoti į archyvą, nes tai žmonės, kurie jau tik ir tinka trūnyti ir ramiai savo gyvenimo dienas baigti.Rodos, šioji vyriausybė privalėtų šias įstaigas, kurios visais atyejais yra opios pagrindiniai revizuoti, ir kas netinka, iš tarnybų atleisti. Bet ir šiame atsitikime, šio streiko metu, ąkyliąu į darbipinkų reikalus neatsižvelgta, bešaliai jų reikalavimai neištirti, bet visa už- :gnįaužta policijos priemonėmis. Žipopia, taip klausimas radikaliai rišamas, arba tikriau tarus jisai tik atidedamas. Tokiomis > priemonėipis darbininkų tarpe i Ugdomas tik dar didesnis nepasitikėjimas ir kartu suteikiama gera proga phtamsių didvyriams sukti darbininkų galvas.Juk ar tai yra normalu, jei

čiai kaip ir visi kiti Lietuvoje gyveną piliečiai.Štai Lietuvai ištiko didis pavojus, ir veik visose įmonėse į- sikurė šaulių būriai. Darbininkai savo liuoslaikį suvartoja besimokydami kraštą ginti, jo nepriklausomybės sargyboje budriai budėti; rodos, tai labai džiugus apsireiškimas, tad, rodos, reikėtų ir į darbininkų reikalavimus pažiūrėti ne pro policijos rankovę, bet atviromis akimis pažvelgti į jų reikalavimus.O vienok darbo apsaugos organai tiek yra apsileidę apdairus, kad nesugeba ninku reikalų reikiamai ti. Tai nenuostabu, nes institucijų pareigūnai smerkiamai į darbininkus. Šios vyriausybes nariams reikėtų atidžiai šį reikalą patirti ir tuos pareigūnus kitais pakeisti, nes iš šitų vyrų jau nieko gero negalima laukti.Iki tokia padėtis bus, darbi- nikų tarpe nebus ramybės. Užgniaužtas darbininkų judėjimas, jų visas gyvenimas suvarytas į pogrindį, tai nėra klausimo išrišimas, o tik neramybės šaltinių sudarymas.Ir šis statybos darbininkų streikas darbininkijos tarpe paliko tik karčius prisiminimus!Musų dienų gyvenime tai labai nemalonus reiškiniai, kurie turi būtį Ūmiausiu laiku išgyvendinti.Dėl to streiko nemaža darbininkų skaudžiai nukentėjo. Vieni jų nukentėjo iš pačių darbininkų pusės, nes kas nenorėjo streikuoti, buvo plytomis apmėtyti, o kiti buvo ištremti į verčiamo darbo stovyklas.Darbai jau prasidėjo, bet darbininkai į tuos darbus eina sukandę dąntis! Statybos darbi- niųkų.Streiko mętu visų kitų į- monių darbai ėjo normaliai. Streiko metu gi statybos darbai buvo visai sustoję. —B.VII—19 (GALAS)

ir ne- darbi- pažin- tie tų žiuri

rytąs Paryžiuje, palaiko nuolatinius ryšįųs su jėgomis krąšto viduje, ir net sugeba,|J nepaisant Gestapo, teikti informacijas ir padrąsinimą požeminiam judėjimui. Komitetas, kuris, beje, kontroliuoja naują pagarsėjusią pasaulyje laisvės Rądio stutįjsvetimos valstybės agentai gali yrą nepriklausomas, Jisai pe-ldrumsti darbininkus, juos vilio- tąrnauja jokios politinės gru- ti svetur dirbti įr dar liūdniau, pės interesams. Vienintelis jei tokių agentų įtakoje kai kų- jp tilęslas išvaduoti Vo- rie, ią dąrbįųįnkų atsiduria, kieti ją ir 'pasaulį nuo nacio- nal-spcializmo,"Iš visko galima numanyti, kad jisai pasirinko patogų laiką. Jisai jau turėjo žymių pasisekimų Vokietijoje, kur žmonės vis labiąu ir lą- biąu .supranta, kąd reikią , veikti, ir tai umąi, Demokratinę revoliucija turį laimėti lenktynes su karu* Nuo to priklauso pasaulio civilizacijos likimas, Todėl aš atsišaukiu į jūsų skaitytojus, ragindamas jups susidomėti Vokietijos Opozicijos Komiteto darbu ir kuo galint remti jo darbą. Komitetas mielai priims patarimus arba duos reikalaujamas informacijas...“Komiteto buveinę yra prie 95 Ruę de Ja Villę d’Avrąy, Sėvres, Franeuzijp- je, kur taip pat yra redakcija žurnalo ‘Węltbuehne’, kurįs kooperuoja sU musų komitetu.” f > • • |Šis Heinricho Mąnuo laiškas yra dąlUPtąs Paryžiuje, Įiępos 24 d*Hitlerizmo priešai, vadinasi, nesiliauja veikę ir pačioje Vokietijoje, nežiūrint to, kad juos žiauriai persekioja nacių slaptoji policija (Gestapo).Tas faktas, kad Vokietijos Opozicijos Komitete dalyvauja toks asmuo, kaip Hęnrich Malin, yra pakankamas užtiki- tinimas, kad tas judėjimas yra rimtas ir nuoširdus.

Sveikam ligos neįkalbėsi. Jei pasitaiko tokių darbininkų, kurie tų agentų suviliojami vykstą į svetimą valstybę ir vykstą net nelegalių keliu, tai aišku, kąd čia esama nenormalumų!Pąebipinkų tarpą tik tuomet bus rąmiąu rišami jų reikalavimai atlygipipius supormuoit, kai darbo apsaugos ir socialinio drąpdipip įstaigos bus atitinkamoje aukštumoje pastatytos, kpppięt jų įstaigų pareigūnai §ąžipįngąi ir stropiai, bešaliai eįs savo pareigas, o nesirūpins vien, kaip čia didespe kategorija išeiti į pepsiją! Tai faktas, tąi faktai, kuriuos visi žino, bet kodėl niekas čia rinitai tomis įstaigomis ir jų pareigūnais ne- susirupina.Įš viso jaučiama, kad darbininkijoje bręsta didžiulis nesi- tenkipimas, tiek socialiniu draudimu, tiek darbo apsauga, o kartu toji nuotaika dar padilginama mažais darbininkų uždarbiais.Tasai brestąs nesitenkinimas gali kartais išsilieti į nemalonius konfliktus. O, rodos, šiuo metu tokie konfliktai mažiausiai yra pageidaujami.Šią vyriausybę parėmė darbininkai, nes jie tikėjosi iš jos sulaukti didesnio bešalumo sprendžiant jų reikalus, o vienok dar bar jaučiama, kad visi tie klau? simai norima rišti tik policijos priemonėmis, tai skaudžiai ap? gailestautipi žygiai.Darbo apsaugos visa institie- cija yra apsikrėtusi senų laikų tusų biurokratijos dvasia, kuri iš viso į darbininkus žiurėjo kaipo į nepakenčiamus nenuoramas ir kaipo į amžinus bet kokios tvarkos priešus.Iš viso tai biurokratijai darbininkas buvo nekenčiamas sutvėrimas, jo vieta — paskutinioji.Šiokia linkme ir dabar Lietuvoje darbo apsaugos įstaigos riša darbininkų klausimus. Rodos, metas butų įsitikinti, kad

ĮVAIRENYBES

Kai spikeris išsiblaškę’sMelburno Australijoje, radiofono Spikeris, vieną vėlų vakarą užbaigęs programą ir pasakęs “labanakt, mielieji klausytojai”, užmiršo išjungti aparatus ir atsidusęs išpoškino;—Ačiū Dievui, su tais galvijais jau pabaigiau.Žinoma, tuo gražiu vardu špi-tik tuos mieluosius klausytojus, kuriems jis ką tik buvo palinkėjęs Įabos nakties.Kitą dieną, suprantama, apie “galvijus” jau kalbpjp yisa Australija, o vargšas Spikeris, vos atėjęs į įstaigą, buvo pakviestas pąs direktorių ir turėjo malonų pasikalbėjimą, kurįs pasibaigė tuo, kacį spikeris atsidūrė gatvėje.Apję jo likimą jo įpėdinis tuoj pranešė per radiją, kąri u gerbiamuosius klausytojus atsiprašydamas už savo pirmtaku- no ijevgjyvjyą žodžius. Del klausytojams ąi)o vargšo išsiblaškėlio pagailo, ir radiofono direkcija gavo nęt Ipeljs tųkstapčips ląįškų, kudy autoriai sakosi pS kiek nepąsipiktinę jų išvadini- niu galvijais, priešinkpi, tai laiką savo rųšies humoro pareįs- kipiu. Anglosaksiškas humoras!Pirek|oriųį, nebeliko pieko kita, kaip aną Spikerį grąžipll į jo senąsias pareigas. Jis, be ą- frejo, antrą kartą tokios kvailystės jau nepadarys.

yepąmę, pareiną i§ tiesų, nuo tp, kącl mes nežinome, kas laimės: Jtąęąs ~ ar demokratinę ęeyo|įijcija Vokieti joję. Aš esu-įsitikinęs, kątf ną- cipnąlrsoęialistinis režimas Vokietijoje yrą pasmerktas žuvimui. Tas ręžimąs neya Vpkįplija. Tikroji Yękįętiją, kurios vienintelis troškimas — grįžti į demokratinę ęįvi- Jįzącįją, kuriąi dabąrtįnis re- žįmąs yra absoliučiai svetimas — neturi kitokio pasirinkimo, kaip tiktąi nąsikvą* tyti (Įabartipio ręžįmp, kuris " '■ ‘ ‘ k ...“Vękįętijjls opozicija yra . . liktoj Vokietiją. Vokietijos Opozicija Komitetas, suįą-

Vagyste bare
7?

ir 7 lan>-
pąrjąmeptįnis korespondentą^, stovį jai skęrsąj kęlię spėja, kad visuotini rinkimai Britanijoje įvyks lapkričio mėnesį.

T? '

JONIŠKIS. — Liepos 6 d., naktį, apie 2 val.> pro gą vagys įlindo į "Kunigaikščių barą” ir pagrobė pinigus, sumoje 30? btų, kurie buvo baro vedėjos Pyragienės ridi- kiulyje. Vagy§ paliko pirštų puospąųdas.Tuojau buvo padalyta kratą pas du įtartinus asmenis. Remkite tūps, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Pirmąd,, ruįgphičio 14, 1939 NAUJIENOS, Chicagp, Įll,

Lietuvos Žemės ŪkisIšeivių spaudoje, kartais pasitaiko visai netikslių žinių apie Lietuvos žemės ūkį. Kartais atrodo, kad tie, kurie rašo visai neturi supratimo, kas tasai yra Lietuvos ūkininkas ir kaip jisai veda savo ūkį. Todėl pasiryžau suteikti jūsų skaitytojams šiokių tokių statistikos žinių, kurios bendrai atvaizduoja Lie? luvos ukininkiją. Tos visos žinios pėra senps, jos vięnps tik pereitų metų, o kitos siekia už- pereitų metų, taigi ir šiuo metų jokių žymių pakeitimų nėra į? vykę. Kalbant apie Lietuvos u- kininkiją visuomet reikia turėti galvoje šias pagrindines ži? niasi
žemės

Iki 2

ūkių skaičius ir jų plo? 
tai Lietuvoje

ha

Ukių 
skaičiai

13.797

Žemės 
plotas18.862

2—5 ha

8—10 fra

10—12

12—15

15—20

ha

ha

haha
ha

45.$82

32.355

28.060

31.512

295.307

287.590

304.612

419.123

Lietuvos žemes ūkio pelnin
gumas (IŠ viso vieųąs ha brutto pajamų duoda Lt 181.89. Iš viso vienas ha išlaidų reikalingas Lt 149.83. Tai grynas pelnas iš ha — Lt 32.06. Vieno ha pardavimo vidutinė kaina Lt 720 —600. Nuomos vidutinė kaina 30—35 lt.Tai Lietuvos žemes ūkis dar-? nėra pelninga šaka, čia daug priklauso pelnas nuo žemės u? kio kainų produktų, kurios kaip žinome paskutiniais metais vi? sąme pasaulyje yra labai žemos ir daugelis valstybių norėdami žemės ūkio šaką palaikyti pas save dirbtinai palaiko žemės u-? kio prpduktų kainas ir už sve? tur eksportuojamus produktus vyriausybė mokėjimus, mai daromi

Lietuvos

dąro stambius pri- tokie primokėji?

. 20—30

30—50

50—100 ha

33.236

34.197

20.597

569.921

826.593

762.894

425.Q25

273.373
287.380

6.476
100 ir daągiąu

1.602
Viso ūkių ___ _

Viso žemės plotas 4.318.514Tai iš tų patiektų žinių pigų įsitikinti, kad Lietuvoje vyrauja smulkusis žemės ūkis, iš vi? so samdomų darbininkų žemės ūkyje dirba tik 153,764.Reiškia, daugelis ūkininkų apsieina visai be samdomų darbui rankų, nes jų ūkiai tiek ma? Ži, kad jų savininkai patys juos apdirbą,
Lietuvos žemės ūkio derlius I" Bugių nuo ha kvintalais ,11,9 Kviečių ...................   10,5Miežių .................................. 12,8Avižų Bulvių 13,(į
Ęas bent kiek nusimano že? mės ūkyje ir yrą sekęs Žinias iš kitų kraštų, tąs tyrės gerą progą įsitikiytj, kad Lietuvos U* kininkija žemę pusėtinai įdirba, nes toksai derlius koks dabar yra Lietuvoje skaitomas vidutiniu, o kaį kuriais atsitikimais net daugiau kaip vidutiniu.Liętųyos ukįpipkiją šiokių gyvulių:

GyvuliaiArklių .............. .Raguočių ...............
Kiaulių

turi viso
548,700 1,103,000 1,288,500 1,183.530 4,381,170 246,070 145,730 162,350

sko?

Žąsų .,.........Ančių .......Bičių aviliųKontroliuojamų veislinių kąi?vįų 40,569, kurių vidutinė pieno produkcija 2,661 kg., riebu? mo 3,75, riebalų 99,7. Į pienines stato 306,225 karvių pienų iŠ 85,213 nkių. Tai ne vįsi dar y? kininkai verčiasi pieno tikiu ir ne iš visų karvių statomas į pie? nines pienas.

žemes ūkio įsi
skolinimasĮvairiems bankams—L| 189, 995, 000. Administracijos įstaigoms pavidale visokių liesumo? ketų mokesčių Lt 91,530,000, Viso skolų Lt 281,435,000.Tai vidutiniai vienas ha temis apsunkintąs Lt 70.Tai labai menkas įsiskolinu mos. Jįsaį tik rodo, kad Lietu? yos ūkis dar i)ėra reikiamai sa? vo intensyvumą išvystęs, nes juo žemės ūkis racionaliau ve? dainas, juo jo skolos didesnės, nes jis pajėgus tas skolas su? mokėti, todėl ir daugiau skoli? naši, o Lietuvoje matome, kac| ukininkiją nepajėgia daug sko? lintis, bet tos skolos metai į metus auga.Kadangi Lietuvoj vyraują smulkusis ūkininkas, tai toksai ūkininkas lipkęs bendrauti, tai? kjnėtis, sutelkinėmis pajėgomis savo žemę dirbti, štai kodėl Lietuvoje kooperacija taip gi? Įiaį kaime įleidusi šaknis ir štai delko Lietuvos ukininkiją taip atkakliai kovoja ųž geresnes tą? lygas kooperatyvams tarpti.Tai Lietuvos Ukininkijos ker? tinis jų programos akmuo. Jie kiekviena proga nori iškovoti kooperacijai veik išimtinas tei? sės, kad lengviau galėtų konku ruoti su privačiais verslininkais, kad tiems tarpininkams liktų mažiausiai pelno, kad tasai pel? pąs per kooperatyvus eitų tįe? sjogimai ūkininkams. Nes uki- ninkija per kooperatyvus, tas visuomenines, demokratines u- kiškas organizacijas geriau ga? Ii sukontroliuoti gautus už jų produktus pelnus ir greičiau gali patirti, sužinoti žemės ūkio produktų Ukrasiąs kainas.Kooperacija ne tik prekyboje ir gamyboje jau giliai yra įlei? dusi šaknis, bet einama dar to? liau, jau kuriami darbo kpope? ratyvai, kad sutelktinėmis pąjė? gomis butų lengviau ir patsai | Žemės ūkis dirbti, štai Lietuvo? je jau veikia 242 javų valomi punktai, kur smulkesnį ukiaį bendrai naudojasi javų valomo? mis mašinomis. O be to, esamu jau 128 rateliai, kurie turi įsi? gįję žemei dirbti įvairias maši? nas ir kitus padargus.Tatai smulkusis Lietuvos ūki? ninkas norėdamas sėkmingiau

»zt* • • .avIv.-Eva. .

Iš Lietuvos
J ■

Vidurių šiltinė

NAUJIĘNU-ACME į^X!NGTON, Kyf — Charles Atlete A7o metų am* žiays turtingas farmerys, kuris nušovė policijos virži* ninku ir pašovė kitus devynis asmenis, miega kalėjime, •konkuruoti su stambesniu ūkio voje du trečdaliai visų gyvnn* ir siekdamas geriau apdirbti sa* tojų verčiasi žemės Ūkiu, kurių vo žemę yra aplinkybių varčia- absoliutu daugumų sudaro darnias dėtis į taikines draugijas, bo žmonės. Tai miestai negali bendroves, kurios tvarkomos vi-, nustelbti kaimo gyvenimo, o be suomęniškals, kooperatiškais,1 to, ir miestuose daugumų sndu^ demokratiniais pagrindais- .ro gryni proletarai, Para<tmn

S*

riame žydi stipri galinga darbo organizacija.Lietuva panoje to žodžio prasmėje kaime neturi dvarininkų, jeį ir yra jų daugiau kaip vienas tūkstantis žmonių, tai ir tai, kurie turi vos daugiau kaip vieną šimtą ha žemės.Savo masėje ukininkiją yra smulkus žemdirbiai* kurte savoi darbu rankomis gamina medžiagines vertybes įr kartu kuria kultūroje ir švietime kitas ver? lybes,Taigi, kalbant apie Lietuvos i žemes nk| visuomet reikia turėti gaivoje čia paskelbtas statistikų? žinias, kurios taip vaiz? tižiai sako, kas sudaro Lietuvos ukininkijos pagrindų, fe^-Betkas
PmuOamoB spyglintĮs 

tvoros.

vargina atsakomingą mašinos vairuotoją, o iš to kyla katastrofos.Kas skaudžiausia, kad niekas neatkreipia reikiamo dėmesio į jų švenčių poilsį. Kas šventadienį šoferiai, po įtempto savaitės darbo, verčiami yra tvarkyti ir valyti sunkvežimius ir paruošti tolimesnei kelionei.
KĖDAINIAI. — Miesto dvie- juose kvartaluose, kurie tirš? čiausia apgyvendinti, Smilgos g-vė ir Skppgolis, pradėjo siausti vidurių šiltinės epidemija. šie kvartalai be to yra nešvariausios miesto dalys.Ryšy % su epidemija burmistras Sunkiai SSUirgO P. Ven- išleido atitinkamatsišaukimus. clttuskas

demokratiniais pagrindais.- ,rn gryni proletarai, Par^iHnv ’jrntem luomo, kuris gyventų te visokiu rendir veik nėra, Pra-tiek savo padėtimi, tiek iš esmės yra perdėm dl’inokrališka. monė nėra tiek išsivysčiusi, kad duoti] didelį kadrą visokių tar-1 Lietuvos ukininkijai yra vi-į naulojų, kurie ne visuomet lin? sai nepakeliui sekti į skvernus įkibus buožėms.Lietuvos ykįninkįją yrą darbo žmonių šeima, kuri mažiausiai minta svetimomis rankomis, todėl ir ji yra demokratiškai nusiteikusi. Tiesa, politiškai toji ukininkiją dar savo įnaše? je nėra |iek sąmoninga, kad pajėgtų visokius parazitus, fašistinio plauko gaivalus nušluoti. Čia t^ ukininkiją dar Įšnau? doja visokie demagogai, bet u- kiškame savo gyvenime toji u- kininkija eina išvien kartu su ūkiškomis visuomeniškomis organizacijomis, tai yra su koo? peratyvais. štai dėlko Lietuvoje veik visos politinės organizacijos kooperatiniam judėjimui priduoda didelės reikšmės ir veik visos tos politinės srovės! tiškame gyvename, kooperaciją vienaip ar kitaip palaiko. Vienos jų yra atviros! tiek ūkiškai, liek poliliskui, tiek kooperacijos šalininkės, o kitos ‘ valstybiškai, tiek tautiškai visiš? reikalo spiriamos : kooperatinį kai priklauso ųuo demokratijos judėjimą palaiko. ' r - įsigalėjimo. /Bet kooperacijai vis labiau Lietuvos ūkininkas yra tasai kaime įsigalint, tuo pačiu ruo?. tikrasis demokratijos klcstėji- šiama labai derlinga dirva gi- mo laidas, tiek iš esmės, tiek iš lespiam demokratiniam jlldėji- savo padėties. ' mui ir ppjitiuiame gyvenime, ' Lietuva tai yrą darbo žmoniųTurėkime galvoje, kad Lietu-šeima, tai tasai bičių avilys, ku

kę eiti su darbininkija.O be to, paskutiniais metais kooperacija liek įsigali, kad imasi, steigti stambesnes įmones, vadinasi, ir pačioje pramonėje įsigali gilesnis visuomeninis pradas, kitaip tarus ir čia kooperacija kaip kurias pramonės šakas ima į savo kontrolę.Galėtume net daryti išvądą, kad Lietuvos ūkiškas gyvenimas žymiai sparčiau demokra- tėja, negu politinis.Šioji ūkiškoji demokratija neabejotinai neužilgo pradės vyrauti ir politiniame gyvenimą. Tegu tįk pasaulyje audros ap- tilsta, tegu tik karų grūmojimai dingsta ir Lietuva pasuks tik? rai demokratiniais keliais ne vien tik ūkiškame, bet ir poli-
Vadinąs, Lietuvos stiprėjimas

įsigalėjimo. (Lietuvos ūkininkas yra tasai

ANGLYS IR KOKSAI
pąsinai|dokite vasaros žetyų kainų nauda. Prisipildę anglines 
ATLAS ANGLIMIS, užsitikrinsite ąąų šilumos smagumą visai ateį? 
nančiai žiemai.

I šias kainas įeina ir 3% IĮlinpi§ SjąJpą Tąx
... U .1 IĮ .'*!!■■' *! M '-Į ■ I^Į 

Visos Inusų stoker anglys ne
turi dulkių.
ILLINOIS $4150

SORĘENINGS
FRANKLIN COUNTY

Stoker Nut $6.00
WEST KENTUCKY

1 col. Screenings $6.15 
hoyaL stoker nut

(Our Leader) $5.70

Perkant už pįąigus po 4 teinąs 
ar daugiau.
POC AĘQNTAŠ Third ’ Vein

Mine Run $7.60 
Domestic

WEST' VIpGINIA Mine Run
Extra coarse $7,20

COKĘ Geąuipą Chięago 
Koppers or $7.75 
ŠoĮyąy Pea

ČOĘE Ąląbama $9.00 
Ėąąge op Nut v

Ąoyąl ĘLAčię UĄto
Pečiaus anglys $7-95

FĘAĮSIĘLĮN COUNTY
Egg $6,75

Apverktina autosunk- 
vežimią darbininkų 

padėtis.KĖDAINIAI. — Keli Kėdainių miesto autosunkvežimių savininkai savo verslo reikalams sudarė tarpusavy lyg sindikatą. Visi jie susidėję į vieną bendrovę, šioje bendrovėje kaipo šoferiai tarnauja keli

ŠIAULIAI. — Keletą savaičių sirguliavusio adv. K. Ven- clauskio sveikata paskutinėmis dienomis žymiai pablogėjo ir jis išvežtas gydyti į Rygą. Paskutiniuoju laiku ligonio temperatūra siekė per 40 laipsnių karščio,KfiPAINIAJ, — žinant nau? junju teiatymth pnlletja prade? jo drausti piliečiams savo dar-, žus ir sodus tverti spygliuotą lietuviai. Pasikalbėjus su nevieta. Juo blogiau, kad apie tą'kuriais iš jų teko išgirsti nu? draudimą pranešta tik tada, bis kada tvora jau pastatyta, kių skelbimų tuo reikalu ne? tylos, f' buvo, o piliečiams sudaro iš? 15—17 valandų. Toks darbas laidų

Garsinkitės “N-nose

Jo? arcus
— iš stoties —

IŠPARDAVIMAS W.G.E.S
nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

Kasdien 
iki

kandimų dėl darbo sąlygų.Jų darbo valandos nenusta- . Kasdieną dirbama iki
»» be didesnio poilsio, aišku, iš?

• LIGONINES 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $ j J.SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... $ 15.00 
REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
POUGLAS PAfeK HOSPITAL 
1900 So Kedzie Avė., Chicago 

Tei. Lawndale 5727.

Budriko senoji krautuvė yra perdirbama į di 
desnę ir remontuojama. Taigi prekės turi bu 
ti išparduotos dėl vietos stokos

■fa

1940 metų Ęadios iškrautos ant parodos — RCA Victor, Philco, Zęnith; dabar perkant, duodama didelė nuolaida ant seno radijo.KAINOS TOKIOS: Panešama radijo nereikalaujanti niekur prijungti ................... 9a95PHILCO ir RCA. Victors radijo' su rekordais, gražus kabinetas
-...................... $49.506 pėdų didelis Refrigeratorius su pilna garantija už ......... $79.00

Aliejiniai pečiai— Quakcr, American, Norge ir kili, didelė nuolaida, perkant dabar.Perkant naują, gražų Parlor setą, užvalkalai duodami DYKAI.Kainos Parlor Setų sumažintos' iki $39.00— pigiau negu kainuoja perdirbimas
EAST KENTUCKY STOKER

1 cpi. $7.15
ĘAST KĘNTŲCKY $7.35 

STOKER NUT * 
P/4X%Kainos gali pasikeisti be įspėjamo

ATLAS FUEL COMPANYĮsteigta 1915
4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61

j

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE 

3409-21 SO. HAl.STKt) ST.
Tei. Yards 3088.

INC.

RYTINE RADIO 
VALANDA

Išgirsit 
muziką

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
rel. ENG. 5883-5841

COOK COUNTY 
PASIŪLO

PETERįPEN ,

Nedėlios vakare 9 vai. pasiklausykite gražaus programo iš stoties 
WCFL 970 k. 9-tą vai. vakare Chicagos laiku.

uhIuijuuYji I'ijiii'I miiii'ui n*1'*' 'm1* >

ATIMTU AUTOMOBILI? 
IŠPARDAVIMĄ, KOKJ CHI 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų 

Yra visų išdiroysčių 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 karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
liku-

tokią kainą, kokią
mokėti. Mes duosime
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
parodos kambarys 

kasdien iki 
ir visą dieną

PER

Musų 
yrą atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite šios 
aplankykite pirma ir šutau- 
pykite* pinigų!

gyvenate, ne-
progos Mus

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
134, West MM StteM 

prie Loomis
»iwiiiflw' w^rjwH'r ih -wrr, imi .i hhii



these/days.
you nave the drama of a 
stubborn effort, by a na- 
2,500,000 people, to get

NAUJIENOS ENGLISH SECT1ON STAEF
A. S. Vaivada

need 
and

nėr at a recent hearing of the 
House Labor Committee. Lewis 
cailtd Jack Garner “a labor-bait
ing, poker-playing, whiskey-drink- 
ing old man.”

Pirmad., rugpiučio 14, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III Pirmad., rugpiučio 7, 1939

PUBLISHED EVERY MONDAY

F. H. Sadauskas

Lithuania and Memel
(Lašt Saturday afternoon Associa
ted Press sent to its member-papers 
the following touching story on 
Lithuania’s loss of Memel).

KAUNAS, Lithuania. Aug. 12. — 
(AP)—Here in Lithuania you have 
a plucky little country.

And proofYs well that a lot of 
the drama in)Europe isn’t on the 
surface

Here 
quietly 
tion of
back on its feet after, figuratively 
speaking, taking a good wallop in 
the abdomen and a hard, fast one 
on the chin.

Merely to say that Lithuania has 
lošt Memel isn’t enough.

That doesn’t give the pieture of 
the blow to national pride.

That doesn’t explain what 
uania has lošt.

A poor comparison would 
situation where New York
would lose New York City; where 
Maryland would lose Baltimore; 
where Minnesota would lose 
Twin Cities industrial area.

Lith-

be a 
State

its

No “MEMEL PROBLEM.”
alonger 

old sense 
for years 
keg” in 
the Third

AMERICAN FIRST-LITHUANIAN ALWAYS

MONDAY, AUGUST 14, 1939 THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Our Nomadic Needy

Naujlenų-Acme Telephotc
Pekino universitetas, kur japonai sulaikė du kunigus-instruktorius.

em-“Lies, lies!” roared certai
of the House, par/iculraly 

 

wroth that anybody shoįld darė 
| to ūse such harsh 
...v.r vicv-presiaenc,

wor
as

about 
ough 

\vords weie worse than facts. The 
'.exas members of Congress in a 
’esolution declared Garner to be 
‘An honest, admirable man.” Mi- 
chigan’s Governor Dickinson, just 
now commissioned by the Almighty 
to flay evil in the Capital, can see 
that the wicked East has never cor- 
rupted Garner. An old saying has 
it that the only way to spoil a 
rotten egg is to break it

Since the real Garner is what 
his presidential backers are trying 
so hard to conceal, let’s look at 
‘Cactus” Jack in the light of Le
vus’ charge that the Vice-president 
is a “labor-baiting, poker-playing, 
whiskey-drinking old man.”

1. Twenty-eight per cent of Lith- 
uania’s industrial output;

2. The outlet for 80 per cerit of 
Lithuania’s foreign trade;

3. The focal point, in many ways, 
of Lithuania’s development as a 
nation.
LOSS IS QUESTION.

How much Lithuania actually 
lošt is a ąuestion štili enmeshed in 
all the complications of liquidation 
of financial interests.

As far as foreign trade and 
shipping is concerned, there are 
two Lithuanian free zones in the 
Memel harbor. Official and public 
investments in Memel were esti- 
mated at 100,000,000 lits (about 
$16,000,000) and private invest
ments as high as 400,000,000 lits 
(about $64,000,000).

Not all of this is gone. Būt a 
big share.

The least that can be said is that 
the loss of Memel represents to 
Lithuania a real and severe . eco- 
nomic blow, and Lithuanians tell 
you it includes up to 99 per cent 
in some Industries.

Consider now that Lithuania is 
a poor country, which began its 
national existence after the world 
war from serateh, after being plun- 
dered and pillaged from all direct- 
ions, and a country ,which is today 
spending up to 40 per cent of its 
national income on armaments in 
an effect to insure independence, 
and you begin to get a pieture of 
things.

NATIONAL PRIDE UIT.
Aside from the actual 

loss, there is the blow to 
tional pride of a small

CHICAGO PUBLIC SCHOOL CHILDREN 
WRITE ORIGINAL VERSE

By Dr. William H. Johnson 
Superintendent of Schools

HALLOWEEN
INDIAN SUMMER

When

When

When
When

do

do

the

the

the

leaves come tumbling down ?( 
In Indian Summer. 

leaves turn russet brown?
In'Indian Summer.

birds sing their good-by song?Today, there is no 
“Memel problem”, in the 
of the word. What was 
an outstanding “powder 
Europe is now a part of
Reich. What was created by the 

’ treaty of Versailles has been sur- 
rendered to the demands of Herr 
Hitler.

For years, 
ished money 
thusiasm in 
When Hitler 
a German battleship C Z.Z___1, ____
lašt Spring, reportedly a bit sea-|to resort to intense 
siek, the Lithuanians said goodby, which has been proud, 
with com plėtė disillusionment, 
an area which represented:

the Lithuanians lav- 
and energy and en- 
building up Memel. 
walked ashore from

money 
the na- 
country

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

at Memel. which has been forced for years 
chauvinism; 

and con- 
to sciously proud, of its independence 

• and feeling of strenght.
x vely. Wonder when we shall be 

dancing at her wedding, anc 
whether it will be out east in New 
Jersey.

do 
does the wind whistle lodd and long?

In Indian Summer.
do the sąuirrels gather their nuts?

In Indian Summer.
is the time they build their huts?

• ■< In Indian Summer.
do the clouds go rolling by ?
is the sun low in the sky?

In Indian/Summer.
are the trees getting empty and bare?

* In Indian Summer.
do we breathe the clear crisp air?

, In Indian Summer.
5A & 5B boys and girls 
Pasteur School . h

Through lessons devoted to Creative writing, pupils are learning 
to express what is real and intėresting to them. They learn to appreci- 
ate the writing of others, and to understand tne inhęrent 
good literature.

When

When

When
When

When

When

beauty of

• “We’re off again” the Captain 
shouted. būt lucky boy, me knew 
just where he was going, while 
here I am all at sea, and knowing 
there won’t be any port in sight 
for about 500 words. How about 
putting a little wind in rny 
by sending in a contribution 
and then, mostly now!

sails 
now

sight
hill-

• We could ask Junior Netfas how 
it feels to mix drinks, since ai 
these past years he has been drink- 
ing beer alone, būt we won’t. We 
could also ask several other embar- 
rassing questions of people anc 
persons present, būt had better 
not... this time, cause we are tolc 
there isn’t much room on the En- 
glish page this week, and will 
to eut it short.

• Before we hurry away, 
forget the Grand Opcning at
ly’s Tavern, 2853 W. 63rd st., this 
coming Friday, Saturday and Sun
day.

Visit Navy Pier, 
VVest Town, 
“Little Poland”

have

with a groaning 
heaped high with 

with shucks of corn 
and a yaller moon

Jauni- 
grove 
theirs

at the 
šame
held

Park, at 135th 
It too, pro- 

what 
“Miss 

ra-

• On the starboard side we 
our Barn Dance, with a real 
billy orchestra from the mountains 
of Wisconsin, with a caller for the 
square dances, 
banquet table 
harwest foods, 
in the corners,
outside—(we hope). The location 
is the Field House at Ryan’sWoods 
at 87th and Western. The ducats 
are only half a dollar each, and 
can be obtained from any of the 
chorus members without too much 
coaxing. The date is September 23.

• Portside, there looms a base- 
ball game with Birutės’ and Seve
rai chorai numbers 
mas Picnic in the 
where “Naujienos” 
yesterday, Sunset
and Archer avenue.
mises to be a gala affair, 
with the contest to select 
Typical Chicago Lithuanian”,
ces, games prizes, dancing, and a 
boxing exhibition between some- 
body else and our own Punchy 
Alis. You had better all be there, 
so you won’t be able to regret not 
coming. That date, Sunday, August 
20th.

• By this time Chuck and Ida 
Matekonis have returned from their 
honeymoon at the Wisconsin Delis 
to settle down into being an dig- 
nified married couple. Theirs was 
a perfect example of how to cele- 
brate a wedding. The catering 
Service left nothing for the family 
to worry about, so they had as 
good a time as their guests. Al
most all for Pirmyn shoyred up to 
congratulate the groopi, and kiss 
the bride who was looking what 
we would call “swellegant”. In 
the bridal party was Josephine 
Markus, Frank Tumulonis, Fran- 
ces Matekonis and Walter 
We have never seen our 
look so charmingly sweet

don’t
Wal-

Chicago’s oldest Polish commu
nity with visits to the city’s first 
Polish church, a noted historical 
museum, and Northwestern Univer
sity Settlement is featured in 
W. P. A. free Chicago tours 
Chicagoans for the week of 
gust 13-19, 1939, according to
nouncement from the Office of H. 
K. Sėltzer, Chicago W. P. A. direc- 
tor. Tours for the week include:

the 
fbr 

Au- 
an-

—VVally Winchie.
— We would likę to re- 
statement made in lašt

P. S. 
tract a 
week’s column. Two people refer- 
red' to as “Mr. and Mrs. 
denied very emphatically 
are married, and stated 
are not “Mr. and Mrs.” 
regret causing them any
sement or inconvienence. —W.

Oksas”, 
that they 
that they 
Oksas. We 
embarras- 

W.

Gala Occasion 
Planned For 
Youth Festival

Sunday, August 20, chartered 
from Racine, Wis. and Rock- 
111. will turn in at Sunset 
135th and Archer, bringing

On 
buses 
ford, 
Park,
n several groups of young people 

desiring to attend the Youth Fest
ival sponsored by JAUNIMAS for 
Chicago Lithuanians. An extensive 
program has been planned for this 
occasion. Festivities of the day will 
include a chorai song—fest present- 
?d by the Birutė-Pirmyn choruses, 
the seleetion of a miss Typical 
Chicago-Lithuanian from among 
contestants, a series of Lithuanian 
dances in costume, and community 
singing around a huge bon-fire at 
the close of day.’

Boxing matehes, a feud softball 
game, and the presentation, of sport 
celebrities will take place earlier 
in the day. There will also be a 
drawing for gate prizes. Paul Et- 
mont and orchestra, ultra swing- 
copated musicians, will provide. 
the music for dancing under the 
skies.

Drive out Sunday, August 20, 
to Sunset Park, for a gala occasion 
of fun and merry making.

Rachens.

Tuesday, August 15. “Refrigera- 
tion and Air Conditioning Institu
te”. Classrooms and laboratories of 
a home study school of thermody- 
namies. Meet at 2:30 
W. Lawrence Avė.

p. m., 2130

‘Navy Pier”. 
and recrea-

Tuesday, August 15. 
Warehouses, steamers, 
tion facilities at Chicago’s center 
for lake traffic. Meet at 8 p. m., 
Exhibition Hali, northwest corner 
of Navy Pier.

Wednesday, August 16. Tnstitu- 
tions in West Town’ Visit Union 
League Boys Club, Emerson Sett- 
lement, and Onward Neighborhood 
House. Meet at 8 p. m. 524 N. 
Wolcott.

Thursday, August 17. “Northern 
Illinois College of Optometry.” An 
outstandjng school for optomet- 
rists. The largest refractive eye 
elinie in the world. Meet 2:30 
p. n\., 4170 Drexel Blvd.

Thursday, August 17. “Chicago’s 
Skyline.” Visit the site of old 
Fort Dearborn. Hear the history 
of Michigan Avenue. Ispect galle- 
ries of the Federal Art Project. 
Meet at 8 p. m. Wacker Drive and 
Michigan Avė.

Friday, August 18. “English Art- 
ists”. Meet at 2:30 p. m., lobby of 
Art Institute.

Friday, August 18. “Field Day at 
Madden Park.” See activities in a 
park that serves one of Chicago’s 
congested areas. Meet at 2:30 p. m., 
Madden Park Fieldhouse, 37th and 
Vernon Place.

Friday, August 18. “Cradle of 
the Poles”. Pulaski Park, St. Sta- 
nislaus Church, the Polish muse- 
um, and Northwestem University 
Settlemėnt. Meet at 8 p. m., Pulas-

Our nomadic needy—they 
)ur understanding sympathy 
5ur carefully-planned aid quite as 
nuch as do the poor refugees from 
he dictator’s wrath of fascistic 

Europe. While we ought to dc 
vhat we can to aid the helpless 
?rucified on the nazi swastika, we 
ought even more to understand and 
meet the problem created by a 
arge army of needy nomads in 
our own country. For many of 
these poor wanderers, frequently 
forced to live 
through no fault 
neither shiftless 

to her old -ent immigrants.
I largely native 
I dants of men 

There was, Stanley E. trying to Į ca’s wars an(i 
get a peek at the words in the Į derness. 
music and watch the Director at | Speaking of 
the šame time. | ąearly 1,400,000

these destitute migrants that have 
?ome from the f arms of the South- 
west, the San Francisco Chronicle 
says, “These people are of good 
Pioneer stock ... Theirs is a his
tory of generations of the soil, 
decades of heart-breaking toil 
the cultivation and improvement 
their impoverished land.”

Mrs. Pazarskis is up 
tricks again.

miserable lives 
of their own, are 
colored nor re- 
These needy are 

Americans, descen- 
who fought Ameri- 
conquered her wil-

350,000 families—or 
individuals—of

Noble Sts. 
“Saturday

Mary Barnett was sitting with 
legs crossed, arms folded watch- 
;ng intently and with mouth open, 
the directing of Mr. Žilevičius.

We have discovered a hidden ta- 
lent in our proffessor Jack Byans- 
kas, We didn’t know he could sing 
a tenor solo so well.

Jack Venskas evidently thinks 
he’s the whole tenor section. Tak
ing a seat he announced: ‘O. K. 
Jack you can begin now”. It’s O 
K., Jack V., you’re good for a 
laugh anyway. —Mr. E.

TREASURE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chambėr of Commerce.

Deep Knowledge

of 
in 
of

With Garner in the late 70’s, 
probably nobody will deny that he 
is an old man. Nor will any who 
know him, including Senator Mor
ris Sheppard of Texas. contend thaft 
the Vice-president doesn’t drink 
whiskey. For Prohibition Sheppard, 
much as he may close his ears so 
to hear no evil, certainly mušt have 
heard Garner getting off his stock 
jest, “1’11 take one for Morris, too.” 
Then poker-playing and whiskey- 
drinking are often twin brothers.

ki Park, Blackhawk and
Saturday, August 19.

Afternoon in Ravėnswood.” See an 
historical exibit and hear the story 
of Ravenswood. Meet at 2:30 p. m., 
4536 Lincoln Avė.

For further Information about 
the tours, call Monroe 9674.

^Birutė
Well, 

was a 
had a

Birutė’s Moonlight Picnic 
great ^uccess and everyone 
grand time!

Monday the distinguishedLašt 
gentleman, eonduetor and compo- 
ser Mr. Žilevičius made his appear- 
ance at Birutė’s Chorus. He direct- 
ed us through the 
are to sing at the 
World’s Fair. Mr. 
well as the Chorus 
work out.

numbers we
New York 

Žilevičius as 
had quiet a

We cannot forgęt the presence 
of \Mr. Pocius who is also a com- 
poser of renown.

Our own “Gubernatorius” 
Pažarskis showed up. Hpw 
making your attendance 
more regular, eh?

Mr. 
about 
a bit

study of rock samples taken 
drilling operations has long 
an important part of the 
of geologists. Such studies

The 
from 
been 
work
are especially important in Illinois, 
where in most counties the bed- 
rock formations are hidden from 
sight below considerable thiek- 
nesses of glacial drift. Drillers’ 
samples from coal tęst holes, oil 
and gas wells, water wells, and 
any other type of boring, are 
valued highly as visual evidence 
of the depth, thickness and com- 
position of rock strata that are 
hidden from our sight, būt which 
may nevertheless be made to yield 
mineral wealth, after we have ac- 
quired sufficient Information about 
them. In the offices of the State 
Geolagical Survey, in Urbana, 
there are sample euttings from ap- 
proximately 3400 wells, represent- 
ing hundreds of miles of drilling 
throughout the State. The Informa
tion secureds from them has been 
and will continue to be of inestim- 
able value to the scientists and the 
mineral operator, since geological 
Information never gets out of date.

Among Those Present
Canned coal, although not mined 

extensively in this State, is pre
sent in a number of Illinois coun
ties. This type of coal is of special 
interest because of its unique ori- 
gin., Unlike ordinary coal, which 
is formed by the būriai and com- 
pression of peat beds, canned coal 
is formed by the accumulation of 
spores, seed coverings and other 
smąll plant parts that can be car- 
ried by water and wind away 
from thė parent plants and con- 
centrated in sepąrate deposits. Be
cause of the high wax and resin 
content of these materials, the re- 
sulting canned coal ignites easily 
and burns rapidly, with a bright 
f lame. It is particularly liked for 
fireplace fuel, for which it is bet
ter suited than other types of coal 
because of its luminoUs flame. It 
has been used for more than 600 
years where it was originally 
known as “candle coal” because 

6 , .

of its burning characteristics. With 
___ _   ___ _ ___ fireplaces becoming ’ more and more 

6nly to find to her chagrin that'popular in this country, the mar- 
she had been tied to it. Tsk, tsk, ket for this uniąue fuel is growing. 

. f_____________________ ‘___________________________________________________________________________________________________________________________________ ,

RobinWhat’s this I hear about 
(Robertą Lukas) making promises 
and not keeping them?

Did you notice the fingernails 
Foo-Foo (Aldona Rutkauskas) has 
grown?—Gosh I’d hate to have 
her for an enemy!

WelĮ, better late’ than never. I 
understand that Esųuire (John 
Svitoris) had had his (?) birthday 
on Jųly 29th, and I am given the 
impression that a good time was 
had by all who attended his Sur- 
prise Birthday Party.

Did you notice the eute way Ed 
Mankus has of blushing when a 
giri speaks to him?

• • •
Rehearsal all over Sadie (K. Ter

minas) decided to leave her seat

More than one study of these un- 
fortunate folk reveal that “most 
of them have come from Oklaho- 
ma, Arkansas, Texas and Missouri”, 

Į and that “about 90% of the needy 
| nomads are white, almost all of 
them native-born.”

Why are these 350,000 families 
adrift from their old farm homes, 
with 750,000 more farm families 
kept on their land only by small, 
short-term loans extended by the 
Farm Security Administration? 
Partly because of the droųghts of 
1934 and 1936, which gavę rise to 
the “black bližzards” and the “Dust- 
bowl” of the Southwest; būt more 
largely because of the depression 
and the inereased ūse of farm ma- 
chinery in the growing of cotton.

These now miserable migrants 
have been “burned out, blovved 
out and tractored out”. These hard- 
hit folk deserve none of the con- 
temptuous narnės often applied to 
them: “rubber tramps”, “vagrants”, 
“bums”, or “ne’er-do-wells”. For, 
until the sword of the depression, 
droųghts and industrial progress 
šmote them, these unfortunate folk 
were long-settled, self-supporting, 
and respected citizens of our South- 
west.

These people migrate,* chiefly to 
New Mexico, Arizona, and Califor- 
nia, not because they are restless 
wanderers, būt because they are 
seeking work and a stable, self- 
supporting, self-respecting life ag
ain. “The Grapes of Wrath”, John 
Steinbeck’s novel and 1939’s best- 
seller, shows how they exist and 
what treatment they receive in 
their new home, particularly in 
California.

If they are fortunate, they may 
make the below-subsistence wage 
of $250 annually per family. Look- 
ed upon as unwanted outlanders, 
or as dangerous “reds” and com- 
munists, these hungry, jobless no
mads are often met by “bum 
blockades”, strong-arm vigilante 
squads, and laws that keep them 
from becoming eligible for local 
relief.

Būt then, with such an influx of 
destitute workers, Californians are 
not greatly to be blamed for their 
reačtion. Caring for these hard-hit 
migrant fąrmers and for other tran- 
sients such as negroes flocking to 
northern cities 
lem. While the 
ministration is 
considering its
of a good, long-time plan, much 
more is needed.

Re-establishment of the federal 
tramsient Service together with a 
sound plan for handling our un- 
einployed būt employable workers 
is necessary to give these unfor
tunate folk even elementary 
tice and to wipe out one of 
danger spots in our American 
mocracy.

Since Harding’s time, most Ame- 
ricans prefer not to have a whis- 
key-drinking, poker-playing man in 
the White House. Yet to many 
others labor-baiting coupled with 
reactionarism and hypocrisy are 
eąually serious charges.

is a federal prob- 
Farm Security Ad- 
doing good work 

funds and its lack

Elected on the New Deal plat- 
form in 1932 and again in 1936, 
Garner has used the vantage 
ground of the vice-presidency to 
lead the tory guerrillas who have 
sniped at his chief for the past 
six years. Ar a climax to that snip- 
ing, Garner defeated 1 the Adminis- 
tration’s neutrality measure and 
got pašsed the Hatch bill, which in 
some respects reduces federal of- 
fice-holders to the citizenship sta
tus of eonviets. Garner put that 
measure through not for cleaner 
polities; būt to lessen the influ- 
ence of the President and to 
strengthen the influence of the 
Vice-president in the coming De- 
mocratic convention.

With the charge of reactionarism 
and hypocrisy that of labor-baiting 
likewise stieks. Before the House 
Immigration Committee in 1926 Gar
ner labored to defeat a law re- 
strieting immigration of seasonal 
agricultural workers from Mexico. 
He explained that the landowners 
of his distriet needed this cheap 
migratory labor, and that “Mexicans 
were well-satisfied if a family 
cleared $25 from a season of back- 
breaking toil. The Mexicans, Gar
ner told that committee, are very 
docile, willing to do anything the 
sheriff telis them, giving no trouble 
until they are Americanized. No 
wonder Garner tore his hair over 
the high wages of WPA workers.

The Vice-president is not the 
man being built up by his clever 
campaign managers—a wise, mo
derato, homespun old fellow with 
horse sense enough to mediate be- 
tween radicals and conservatives in 
Congress. Alas, no! Canny, hard- 
bitten, self-made richest Citizen of 
Uvalde, Texas, Garner has spent 
his whole career in public Service 
in striving to make richest citizens 
štili richer and poorer ones yet 
poorer.

Compared with such basic de- 
fects in the man who seems willing 
to do anything to become presi
dent, his poker-playing and whis- 
key-drinking appear mild foibles. 
Liberals and other decent folk ob- 
ject to Garner’s knifing his chief 
in the back, and to the Vice-pre- 
sident’s playing poker with human 
misery and getting drunk on 100% 
bourbon reaction.

Neįsileidžia kiaušinių

ir

jus- 
the 
de-

KLAIPĖDA. — Nors susita
rime ir pasakyta, kad kiekvie
nas pasienio gyventojas gali 
įsinešti 6 št. kiaušinių, tačiau 
vokiečių muitinės kiaušinių dar 
neįsileidžia.“An Evil Old Man”

Neffas.
Frank 

and lo-
CIO chieftan, 
John N. Gar-

“An evil old man”—that is not all 
that John L. Lewis, 
called Vice-president

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

• .» i
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PAMAUS (URENO NAMO SIENOS KYLA, 
JAU KEPAMOS GRINDYS

Sienom Vartoja SpecaiUą Medžiagų Insu- 
lįącijąi Ir Akustikai Pagurinti

vę kaipo Darius-Girėnas Drum 
& Bugle Berniukų ir Mergai
čių Kuopa. Kai jie pasieks ir 
5p mątų amžiaus, vjs vieų jie 
bus veteranų vaikais.

Vienas kaimynų Legijonę 
Postas norėjo prisidėti su po
ra tūkstančių dolerių auka, bet 
lietuviai legionieriai tą pasiu 

sudarę, virš pusę milijono svą- Jymą atmetė, nes nenori, kad 
’ w* .. .............. . ’ ’.jie prie lietuvių maišytųsi ir

paskui girtųsi, kad jie pradėję 
pastatyti namą.

Darius-Girėnas Postas dabar 
i.turi daugiau nąrių negu kuo
met nors yra turėjęs, turi ne- 
ipaprastą narių vienybę ir pa
sišventimą darbui. Su paramą 
.lietuvių biznierių, profesionalą, 
įdraugijų ir, bendrai, visos Lie
tuvių visuomenės, pastatys tą 

! Darius-Girėnas Paminklo na
mą, kuriuo ne vien lietuviai 
legionieriai, bet ir plačioji lie- 

(tuvių visuomenė didžiuosįs.
W. B. Sebastian,

Ant tvirtai supilto, 98 tonų 
cemento pamato jau yva išmū
rytos Dariaus-Girėno, Namo šią 
nos net iki pirmo aukštu, kiūto,- 
mis plytomis nuę žemės ir pa
prastomis viršuj.

Labai pigįaį tapo nupirkti 
geležiniai balkiai ir stulpai ir 
kitokįę geje^ięs reikmenys, kas

rų geležies. Tie geležies bąlkiąi 
yrą taip sųdąrytį, kad jie yr? 
siauri, bet turi nepąprastą tvir
tumą, taip, kad grindys neju
dės nors ąnt jų ir visąs tuk- 
stąntis lietuvių šoks klumpako
jį. Visi pirmo, aukšto geležys 
jau sustatytos ir pirmus grin
dys bus tuoj uždėtos šią savai 
tę ir paskui mūras bus tęsia
mas aukštyn.

ĮŠ vidaus sienoms yra vąrr 
tojpiųas taip vadinimą “Hay- 
dite” blokai, kurię sulaiko šaį- 
tj, šilumą, drėgnumą ir labąi 
gerai balsą neša, žinoma, ta vė
liausio išradimo medžiaga dau^ 
daugiau kainuoja negu papras
tos plytos, bet statant moder
niškų namą reikia ir tinkamą 
medžiagą vartoti.

Aukos Riaukia
Brightonparkicčiai liętuviąi 

gausiai aukoja. štai, Joseph 
Mikšis Hardware, 3990 Archer 
Avenue, aukavo $25.00; Au- 
gust Saldukas, real estate, 4038 
Archer Avenue, aukavo $25.00; 
John Spitlis, Archer-California 
labai moderniško gas-stątion 
savininkas, aukavo $2'5.00; Jus- 
tice Electric Shop, 4104 Archer 
Ąvęnuę, aukauja namui visą 
elektros darbą; Paul M. Smith, 
4177 Archer Avenue, s^vinių- 
kas Smith’s Palm Gardens, ąų- 

' kavo -$2&00; Stephen,-Urba, sa
vininkas Urba Fk>wer Shop, 
4180 Archer Avenue, aukavo 
$25.00; Presin Študio, 4307 Ar
cher Avenue, aukavo $25.00,; 
J. Nasvitis, 4432 S. Western 
Avė., kurs bus Legionierių kaį- 
piynų, ir. dabar jau ne kartą 
yrą pavaišinęs legionierius šalj- 
tų akučių, aukavę $5Q.OįO, ir au
kos dar $50.0,Q kięk vėliau.

Namas Bus Lietuvių
Kitų aukuotojų vardai 

paskelbti greitoj ateityj, 
net keletą kartų jau aiškinau, 
kad nors Darius-Girėnas Pese
tas ir yra dalimi nacionalės orr 
gąnizacijos, tuo pačiu laiku yrą 
Illinois valstijos korporacija ir 
savotiškai viską tvarko. Darius- 
Girėnas Memorial Namas nią- 
kuomet nepaklius į svetimtau
čiu Legionierių rankas. Išmirus 
Lietuvių Legionieriams, namas 
bus Valdomas jų vaikų, kurie 
jau ir dąbąr yra sųsjorganizą-

Diena Iš Dienos
t II .........................II...........................................

bus
Aš

M kietoms, * Laidę- 
tuvėms, Papuoši- 

ę£LĮNINĘAS taanls- 
4180 Ąrūięt Avęnue

1 .'-t 1—*

i “i“
LUrcIMu vUs ^1^9.

KVIETKJN1NKAS
1 Gėlės Vestuvėms, Bankietanps 

ir Pagrabams, >
' 3316 So. Hmstea Street

retu c* r-r*, • f>r 1 * r,

TeL YĄKDS 73*8

NAUJIEirOSt Chlcagg, UI.

TAW MUSŲ

>ąąąąlinęįius grožybė-

ta tanlh
Vtsięins gęrai žiąoina gabj 

Ipiz.ųįeųč Eipipa Parwalis (Po- 
ęųįlįėj, kuri ųąstąyw*jų laitfą 

tąyęw WQ Cąttage 
Gvęyę av9» dąŲar ięidžia 
sinągįąs atęstęgas. Ją aplankė 
Nę.w yoyko. WovĮd’s Ęair ir kį- 
tą$ ĄWr^Ojs žywęsuęs vietas.

ra^o Lojidop
K^ącįos. Yra p,ateą- 

kįųįą sąyo ilga kelione ir ge- 
r^ąs'i įpąsąąlinęnus grožybė
ms. ŽąĄą ąųįaųkytį dąr daug 
žyįnįą jątąriiiių vietų. Ląimią- 
gąįl $ąšy£ 4augiąųs apie są- 
vp ^eįipjjės įspūdžius.

—S^eppnas,

Ginčas Tarp Valdybęs 
ir Narių

9ĮJLŲAT1ON VVANTED 
Ieško Darbo

fJatijiehu-Acme Telephoto
KĄNSĄS GĮTY, Mo. — John TbųrnbAitg, “gyvą bom

ba”, kuris ęįą liko pęjięųųs suiųitąs. Kę.yo mėųesį jįs 
apiplėšo banką, grumodamąs išs^.ręgdįųli diųamitą* ku
rinę buvę apsil^arslęs. ( , r ■.

Tau-

VYRAS PAGEIDAUJA DARBO 
ukėje kaipo visokio darbo vyras 
arba porteris. Nusimano kąrpente- 
rystes, plumbingo ir visą ūkės 
dąrbą. K- B. 10^55 So. Michigan 
Ayenūe.

' • HELP ' W‘
Į ‘ _______

REIKALINGA PATYRUSI MO- 
.TERIS skirstyti maišytus skudu
rus. Nuolatinis darbas. 1429 South 
Jefferson St., CANAL 4608.

REIKALINGA M,ĘRGINĄ NA
MŲ ruosos darbui. vakarais. $6.00 
savaitei. Mrs. S. Miller, 1535 So. 
Millard Avė.

Keturios Keliąųtojos 
Grįžo Iš Californijos

MĄRO.UETTĘ PARK. Kaip 
jau buvo “Naujienose” vašy- 
ta, keturios jaunos ir gražios 
panelės išvažiąvo tolimon ke
lionėn į Calijorniją su nauju 
Chevrolet kariuku, šeštadienį, 
rugpjūčio 5 d., jos sugrįžo 
namo, padąrydamos rekordą 
6,200 mylių į tris savaites lai
ko. Neturėjo nei vieno “fląt 

i tire” ir džiaugiasi laiminga 
kelione. ?

Tos panelės yra D,i:. E. Pulr 
siickio-Levan, 1957 W. Gar- 
fięlęl lUvd., sesulė Mortą Pąk 
>suckaitėy 6231 So. Rockvvell 
St., jos draugė Cąlheruie ir 
kitos dvi jų giminaites. Jos 
parvežė chįcagięčiams daug 
gražių dovanų iš Californijos,.

Aš maniau, kad pačias ke
liautojas patieks savo įgytus 
įspūdžius “Naujienų” “Eng- 
lisli Section’ skyriuj. Ypa£ 
p-lę Mortą Pulsuckaitė galėtų 
tąi atlikĮi ir pasidaliųti ‘įsp.Ų- 
džįais su ’kįtąįs cią gimusiai? 
jaunųę.liąis. M. E.

savo ūkiškais reikalais, o iri 
gražume “rojiškame” neuž
miršta pasidarbuoti ir gerbia
mam “Naujienų” dienraščiuį, 
įkartu ir šį jubiliejinį konkur
są remia, pasižadėdamas ir 
dauginus pasidarbuoti.

Dar kartą išreiškiu nuošir
džiausią padėką už jūsų pas
tangas mano labui, o

—O. Vilienę.
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Svarbų Čanipijonatą
Nuspręs “Jaunimo”
Piknike, Rugp. 20
BoĮįąinkai Susikirs Ųž Vaka

rinių Valstijų Cąiąęionatą

yįV?. ęįyąiųęptįęųė, 4|53į5 So. 
Roc^yvcl l S t., prąlęųlo atosto- 
gąs Allcgąn, iVlich. Atostogą- 
vo. Juozus ir Prų4eųcįįą Rą- 

!cUųųaį, 3137 So. ĘalsteŲ st.; 
Alcųa 
kįenč), 4158 So. Campbell av.; 

Darata Biągicnė, 435,8 So.
California avė.; Kaziųiiera
MUlerieuč, 4,158 So, Wcstern 
avė., ir Mrs. yfarnis, 4,157 S. 
Calijornia avė.

— Steponas.

Qabrįeniepe (Kąsčiu-

Serga Oną
ILbiĮienč

Jau kuris laikas kaip sergu
Ona Dobilienė, 6542 South

—tai kairios kojos sužeidi
mas per kelį. Ligonė jau pra
deda kiek pavaikščioti, bet 
dar nevartoja kojos kaip rei
kia. Ji yra po Dr. Jono Poš
kos priežiūra ir yra SLA. 26Q 
•kuopos narė. —M. K.

gavau 
p_r.cn u-

Ponui Lašui 
Šilingą, Ačiū!

Jūsų : pastangomis 
pęnkis ($5.) dolerius
mvrąlQ.$ p. -d. klufnulauskui i$ 
^ftehigau ęity, Ind.

i Pp. Lašaį vieni iš pavyzdinę 
giausių ūkininkų lud. valsti
joj,. Tą užtikrins visi chicagic- 
čiai, kuriems teko viešėti pa§ 
pp.. Lašus. Kiek stebiuosi iš 
p-nę. Lašo, kąd jis užsivertę^

Ri

M■■■" NAUJAUSIU* GERIAUSI w“"

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

UN0VŪS ĮSIDĖMIMAIS

BBRSKIS FURNITURĘ UQU^, Ine

Marie

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Ray Russell, 33, su

Kasper, 34
* Louis Zabawskį, 23, su He- 
Jen Bartužis, 23;
1 Marco Mazzucchelli, 23, su
EsteRe Bųdrick, 2,2. ;

i Anthoųy Kąjutis, 24, su Anną
Paplauskas, 23

John Diamond,
Shimkus, 48

Ręikąląųją
Perskiry

, Ethęl Ę; Pąlųęki nuo Jchą
;Pąlųękį

Peter Bender nuo Įlęssię^ Bęn- 
der

; MartĮia šęštękas nuo Frąnlf: 
J. šeštokas

Mary Gąbel ųųo Ąlexąndęr

Peęskięąs
Ųeleų Kįąmąr ųuo John 

Kramar

48, su Auna
» I

W.)

Pavyzdinga, 
Graži Lietuvių 
Šeimyna

Visi Išėję Mokslus

Vidur vakarinių valstijų lie
tuvių s.oftbęių ęampjjonątųi nu- 
s.p^ę^ti, Nlarguette Rąrko Vy
čiai ir Barine, Wiscęųsim lie
tuviui susitiks sekmadienį, rug- 
;Piųčio 20 d., Sunset Parke’

Lošimas' įvyks per laikraščio 
“‘Jaunimas” ' festivalą -pikniką. 
;Marquetteparkiečiai yra Chica- 
gos ir Illinois lietuvių čampi- 
jonai, o Raejne lietuviai jau 
keli metai kaip laiko Wiscop- 
sino titulų, ’d* i

■C .. J v > ■ ;1 -

Tam pučiami' “Jaunimo” pik
nike įvyks ir kitos softbolo 
rungtynės: susiims Pirmyn ir 
Birutės :qhoįai . nusprendimui 
muzikalio Čhicagos čampijona- 
to. » •

“Jaunimo” ofiso pranešimų 
visoj Chicagoj lietuviai rodo 
ypatingą susidomėjimą jo di
džiuoju parengimu ir kaip 
“Jaunimo” leidėjai tikisi, rug- 
piučio 20 dieną Sunšet Parkan 
gali suvažiuoti apie dešimts 
Pūkštančių lietuvių.' Publikai už 
įžangą į parką nereikės nieko 
mokėti. J. I. S.

18-loj apylinkėj vienas 
rai žinomas siuvėjas Walter 
Norakas, kuris dabartiniu lai
ku užsiima valymu, prosini- 
mu ir siuvimu naujų rūbų, 
prie 809 W. 19th Št., jau pei’ 
■keletą melų. Pirmiau buvo 
West Sidėj, kur padarė labaį 
gražų gyvenimą ir išmokslino 
savo jaunąją kartą. Vyriausis 
sunūs yra niedįęįnos daktaras 
W. V. Nęrąk cįąbavtin.m laikų 
praktikuoja mediciną Mclrosc 
Park, III. ję. ęfisas raudąsi 10 
Northt Broadyvąy.

LucįHe Noruly užbąįgus mo
kytojos studijas, dabartinių 
ląi^u ųio^ylę jaują Įligli, 
sęhool ęhąmųąign, III.

L^ęĮen Noęak yrą įięųkeep- 
ęj, ^liji ijgi turi gėrę, <įai;į>3. 
Linette Norak tąi jauniausią 
dirba ofise kaipo supervisor. 
iDabar Walter Norak jau ne
turi didelių jupesčių, kada vi- 
'si jaunieji išmokslinti ir turi 
•tinkamus užsiėmimus. Tikrai 
jo yra pavyzdinga šeimyna.

Keistučio Kliubo 
Padėką

Keistučio Kliubas nori išreik
šti padėką visiems svečiams, 
kurie atsilankė naktiniame pik
nike, kuris įvyko liepos 29 d., 
Liberty darže. Taipgi ačiū vi
siems biznieriams, kurie paren- 
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girųą parčųiė aukomis.
S. P. Mažęika, 3319 Litua- 

nicą Avę.,j( ^.ųkoję $5.00; A. M. 
Phillips, 330,7 Lįtuanica Avė., 
'$1.00; M. Rudauskąs, 2417 W. 
43rd St., $2.00; S. M., $1.00; 
M. Taruti^, $2.Q0; F. Winskus, 
$L0(0. ir p. Grigais., $1.00.

Aęiu radjio. gąrsintojams, kaip 
p. Bųdrįkui, rProgress. B-vei, S. 
M. Skudui, kuris garsino per 
Šaltimįęro valandą; taipgi ačiū 
“Nąujjeųoms” už garsinimus, 
ir yisieųis svečiams už atsilan
kymą.

Kaip vakar išęjo — dar ne- 
gaJijU pranešti, bet iki vakar, 
dienos susirinkimo ginęas Gąr- 
field Parko, Vyrų ir Moterų Pa- 
šąlpiniąm Kliubę ėjo, gana smąr- 
kiai.

Qinčo priežastis — tai $300 
Kliubo pinigų perkėlimas iš 
banko į “spulką”.

Netrukus po. Naujų Metų 
“Nąujięnų” “ąpulka”
pyipę, ir Skolinimo Bendrovė 
— prįsiuptė laišką, kviesdama 
kliųbą pasidėti pinigus joje —. 
iųž 4% metinių palūkanų. Kliu- 
bas laišką priėmė ir išrinko tris 
delegatus patirti daugiau apie 
tos bęądroyės sąlygas, ir rei
kalą atidėjo iki pusmetinio su
sirinkimo, bįrž. 11. Narių su- ■ 
sirinko nedaug. J.ie nubalsavo 
ištraukti $300 iš banko ir pa
dėti juos “Naujienų” B-ve j. Bet 
po susirinkimo paaiškėjo, kad 
pįnigąį bus dedami ne į “Nau
jienų” “Spulką”, bet į kitą. 
Taip staigiai sumanė valdyba.

Šaukė pas Advękatą
Sekančiam, liepos 9 d., susi

rinkime, kuris įvyko Napoleono 
restorane, 3958 Fifth Avė., pa
aiškėjo, kad tų pinigų perkė
limo reikalu pirmininkas J. Me- 
dalinskas buvo pašauktas pas 
adv. Richertą, kuris statė vi
sokius klausimus, ir norėjo ži
noti kodėl susirinkimas birže
lių, mėnesį buvo, neskaitlingas.

Pirmininkas advokatui pasa
kė, kad nežino, bet atvirutės 
visiems nariams buvo išsiun
tinėtos.

Bęt nariai buvę susirinkime 
atsiliepė, kad jie jokių atviru
čių negąvo. Pirmininkas tada 
atšovė, kad turbūt jūsų adre
sai negeri. Bęt nariai nusijuo
kė, kodėl adresai staiga suge
do? Jie ties tais pačiais adre- 
įsais. gyvena jau po kelioliką 
metų ir ikišiol atvirutes gau
davę. Turbut išsiuntinėjo 
ivirutes tiktai saviškiams.

Ir taip tas ginčas tęsėsi, 
gerai, kad valdyba kartais 
įsispiria ir sumano, kad daryli 
<be narių pritarimo ir paskui 
nariams visokius užmetimus 

i daro. Kliubietis.

r uRNETUKL-hlATVRETOK-bALE 
! Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

UELt* ‘MALĖ
uarbiųmkų Keikia

REIKALINGA lietuvis pardavi- 
ųęiojas deginamam aliejuj, parda
vinėti. Lioeraie Komisija, patyrimas 
neouunas. teidman reiruieum Co.

u-14 Jtvoosevelt KoacL

vmuiit&Att r uaviniiukE 
KaKanuaiiri uubair aruavmmi

Mokėdamas casn už rakandus, su- 
taupmsi nuo -iu iki oU7o. Mes prista- 
vouie uae Kur. rasauKite ar rašy
kite dei cįaugiau iiiiormącij ų. yien- 
lia. ncičioiiaiidi znioiiii aaiKtai rau- 
\i<idi ptis inus. zviuitS/kUSū
nūs, uotą o. vy estei n Ąve., Cmęago, 
iii. Phone Republic 6U5L
Euki\miED HUV1V1S— TU ^EĄT 

_ Gyvenimui Kambariai
IsNUOMLOJAME GYVENIMUI 

K/uvLbARluS

Atvažiavę į New Yorką apsisto
kite pas lietuvius. £ią rasite gra
žią vietą ir draugišką patarnavimą. 
Dideli kambariai su privačia rųau- 
dynę, virtuve ir šaldytuvu.

Maži kambariai su vieša maudy
ne gražiai įrengti, pjęieinąn^os kai
nos.

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

A. J. VIZNIS
Telęphone Susąuehanna 7—8533

1 BUSINESS CHANČĖS 
Biznio Progos

PARDAVIMUI GERAS BIZNIS. 
Prįęžąstis—neęvęikata. 4 blokai va
karuos nuo Manheirn Road p^ie 
Lake gatvės, Nlelrose Patk, Iii.

rolę "sale 
Ūkiai Pardavimui

at

Ne- 
už~

Pardavimui lo ’ akrų ukIs 
Valpafaišo, Ind. Bargenas pinigais, 
masinos, stakas, didele ęaęnė, karš- 
taę ir šaltas bėgantis vanduo na
muose. šaukti nuo 7:00 iki 9:00 v. 
popiet. Republic 3940,’

REAL ESTATE h-X)K ŠALĘ

Ę. K. Narys.

Ieško Laivo Su 
35 Jaunuoliais 
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Pasigrobė $100, Bet 
Pamiršo $1,000

5 KAMBARIŲ PŲYTINĮS ben
galo w, Portage Parke, arti mokyk
lų, tile stogą?, platus lotas, mie
gamas porčiųs, karštu vandeniu 
šildymas, gražus vietovaizdis. Kai
na $5,900, terminai. Reikia pama
tyti, kad įvertinti.

Buckingham 4757.

Žuvo Po Traukinių 
Ęąiųiųonįę

Paniiųoųdę, po lųdiana Beit 
.Lipų garvežio rutaią ųakdųvo 
ir mirė 55 įlietų John Janįgą, 
nuo 4246 Baltimore avenue, • i / . ♦ •
hammondietis. Nelaimė įvyko 
prie Illinois-Indiana sienos ir 

‘Čalumet upčš.1 ■ ‘ *• ’ r t

1 Krantą apsaugos laivai va
kar. Michigan ežere pradėjo, 
ieškoti burinio laivo, kuris iš
plaukęs iš Čhicagos Michigaų 
ežeran prieš keįetą dienų din
go. Jame buvo 35 skautų įgu
la.

Skauįų administracija skel
bia, kad laivas nepaskendo, bet 
ji, nę^eįų žiųę^i įolpa yrą laivo 
pozicija ir kas jo kelionę trug- 
do.

P,u pasiuntiniai, Kąri Smith, 
1;221 Asb Street, ir Jaęk De- 
Fųię, 525 Fullerton Parkway, 
vežę. $1,00. į Węst Shęre' Steve- 
doję Gompany raštinę. 450 E. 
OJūo st. Prie Rąndęlph ir Ar
go Cęųrt, nežiuęini piktada
riui privalė jų automobilį 
prię šaligatvio. Deginą suiųų- 
šė, o ųuo Smįlho atėmė kon
ventą su $1Q,O. ijCitame kouver- 

•tjC, kųrię piktadąriai ųepaste- 
bėjo, buvo $1,000,

Hoalthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

. ęRIDGEPORT. Visiems 
gęjęąi žinomą valgykla, Healthy 
,Food Restauęant, antrašu 3206 
So. ILalsted St., susilaukė nau
jos gąspadipės — ponios. Juli
jus Adąčkus. 
tyrusi virėja 
pąvąišinč su 
kais valgiais.

( Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.
t (Skelb.)

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

J U" I I

NĄUJIENŲ-ACME Telephoto
SOMERSET, Pa. — Įėjimus į LaųreŲHill tunelį, 

kur. užgriuvo keturi darbiųintai.

iŠ Lietuvos
Ukmergėj ir Alytuje 
Lietuvos Rankas norį 

statydįRtis. namus
KAUNAS — Lietuvos ban

kas sava skyriams provincijo
je daug kur stato namus ir 
gražiais moderniškais pasta
tais. puošia tuos miestus.

Dabar Liet bankas nori pa
sistatydinti gražius napius A- 
lyluje ir Ukmergėje. Alytuje, 
Vilniaus g. gale sklypas na- 
m.ajns statyti jau nupirktas, o 
Ukmergėje žęmės sklypas dar 
dędųias, be,t sunkų susitarti su 
sklypų savininkais.

KĖPĄINIĄI. — fiestų val- 
dybęs pastangomis įrengtos 
ųaųjos maudyklės. Bet ir Čia 
kažkas nakįį išlaužė visus įkai
tus stulpus ir sumetė į upę.

Tukstantųiė^ pirkėjų armijps ■ 
ieško visokių pirkinių, biz
nių. progų ir L L ' ’v 

•r * 5
Todėl jęigu turitę ką ąąię- 
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, ąeląųkite, 
kad kitos pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
'‘ętossi^ieą? skyriuje.

SąĄITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Clą^s- 
rfled” skyrių, kur.’siūloma dąug 
įvairių gerų bargertųl ”
VISUOSE BIZNIO ręikąluose 
naudokite Naujienų ‘ * aukštos 
yertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami ąrbaat- 
veždaml:

CĄNaĮ 85Q0
“NAŲJIBNOS^

1739 S. HALSTED ’ STREET
1 Chicago, 111. ‘
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SKERDYKLŲ UNIJA KONFERUOS SU 
DARBO SEKRETORE

Vyksta Į Washingtoną
Chicagos skerdyklų unija, 

Packinghouse Workers Organ- 
izing Committee, skelbia, kad 
trečiadienį jos atstovai atlaikys 
konferenciją su Jungtinių Val
stijų darbo sekretorium, p-le 
Frances Perkins. Delegacija jau 
išvyko į Washingtoną tai kon
ferencijai, ir joje svąrs ys 
skerdyklų streiko galimybes.

P-lė Perkins yra pasiryžusi 
streiko išvengti, ir Chicagon 
atsiuntė tris gabius arbitrato- 
rius, kurie bando ir toliau 
bandys uniją ir skerdyklų ben
droves suvesti deryboms.

Unijos ir skerdyklų bendro- jai.

vių ginčas artimiausia liečia 
Armour bendrovę, kur unija 
pirmiausia nori gauti kontrak
tą padengiantį visas firmos 
dirbtuves ne vien Chicagoj, bet 
visoj Amerikoj.

Bendrovei griežtai atsisakant 
derėtis, unija pradėjo grąsinti 
streiku, ir prie to jau porą sy
kių beveik priėjo. Streiko pa
sisekė išvengti laikinai, kai Ar- 
mour sutiko priimti atgal dar
ban 15 darbininkų Chicagoj ir 
37 Denveryje, Colo., kurie bu
vo prašalinti už darbuotę uni-

KOMUNISTAI IR LIETUVIŲ KRIAUČIŲ 
AMALGAMEITŲ LOKALO REIKALAI

Skaitytojų Balsai

valdybai valdant

tikietus ir 
būdavo po

3

į®:

į $

. .. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
W. J. Blalock, unijos šimpa tizatorius iš Denverio, 

kuris liko sužeistas prie Green Mountain tvankos strei
ko metu. .J,

iii

M
V

VAKAR 
IR UŽVAKAR 
CHICAGOJ

Lėktuvas Įvažiavo 
Į Hangaro Sieną

14 Keleivių Išliko Sveiki

Kaltina Aldermoną 
Ir Teisėją Bylos 
“Sufiksinimu”

O 9 metų mergaitė Jenny Em- 
ma neseniai buvo suparaližuota 
nuo tumoro jos smegenyse. Chi- 
eages gydytojai atsisakė dary
ti operaciją, pareikšdami, kad 
nėra vilties mergaitei pasveik
ti. Atsisakė ją gydyti ir gar
sios Mayo brolių ligoninės dak
tarai Rochešteryj, Minn. 
mergaitės motina sako, kad 
raližius nykstąs ir mergaitė 
mažu einanti geryn. 

0 0 P
• West Suburban ligoninėj
simirė 80 metų chicagietė Mrs. 
Carrie Trimingham, 238 South 
Oak Park avenue. Ji gimė Chi
cagoj, ir visą laiką gyveno Chi
cagoj. Jinai buvo viena iš ne
daugelio chicagiečių, kurie ge
rai 
ris 
sto

Bet 
pa
pą-

pa-

Kiekvienas plačiai mąstan- tus, gi “Trockio ir Stalino ka
lis žmogus aiškiai mato, kiek valieriams 
žalos lietuvių pažangiai liau- lokalų, niekad nariai nebuvo 
džiai padarė tie Trockio ir verčiami pirkti 
Stalino kavalieriai, su savo.žmonių baliuose
provokatoriška ir huliganiška 300, ir pelno likdavo po 2-3 
taktika. Vargiai rasi bent vie- šimtus 
ną pažangią kultūrinę organi
zaciją, kurioj jie nebūtų ban
dę šeimininkauti. Jie apdraskė 
didžiausią lietuvių kultūros 
ir apdraudos organizaciją, 
visan^ pasaulyje, būtent Lietu
vių Susivienijimą Amerikoje. 
Jie sugriovė Lietuvių Socialis
tų Sąjungų, kuri tiek daug pa
skleidė tarp lietuvių apšvietos 
ir kultūros. Jie sudraskė Lais
vamanių organizacijų, kuri 
traukė žmones iŠ tamsybės 
prietarų ir burtų. Vienu žod
žiu, jie tiek žalos pridarė pa
žangiai liaudžiai, kad stinkii\ 
jų pilnai įvertinti. Bet kada 
primeni jiems jų pragaištingus 
darbus, tad tuojau susilauki 
šmeižtų ir kelionių. Tai jų 
profesija, štai, vienas Trockio 
kavalierius, pas iv a d i n ę s 
“Kriaučium” per Trockio-Sta- 
lino organų ‘Vilnį” kolioja ir 
duoda vėjo X. š-ui, kam pa
rašė teisingai apie Lietuvių 
Kriaučių 269 lokalo susirinki
mų ir lokalo praeitį. Štai jis 
sako: “Naujienų” liepos 18 d. 
mim. pastebėjau gerai kriau- 
čiams žinomo fanatiko X. Š. 
korespondencijų. Tai baltgvar- 
diečių šalininkas. Tarp kitko- 
toj korespondencijoj sako, 
kad “biznio komisija pranešė, 
kad nuo baliaus, kuris įvyko 
pabaigoj balandžio mėn., pel
no liko $127.00 su centais, o 
viso Lietuvių Kriaučių loka
lus turi virš $600.00 ižde. Čia 
reikia pridurti, kad kiek laiko 
atgal, kai kriaučių lokalų te- 
rorišku budu užvaldė Trockio, 
o dabar ir Stalino kavalieriai, 
tai per porą metų kuone truko 
valdybai išmokėti nežiūrint to, 
kad tais laikais įplaukos, buvo 
daug didesnės ir narių trissyk 
daugiau buvo. Dabar lokalus 
netik kad visas bilas užsimo
ku, bet ir finunsus kasmet pa
didina, nežiūrint, kad lokalo 
įplaukos ir narių skaičius žy
miai sumažėjo.” Taip sekam- 
ba “Kriaučiaus” paduodama 
citata. Ar yra kas neteisingai 
pasakyta ar ‘perdėta.

dolerių.” Aplenkus 
X. Š-o koliojimų, tas “Kriau- 
čius” toliau sako, kad lokale 
dabar kivirčai nėra toleruoja
mi ir “kam tas besarmatis vėl 
puldinėja komunistus.4’

Bet “Kriaučius” meluoja sa
kydamas, kad buk komisija 
pranešė surinkus $90.00 už 
tikietus “verstinai.” Niekas 
lokalo tiktietų pirkti neverčia. 
Kaip paprastai, įžangos tikie- 
tai yra pardavinėjami iš anks
to ir kas supranta kas yra 
kriaučių unija, tas ir tikietus 
nusiperka su mielo noru, be 
jokios prievartos.

Kur dingdavo pelnas?
Tiesa, kad lokalo parengimai 

buvo skaitlingesni ir pelno bū
davo daugiau, tą ir X. Š. para
šė savo korespondencijoj, bet 
kur dingdavo tas pelnas? Ko
dėl lokalo iždas būdavo tiek 
tuščias, kad net ir valdybai 
kuone trukdavo algas ir bilas 
išmokėti? O betgi dabar loka- 
las turi virš $600. Tad kas 
begėdis ir kas melagis?

Kriaučiai džiaugiasi, kad 
bar lokale kivirčų nėra ir
lerancija atsirado. Tas tiesa ir 
taip yra, kadangi ne komunis
tai vadovauja. Bet ar gerb. 
“Kriaučius” atsimena kokia 
buvo tolerancija, kai kriaučių 
lokalų terorišku budu buvo už
valdę komunistai? Ir jis dabai' 
turi drąsos siūlyti X. Š-ui vietą 
tarpe baltagvardiečių ir Hitle
rio agentų. Labai ačiū, tik tar
pe tų gaivalų vieta ne X. Š-ui, 
bet komunistams ir jų pastum
dėliams. Neklysiu sakydamas, 
kad tie gaivalai ir dabar turi 
daug bendro, o X. š., kaipo 
pažangus žmogus ir liaudies 
teisių šalininkas, gali rasti vie
tą tarpe dorų žmonių.

Sužeidė Keturis
Townoflakiečius
Gatvekaryj

Susidūrė su treku

buvo

Vertė Tikietus Pardavinėti

yra

da-
to-

Keturi townoflakiečiai 
sunkokai sužeisti, kai Ashland 
avenue gatvekaris susikūlė su 
Iroku prie 3^nd LHace. Nedai- 
mė įvyko naktį iš šeštadienio į 
sekmadienį. »

Trokas sukosi į Ashland 
avenue ir gatvekaris, nespėjęs 
sustoti, drožė jam į šoną.

Sužeistieji yra: 38 metų An- 
thony Dzielskis, nuo 4335 S. 
Hennitage avenue; jo 33 metų 
žmona Julija ir du vaikai, Emi- 
!y, 12 metų amžiaus, ir Jonas, 
8-ių. Jie buvo vieninteliai ke
leiviai gatvekaryj. Dzielskiui 
juvo nulaužta koja, ir jisai 
panešė kitas žaizdas, bet jo šei
mos nariai nukentėjo mažiau.

Taipgi buvo sužeistas John 
McCarthy, 6952 Bishop street, 
gatvekario motormonas.

Trokas apsivertė ir užsidegė, 
bet šoferis išliko sveikas.

Įvažiavo Į 
Elektros Stulpą
Automobilių nelaimės Chicagoj

3800 Lake Shore Drive, ir Ro
bert Steuben, 819 N. Leaming- 
ton' Street. Automobilio vairuo
tojas, Robert Elliott, nuo 217 
E. Ontario street, išliko svei
kas. Jisai buvo.-suimtas už ne
atsargų važiavimą ir neturėji
mą laisnių automobilį operuo- 
li- • \ f A

atsimena didįjį gaisrą, ku- 
sunaikino beveik pusę mie- 
1871 metais.

» » »
Peter Heinzen, 38 metų 

evanstonietis nuo 1515 Wash- 
ington avenue, šaudė voveres. 
Viena kulka nesiekė tikslo, ir 
sulindo į galvą 9 metų mergai
tei Joan Schaeffer. Tai buvo 
rugpiučio 6 d. Daktarai tikrai 
manė, kad ji mirs, bet dabar 
netiki savo akims. Mergaitė ga
li valdyti kūną, atsisėda ir va
kar kalbėjo su tėveliais, 
kulka nebuvo iš 
imta.

Federalės valdžios aviacijos 
biuras daro tyrinėjimą keistos 
keleivinio lėktuvo nelaimės Chi
cagos miesto airporte.

Nelaimė įvyko pereitos savai
tės pabaigoje. Dėl nežinomų 
priežasčių (sako, vėjo) didžiu
lis 21 pasažieriaus keleivinis 
lėktuvas nevykusiai nusileido. 
Pasiekus lėktuvui žemę, lakū
nas bandė uždėti stabdžius, bet 
ratai paslydo, lėktuvą metė į 
šoną, ir vieną sparną ir lėktų 
vo šoną sugrudo į Braniff oro 
linijų hangarą.

Lėktuvas priklausė United 
Airlines linijai. Jame buvo 14 
keleivių ir trys įgCllos nariai, 
bet visi išliko sveiki. Nuken
tėjo du mechanikai, buvę han- 
gare: Robert Simmons, 24 me
tų amžiaus, 6539 Kenwood, ir 
John Thompson, 30, nuo 1638 
W. 81st Street.

Suėmė 20 Norkotikų 
Urmininkų 
Chicagoj
Padarė Daug Kratų Southsidėj 

, ir Northsidėj

nors
smegenų iš-

Chicago pra- 
Lewis, C.LO. 
vyksta į Wy-

Užmokės, Kai Už
dirbs $500,000,000

Gera Svajoti.

Dabar Janulių 
Šeimai Vištų ir 
Kiaušinių Netruks

M i s terijcr 'Išraiški n o

O šeštadienį pro 
važiavo John L. 
viršininkas. Jisai 
oming valstiją. Kokiais reika
lais — atsisakė pasakyti.

a » »
• šeštadienį ir vakar Chicagos 
lenkai šventė Lenkijos 25 me
tų nepriklausomybės sukaktu
ves. Įvyko y vįsa eilė masinių 
mitingų,s pamaldų ir įvairių ki
tų parengimų.

» » »
• Maxwell street biznieriai 
skelbia, kad prieš rugsėjo 1 d., 
visi mediniai vežimai ir “ 
dai” bus išnaikinti, ir jų
toj bus jrengti plieniniai 
žimai. Jie bus oranžinės ir 
lynos* spalvų.

• Du hammondiečiai 
skaudžiai apdeginti, kai
degė jų laivas, prie Calumet 
upės ir 130th street prieplau
kos. Nukentėjo Erich C. Haeh- 
nel, HammondS Pure Ice and 
Coal Company prezidentas, 241 
Russell st., ir jo sekretorė, Miss 
Marie Knoerzer, 230 Wildwood 
Road.

Toliau tas Trockio agentas 
sako X. š-ui, kad dabar į lo
kalų Įvesti politinius ginčus 
nėra reikalo, nes yra daug 
darbo gerinti darbininkų są
lygas, ginti nuo kirtimo algų 
ir t. t. (tik ne Trockio agentų 
pastangomis!). Jfis priduria: 
“Tam fanatikui ir raudonųjų 
kandžiotoji!! (X. š-ui) pri
minsiu, kad komisija pranešė 
surinkus $90.00 už tiktietus 
kaip ir verstinai. Aš pats tu
rėjau vargo pardavinėti tikie-

34 metų Frank Voorhees, 
(sako, ūkininkas iš Elmhurst) 
nusisamdę taxi ir pradėjo va
žinėti po vidurmiestį. Įvarė 
$10 sąskaitą. Kai taxi šoferis 
Max Rosner pareikalavo už
mokesčio, tai Voorhees 
štai kaip atsake:

Užmokėsiu 
metais, kai
000,000. Beje, tada aš ir į pre
zidentus kandidatuosiu.”

Rosner Voorhees’ą areštavo,

Du chicagiečiai buvo užmuš
ti, kai sprogo padanga ir auto
mobilis, kuriame jie važiavo, 
atsimušė į elektros stulpą prie 
93rd ir Western avenue.

Užmuštieji yra:
Bernard Smith, 8716 S. May 

street, ir
William Reilly, 1226 West 

78th street.
Du kiti vyrai, buvę automo

bilyj, išliko gyvi, bet buvo 
sunkiai sužeisti. Jie yra:

Tobias Burke, 7957 
Ashland avenue, ir-'

Peter Walsh, 6949

South

jam

Peoria 
street. Pastarasis buvo prie vai
ro.

suskaitą 
uždirbsiu

kitais 
$500,-

Kitos nelaimės
Trys Northwestern univėr- 

t studentai 
kai jų

siteto advokatūros
buvo sunkiai sužeisti, 
automobilis atsimušė į elevato
riaus stulpą prie Wabash ir

Sužeistiejio teisėjas L. H. Hayes atidavė Randolph gatvių. ,
jį proto ligų daktarui obser-(yra, William Brady, 61 Eašt 
vacijai. Oak street; Leonard Shapiro,Oak Street; Leonard Shapiro,

Triukšmas Chicagoj
Cook apskričio prokuratorius 

Thomas J. Courtney pereitos 
savaitės pabaigoj sukėlė suju
dimą politiniuose rateliuose ap
kaltindamas aldermoną J. Ros- 
tenkowski iš ^32-tro wardo ir 
miesto teisėją Eugene L. Mc 
Garry bylos “sufiksinimu”.

Byla palietė 31 metų lenką 
Frank Klakowicz, kuris buvo 
apkaltintas pardavinėjimu vog
tų daiktų, žmonai ir vaikams 
maldaujant, teisėjas paskyrė 
Klakowicz’iui probaciją, bet 
prokuratūra tuo nepasitenkino. 
Klakovvicz’ių vėl areštavo, įka
lino naujai bylai, o teisėją ir 
Rostenkowskf apkaltino bandy
mu Klakowicziu paliuosuoti nuo 
oausmės, kurios jisai yra už
sipelnęs.

1,000 Lietuvių Paliko 
Piliečiais

Fedęralio narkotikų biuro 
agentai šeštadienio vakare ir 
sekmadienio rytą padarė visą 
eilę kratų Chicagos Southsidėj 
ir Northsidėj, ir suėmė 20 nar
kotikų pardavinėtoj ų-urminin- 
kų, kurie narkotikais aprūpin
davo detalinius-“retail” — par
davėjus.

Agentai taipgi konfiskavo 
100 uncijų narkotikų, kurių 
vertė siekia apie $5,000.

Penki suimtųjų buvo palei
sti po kaucija, o visi kiti yra 
kalinami. J

Chicagos imigracijos biuras 
skelbia, kad per metus laiko, 
nuo rugp. 1, 1938 iki liepos 31, 
1939, 1,006 lietuviai išsiėmė pi
lietybės popierius.

Pirmoj vietoj stovi lenkai, 
kurių 3,926 paliko piliečiais, 
antroj vokiečiai, su 2,950 nau
jais piliečiais. Lietuviai stovi 
devintoj vietoj. Juos pralenkia 
anglai, jugoslavai, čekai, ru
sai ir švedai.

Meldžiu Atydos, Ger 
biamieji Daktarai, 
Medikai, Chirurgai 
ir Dentistai

Ame r i
Drau

Senas Chicagos lietuvis My
kolas Janulis gyvena ties 8470 
Vincennes avenue ir kieme 
turi pasistatęs vištininkų, ku
riame laiko kelioliką vištų. 
Mat, nori, kad šeima turėtu ir 
šviežių kiaušinių ir retkar
čiais ' galėtų pasigardžiuoti 
vištiena.

Staiga, vištų skaičius pradė
jo mažėti. Tas apsireiškimas 
nebuvo labai malonus. Janulis 
jautė, kad vištos jo, ir tiktai 
jo x šeimyna gali jas valgyti. 
Bet atsirado koks tai žmogus, 
kuris tos Janulio nuomonės , .'į I 
nesilaikė. j'

Dingo viena |išta, dingo ki
ta, dingo kėlios. Mykolas Ja- 
,nulis ir suriuš Frank, 23 metų 
amžiaus jaunuolis, pradėjo 
galvoti kas daryti. Sūnūs yra 
mechaniškų palinkimų, ir jisai 
suradęs varpelį: ir kelis drat • 
galius įrengė vfštininke aliar
mą.

■ ■ ■ . '.4t

Janulių vištų,; skaičius nebe
mažės. Aliarmas davė rezul
tatų. Kai varpelis užvakar su
skambėjo nakties laiku Janu
lis ir sūnūs puolė į viršininką 
ir ten rado 31 mėtų negrą 
John Williams. Policijos klau
siamas kokiu budu jisai virš- 
tininke atsidūrė^ Williams at 
sakė, dievaž, nežinąs, tik tiek 
atsimenąs, kad buvo labai al
kanas. Jisai buvo atsinešęs su 
savim į vietininką 'didžiu!; 
maišą, į kurį butų galėjęs su
sidėti visas vištas. Jų tuo lai
ku buvo 15-ka. ;

Tąigi, dabar Janulių šeimy
riu turės pakankamai ir vištų

stan- 
vie- 
ve- 

mė-

buvo 
u&d-

Annenberg Pasiduos 
Šia Savaite

Advokatai paskelbė, kad mi- 
lionierius Moses L. Annenberg, 
kurį Chicagos federalė džiurė 
apkaltino nesumok ė j imu suvirs 
trijų milionų dolerių income 
taksų, pasiduos teismui šią sa
vaitę. Teismas jam paskyrė 
$100,000 kauciją. Su pabaudo
mis ir nuošmičiais Annenberg 
yra skolingas valdžiai suvirs 
penkis milionus dolerių.

Užmigo Berūkyda
mas Cigareta

Moteriškė Sudegė

43 metų moteriškė Helen B. 
Willis, gyvenanti adresu 2842’ 
Sheridan Road, atsigulė ant so
fos ir užsidegė cigaretą. Berū
kydama užmigo.

Kai dūmai ėmė veržtis iš 
kambario per rakto skylutę ir 
plyšius, kaimynai suprato, kad 
kas nors negerai ir pašaukė 

ir kiaušiniui ir jų pretenzijos policiją ir ugniagesius. Kai jie 
prie jų bent laikinai yra ap- ątyyko jau buvo vėlu -
saugotos. Willis buvo negyva.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato Paieško
mi Asmenys:

Man p orė tusi, kad 
kos Lietuvių Daktarų 
gijos nariai atydžiai perskai
tytų No. 6 “Medicina” už bir
želio mėnesį, 1939 m.,—ypa
tingai šiuos žemiau paduotus

RUTKAUSKAITĖ, Ona, 
venusi 2015 Avenue I, Brook-

gy-

ŠILKAUSKAS, Juozas, išvy
kęs į J. A. Valstybes 1909 me
tais ir savo laiku gyvenęs Det- 
roit, Mich., 8 Polis Street.

SINKEVIČIUS, Jonas, kilęs 
iš Alytaus apskr., Butrimonių 
valse., Greikonių kaimo. Prieš 
kelis metus jis sirgo nervais ir 
buvo kurioj tai ligoninėj, bet 
ar jis aju yra pasveikęs ir iš 
jos išėjęs, dar nežinoma.

ŠUMSKAITĖ, Lucija, 1932- 
1934 metais gyvenusi 181 Oak 
Street, Lawrence, Mass.

VILKELIS, Julius, išvykęs j 
T. A. Valstybes 1908 metais ir 
nuolatos gyvenęs Somerville, 
Mass., 17 School Street, kame 
buk tai miręs 1938 metais.

TUSKENIS, Jonas, dar 1936 
metais gyvenęs 8742 — 126 St, 
Richmond Hill, New York.

Kai kuriems iš ieškomų pri
klauso turtas bei palikimai, 
kurie negali būti greit sutvar
kyti neatsiliepus teisėtiems 
įpėdiniams.

leškojamieji arba apie juos 
žinantieji prašomi rašyti:

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas,

16 West 75 Street, 
New York City

tuvių sveikatingumo apsaugo
jimo ir pakėlimo klausimas.

2. Prof. Dr. K. Ozelis*. Svei
katos reikalu rupinimas Lie
tuvoje.

3. Doc. Med. Dr. J. Sopaus- 
kas: Kaip prižiūrima visuo
menės sveikata Švedijoje.

“Medicina” yra mėnesinis 
laikraštis skiriamas medicinos 
teorijos ir praktikos reika
lams.

Adresas “MEDICINA” Mic
kevičiaus gatvė No. 11 a. G. 4, 
Kaunas, Lithuania.

—Dr. A. L. Graičunas.

SLA 301 Kuopos 
Susirinkimas

Prigėrė Du Jauni 
Chicagiečiai

Coldwater ežere, Michigan 
valstijoj, prigėrė du jaunuoliai 
iš Town of Lake. Jie buvo 20 
metų Robert Penciak, nuo 4734 
S.- Marshfield avenue, ir 19

SLA 301 kuopos mėnesinis 
susirinkimas šiandieną, rūgp. 
14 d., 7:30 vai. vakaro, p. Sha- 
meto svetainėje, 1500 S. 49th 
Avė. Visi nariai-rės ateikite ir 
atsiveskite savo dr'augą-gę, nes 
musų Susivienijimas šiandien 
pilnai atsako visuomenei vis
kuo—pašalpa ligoj ir pomirti
nėmis nuo $100.00 iki $5,000.

Gali įstoti ir 60 metų senas, 
jeigu tik sveikas. Mėnesiniai 
mokesčiai pigesni negu ko
kios apdraudos kompanijos ir 
atsakomybė pilnai gera. Tad 
nieko nelaukę patarkite vi
siems, kad stotų prie SLA 
kuopos kiekvienoj kolonijoj.

—K. P. Deveikis.

įkrito Upėn 
Ir Prigėrė

Chicagos upėn, prie Division 
Street tilto, įkrito 46 metų Wal- 

----„.„p. ter Wojcik, ir prigėrė. Jaisai
— Mrs., metų Jack Wallace, 4724 So. buvo girtas. Gyveno adresu 

‘Marshfield avenue. 11514 Fry street.1514 Fry Street.




