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SUTARTIS SUSTIPRINO NACIU RANKI 

KOVOJ SU LENKAIS
I

250,000 Vokietijos kareivių sukoncenturo 
ti Slovakijoj, Lenkijos pasieniu

BERLYNAS, Vokietija, rugp. centruota 250,000 Vokietijos 
kariuomenės. Koncentracijos 
punktai yra miestai Cadca, 
Trstena, Orlov ir Mezilaborce. 
Tuose miestuose ir miesteliuo
se mokyklos ir miestų rotušės 
paimtos kareivinėms ir kariuo
menės ligoninėms.

Keliai pilni kariuomenės. Til
tai stiprinami, kad galėtų at
laikyti sunkvežmiių ir patran
kų gabenimą. Tiltus saugo ka
reivių patruliai. Tarp kaimų j- 
steigti amunicijos sandėliai. 
Laukų telefonų tinklas nuties
tas visu parubežiu.

Romoje gerai painformuoti 
ir autoritetingi italai pranašau
ja, kad Vokietijos-Lenkijos ka
ras gali kilti į savaitę laiko, jei
gu Lenkija nenusileis. Fašistų 
spauda pataria lenkams priim
ti Hitlerio planą, kuris yra 
toks: 1—sugrąžinti Dancigą 
Vokietijai; 2—duoti Vokietijai 
vieškelį ir geležinkelį per len
kų koridorių j rytų Prūsiją; 3 
—lenkai gaus laisvą zoną Dan
cige; 4—Vokietija garantuos 
Lenkijos rubežjų neliečiamybę

20—Sekmadienio vakare pa
skelbta, kad Vokietija pasira
šė prekybos sutartį su sovietų 
Rusija.

Sutartis garantuoja * Rusijai 
kreditų suma $80,000,000 Vo
kietijos tavorams pirkti. Atsi
lygindama Rusija suteiks Vo
kietijai savo prekių vertės $72, 
000,000 per ateinančius dvejus 
metus.

Sutartį pasirašė Vokietijos 
vardu Dr. K. Schnurre, o so
vietų Rusijos vardu E. Baba- 
rin. Tuo gi tarpu kiti praneši
mai sako, kad Francuzijos ir 
Britanijos karinių misijų pasi
tarimai ir derybos su rusais už
sikirto.

Berlyne aukšti nacių vadai, 
skelbia, kad sovietų ir nacių 
sutarties pasirašymas 
sustiprino Vokietijos 
tošy dėl Dancigo.

Naciai sako, Dancigo diena 
nebetoli. Jie įspėja, jogei len
ką dar gal ieško taikos pas vo
kiečius, bet privalo ieškoti Jos 
greitai, nedelsdanfT _

Slovakijoj, Lenkijos padieny, ir pasirašys 25 ’metų nepuolimų 
250 mylių ilgio fronte sukon- sutdrtj’su lenkais.

žymiai 
kaži ras

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
KANSAS CITY, MO. — Ekspertai tikrina parašus po peticija, kuria reikalau

jama atšaukti majorą Bryce B. Smithą.

Liudytoja prieš na
cius gavo grąsinimą

RUSIJOS REIKALAVIMAI BAUGINA 
PABALTIJO VALSTYBES

Britanijos ministenų 
kabineto mitngas 
įvyks antradienį

Naciai pritaria po
piežiaus atsišau

kimui

NEW YORK, N. Y., rugp. 20. 
— J. Valstijų atstovų rūmų ne- 
amerikoniškai veiklai tyrinėti 
komitetui pereitos savaitės ga
le liudijo Helen Vooros, 19 me
tų mergina, kuri praeity yra 
buvusi viena nacių jaunuome
nės Amerikoje vadų.

» • ■ • • J * *

Mergina s aiškino, kad j i pa
sitraukė iš nacių tarpo dėl na
cių nemoralumo.

Farmerių streikas 
sulaikė *43 nuošim

čius Ne w Yorkb 
pieno

Slovakai reikalauja 
lenkų žemės

Pereitą šeštadienį ji gavo 
grūmojantį raštelį ryšium su 
jos liudymu dieną prieš 
kongreso komitetui.

lai

LONDONAS, Anglija, rugp. 
20 — Britanijos valdžia perei
tos savaitės gale rodė susirūpi
nimo ženklų dėl pranešimų, 
kad Vokietija ruošiasi pulti 
Lenkiją. Premjeras Chamber- 
lain nutarė nutraukti atostogas 
Škotijoj ir sugrįžti į Londoną 
pirmadienį.

Antradienį įvyks Britanijos 
ministerių kabineto mitingas. 
Jis svarstys klausimą, ar turi 
Britanija įsimaišyti į vokiečių- 
lenkų ginčą ir mėginti jj taikos 
derybomis pašalinti.

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
20 — Popiežius Pijus XII šeš
tadienį priėmė grupę pilgrimų. 
Tarpe ko kita jis pasakė, kal
bėdamas pilgrimams, kad jis 
dar turi viltį, jogei įvairių šalių 
valdovai supranta savo atsako- 
mingumą prieš žmones ir ne
užtrauks žmonėms tokios ne
laimės, kaip karas.

Dėl popiežiaus kalbos Vokie
tijoj tapo išleistas oficialus pa
reiškimas, kuris sako, kad po
piežius pripažįsta nacių reika
lavimų teisingumą ginče su 
Lenkija.

Reikalauja tyrinėti 
Detroito policijos 

veiklą

NEW YORK, N. Y., rugp. 20 
— New Yprkas suvartoja kas
dien 4,406,000 kvortų pieno. 
Dėl to, kad pieno farmos pa
skelbė streiką, šeštadienį New 
York u i ■ jau lt uko i ,760,000 
kvortų pieno. ' ■

Pienas, kuris pirm, streiko 
buvo /Vartojamas kondensuota- 
vimui, varškei ir sviestui^ šeš
tadienį tapo.upasiųstas į ligoni
nes, į privačius namus ir į vi
suomenės įstaigas. Žymiai su
mažintas kiekis pieno, kuris 
pirmiau būdavo siunčiamas -į 
valgyklas, kepyklas ir į kito
kias biznio įstaigas.

BRATISLAVA, Slovakija, 
rugp. 20 — Pranešama, kad 
dvi Slovakijos armijos divizi
jos ir 300,000 rezervistų šešta
dienio vakare asiųsta į Tatra 
kalnus, prie Slovakijos-Lenki- 
jos rubežiaus.

Ryšium šų paeifiimu- Slovaki- 
jos nacių kariuome.nėš* reika
lams Slovakijos -vadai pareiš
kė, kad jie yra pasiryžę atsiim
ti iš Lenkijos Javorina apy
linkę, kurią lenkai pagrobė 
pereitų metų rugsėjo mėnesį.

Grūmoja paskelbti 
blokadą Hong- 

kongui

Taikos ar karo krizė 
į savaitę laiko

, VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
20 — Čia jaučiama, kad Ro- 
mos-Berlyno' ašis vis didesnį 
spaudimą daro į lenkus. Dien
raštis “Czas” pereitą šeštadie
nį išėjo tokia antrašte: Atei
nanti savaitė bus krizės savai
tė—taikai arba karui nuspręs
ti.”

Lenkai ryšium su gaunamais 
pranešimais apie koncentruo
jamą Slovakijoj nacių kariuo
menę paaiškina: “Mes esame 
prisiruošę.”

Pašalino iš miesto 
knygyno plačiai 
skaitomų knygų

DETROIT, Mich., rugp. 20— 
Šiomis dienomis nusižudė ir 
savo dukterį nužudė p-ia Jane t 
MacDonald. Prieš mirtį ji pa
rašė laiškus, kuriuose kaltina 
Detroito policininkus sėbrau
jant su gembleriais ir. rakietie- 
riais; Moteris pareiškė, kad ji 
į gembleriavimo sūkurį ^buvo 
įvelta ir dėl to jai tenka nusi
žudyti.

Dabar įvairios Michigan vals
tijos ir Detroito miesto piliečių 
organizacijos reikalauja su
šaukti grand jury ir padaryti 
policijos veiklos tyrinėjimą.

Ruošiasi atnaujinti 
atakas prieš Nau

jąją Dalybą
rugp.

SHANGHAI, Kinija,

QRR

KANSAS CITY, rugp. 20— 
Kansas City apšvietos taryba 
pašalino iš miesto knygyno ne
senai parašytą John Steinbecko 
knygą—apysaką “Grapes of 
Wrath”. šitoj knygoj vaizduo
jami vargai Kalifornijos bena
mių, kurie praeity yra ,buvę 
Amerikos ūkininkai, bet dėl 
sausrų ir skolų neteko savo u- 
kių ir dabar bastosi iš vienos 
valstijos į kitą arba yra su
simetę Kalifornijos valstijoje, 
gyvena palapinėse, iš žabų su* 
pintose šėtrose, arba ir atvi
rame ore.

Išvarė iš Dancigo 
svetimšalį kores

pondentų

VVASHINGTON, D. C 
20—Dies ne-amerikoniškai vei
klai tyrinėti komiteto narys, 
republikonas atstovas Thomas, 
pareiškė šeštadienį : esą, tirimas 
nacių veiklos yra tik menknie
kis, palyginus su tolesniu ty
rinėjimu, kuris atidengsiąs 
Naujosios Dalybos kooperavi- 
mą su komunistais.

Praeity Dies komitetas sten
gėsi daugiau diskredituoti Nau^ 
jąją Dalybą, ne kad tirti nacių 
arba komunistų veiklą.

rugp.
20 — Kinijoj, visai arti kon
tinento, yra britų kolonija 
Hongkong. šeštadienį Japonijos 
aukštas atstovas pareiškė, kad 
Japonijai gal teks paskelbti 
blokadą Hongkongui, nes esą 
iš čia vis dar tebegabenama 
amunicija nacionalinės Kinijos 
vyriausybės armijai.

Taigi japonai jau 
na britų koncesijos 
blokada. Jie grūmoja
ti britų koloniją ir svarbų Bri- 
tainijos uostą tolimuose rytuo
se.

nesitenki- 
Tientsine 
užblokuo-

Potvynis Tientsine

Mirė buvęs Philadel- 
phijos meras Wilson

to
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra- 
našauja:

Giedra; truputį vėsiau; vidų* 
tinio stiprumo ir apystipriai 
šiaurės vakarų vėjai; saulė te
ka 6:03 v. r., leidžiasi 7:44 v.

Dezinterijos epide
mija Tokio mieste
TOKIO, Japonija, rugp. 20—- 

Tokio miestą užgavo dezinteri
jos epidemija. Kasdien uregis- 
truojama po 200 susirgimų ta

DANCIGAS, rugp. 20 — Pe
reitą šeštadienį Dancigo polici
ja įsake dienraščio “Tire Lon- 
don Daily Herald” korespon
dentui,. K. Scot Watson, tą pa
čią dieną išvažiuoti. Dancigo 
vyriausybė kaltina Watsoną 
tuo, kad jis siuntęs klaidinan
čius pranešimus apie padėtį 
mieste.

Mirė darbietis par
lamento narys

11 f • -m. ■■

GLASGOW, Škotija, rugp. 20 
Pereitos savaitės gale čia 

mirė Laughlin MacNeil, 62 me
tų, Darbo Partijos britų parla
mente narys. u

dar

da- 
bu-

TIENTSIN, Kinija, rugp. 20 
—Hai upės vanduo išsiliejo iš 
krantų. Sekmadienį vanduo 
vis kilo.

Potvynis nunešė didžiąją 
lį japonų barikadų, kurios
vo užblokavusios įėjimą į fran
cuzų ir britų koncesijas. Van
duo apsėmė elektrizuptas tvo
ras, kuriomis japonai aptvėrė 
koncesijas. Pačiose koncesijose 
potvynis grūmojo apsemti dau
gelį namų.

Tačiau daug didesnis potvy
nio pavojus buvo slėniuose už 
Tientsin miesto ribų, kurie yra 
tirštai kinų apgyventi. Prisi- 
bijoma, kad čia žus daug į žmo
nių. Susisiekimas su jais-jau 
dabar nutrauktas.

PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
20 — Pereitą šeštadienį, rugp. 
19, mirė buvęs Philadelphia 
meras, S. Davis Wilson. Dėl 
ligos Wilson rezignavo iš mero 
vietos rugp. 11 dieną š. m., ne
baigęs tarnybos termino. Sir
go nuo pereitų metų gruodžio 
mėnesio. Mirė būdamas 57 
tų senumo.

Rusai traukiasi
Mongolijoj

me-

TOKIO, Japonija, rugp. 20— 
Gaunamais čia iš Hsingkingo, 
Mandžurijoj, pranešimais, po 
mūšio Chalka upės srity japo- 

kariuomenenų ir mongolų 
traukiasi atgal.

AJ
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NAUJI SOVIETŲ ARMIJŲ VADAI

jau kiti žmonės. Tai kapitonai 
ir pulkininkai, po valymo pa
kelti į generolus. Jų gabumai 
neprilygsta likviduotų generolų 
gabumams.

Tačiau, sako pranešimai, bri
tų ir francuzų karinės misijos 
Maskvoje ne taip Rusijos armi
jų kokybės žiuri, kaip stengiasi 
atsiekti psichologinio efekto: 
kad štai Britanija ir Francuzi- 
ja padarė karinę sutartį su 
Rusija!

Rusai, matydami britų ir 
francuzų norą padaryti sutartį, 
stato stiprius eikalavimus. Tarp 
ko kita jie reikalauja, kad bri
tai ir franeuzai pripažintų 
jiems pirmenybę Latvijoje ir 
Estijoje. Rusų tolesnis tikslas 
yra okupuoti abi šitas šalis. Ir 
dar toliau: Rusija reikalauja 
karinės sutarties su Suomija; 
pagal tą sutartį Maskva nori 
gauti bazę Aaland salose.

Toki tai nemalonus praneši
mai gaunami Pabaltijo vaisty

RIGA, Latvija, rugp. 20 — 
čia gaunama pranešimų apie 
britų ir francuzų karinių misijų 
pasitarimus su sovietų Rusijos 
armijų vadais.

Prieš porą metų, sako vienas 
pranešimas, Rusija turėjo daug 
gabių ir net talentuotų kariuo
menės vadų. Vyriausieji jų tar
pe buvo: Maršalas Tuchačev- 
skis. Į jį žiūrėta kaipo į natū
ralų rusų pajėgų vyriausįjį ko
manduoto ją, jeigu karas kil
tų; generolas Ubaravičius (lie
tuvis) skaitėsi šiaurės vakarų 
krašto specialistu; generolas 
Jakir specializavosi pietų va
karų fronte; maršalas Bliuche- 
ris buvo Rusijos rytų armijų 
komanduoto jas; maršalas Je- 
gorov buvo generalinio štabo 
viršininkas. Visus juos likvi
davo Stalinas. Vien Bliucheris 
pasilieka, bet ir jo žvaigždė at
rodo užgesusi.

1937 metų valymo pasėkoje 
90 nuošimčių Rusijos generolų
•likviduota. Ir šiandien derybas bėse apie komunistų reikala- 
su britais ir francuzais veda vimus.

Iš Lietuvos-
r 1 *------- ' ■ ■ t, #

KAUNAS. ■ Ispanijos pa
siuntiniu Lietuvai paskirtas 
Don Louis de Olivarez Cande 
,de Artazas, kuris rugpiučio 
mėn. pradžioje atvažiuoja į 
Kauną įteikti savo skiriamuo
sius raštus. Naujas Ispanijos 
pasiuntinys nuolat reziduos Ry
goje. Lenkijos pasiuntinybės 
Lietuvai I sekretorius M. Za- 
lienskis atšauktas iš savo vie
tos ir paskirtas I sekretorium 
Lenkijos pasiuntinybėje Helsin
kyje. Į savo naują paskyrimo 
vietą išvyks rugpiučio 2 d. 
Naujuoju Lenkijos pasiuntiny
bės Kaune I sekretorium pa
skirtas Varšuvos U.R.M. pata
rėjas Bernard Fuksiewiecz, ku
ris jau laukiamas Kaune.

ŠVENTOJI. — Atostogaująs 
Vidaus Reikalų Ministerijos 
generalinis sekretorius Pr. Bar
kauskas jau kelinta diena dir
ba Darbo Talkoje šventojoje. 
Be to, Darbo Talkoje dar da
lyvauja ginklavimo valdybos 
viršininkas pik. Lesauskis, Pa
nevėžio apskrt. viršininkas Šle
petys ir eilė kitų aukštesnių 
pareigūnų, jų tarpe vienas ats. 
pulkininkas ir buvęs Kauno 
burmistras Graurogkas.

KAUNĄS. — Pašto Valdybos 
statistikos skyriaus žiniomis š. 
m. liepos 1 dienai visoje Lie
tuvoje yra įregistruota 57,899 
radijo abonentai. Per paskuti
nius tris mėnesius padaugėjo 
3,003 nauji radijo abonentai. 
Vien Kaune yra įregistruota 
16,584 radijo abonentai.

Miškų gaisrai Kali" 
fornjoj 1,000 mylių 

plotu
SAN FRANCISCO, Cal., rugp. 

20 
siaučia visa eilė girių gaisrų 
1,000 mylių plotu.

Kalifornijos valstijoje

Vokečiai perka varį
- Anglijoje
LONDONAS, Anglija, rugp. 

20—Varis yra būtinai 
linga medžiaga karui. Ir vo
kiečiai paskubomis perka varį 
Anglijoje. Vario kaina Londo
ne žymiai pašoko aukštyn. To
nui jo jau mokama $208. Na
ciai, be to, Londone perka 
daug gumos, kuri taipgi yra 
viena būtinų karo reikmenų.

reika

Farley atlankė
popiežių

CASTEL Gondolfo, rugp. 20 
— J. Valstijų generalinis pašto- 
rius Farley atlankė popiežių 
Pijų XII. Kalbėjosi su popie
žium privačiai 15 minučių. Po 
pasimatymo su popiežium Far
ley pareiškė, jogei popiežius 
daro visų, ką gali, taikai Euro
poje ir visame pasauly palaiky-

17 sužeistų traukinio 
nelaimėje

CHATSWORTH, N. J., rugp. 
20 — Netoli nuo šito miestelio 
šeštadienį nušoko nuo bėgių 
Central Railroad of New Jer- 
sey traukinys. Nelaimė trauki
nį ištiko todėl, kad geležinkelio 
patalą išplovė lietus. 17 pasa- 
žierių sužeista.

Rugpiučio Mėn

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

Šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
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Apie mirties pirklių biznį
II

1927 m. pradžioj aš buvau 
pakviestas ateiti į vieną Vie
nos hutą. Jis buvo dideliuose 
namuose, stovėjusiuose praš
matniausioje Vienos aikštėje 
—&varcenberg Platz. Duri
ninkas atidarė duris ir paly
dėjo mane per ilgą vestibiulį 
į vieną kambarį. Tas mano 
aplankytas butas buvo taip 
prabangiškai įrengtas, kad ki
to tokio aš iki to laiko nebw» 
vau matęs. Tas kambarys, į 
kurį mane tarnas įvedė, buvo 
a {įkabinėtas medžioklės tro
fėjais. Tarp tų trofėjų kabėjo 
apie pustuzinis žymių Euro
pos valstybių vyrų portretų.

Aš palaukiau momentą, kol 
atėjo savininkas. Jis buvo vi
dutinio ūgio, plačiapetis vyras 
su charakteringu smakru. Jo 
atletiška figūra judėjo lengvai 
ir elegantiškai, kiekvienas žin
gsnis rodė jo paslėptą enęrgi-i 
ją ir judrumą.

šia vyras buvo Fricas Man-* 
dlis, Austruos žymiausio Hir-? 
tenbergo ginklų fabriko savi* 
ninkąs ir generalinis direkto
rius, Aš. atėjau pas jį dėl vie- 
uos ginklų prekybos, kuri vi* 
soj Europoj buvo sukėlusi 
sensaciją. Tai buvo žinomasis 
skandalas, pavadintas “Hirt
enbergo afera.”
—r—— » r .u i, ii

IŠNUOMUOJAME 
GYVENIMUI 

KAMBARIUS
Atvažiavę į New Yęi’ką apsi

stokite pas lietuvius, čią rasite 
gražią vietą ir draugišką patar
navimą. Dideli kambariai su pri
vačia maudyne, virtuve ir šaldy
tuvu. Maži kambariai su. vieša 
maudyne gražiai įrengti. Priei
namos kainos.
Vieta: 331 West Epd Avę. Tarpe 
75th ir 76th Sts. W. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Tel. SUSąųehanną 7—8533

* K« I1IV) III

Tai buvo tą dieną, kai ta 
afera buvo pasiekusi savo kul
minacinį tašką ir ja susidomė
jimas Europoje buvo nepap
rastas. Kas gi iš tikrųjų įvyko 
ir kokia ta afera buvo?

Po Didž. karo, kaip žino
me, Austrijai įr Vokietijai dnL. 
vo uždrausta ginkluotis ir ga
minti ginklus. Daugumas gin
klus gaminančių mašinų buvo 
sunaikintai o patys fabrikai iš* 
ardyti.

MIRTIES ĮRANKIAI
Vokietija, kaip pasaulis 

staiga po keliolikos metų pa
matė, nežiūrėdama to draudi* 
mo, vis dėlto slaptai gamino 
ginklus ir jų pasigamino tiek, 
kad galėjo sukurti pačią stip* 
riausią karo mašineriją Eu- 
ropoję. Austrijoj tas reikalas 
buvo kitokis. Tačiau vis tiek 
ir ten tap pat buvo slaptai ga
minami ginklai.

Po karo, Austrija buvo labai 
neturtinga. Dėlto kiekvienas 
džiaugdamasis sveikino bet 
kokį gerovės simptomą, visai 
nesidomėdamas jo. kilme. 
Kiekvienas sveikino trumpam 
laikui pasirodžiusią krašte ge
rovės prošvaistę, kurią — var
gu ar tai j e žinojo — susidarė 
slapta ginklų gamyba Hirten- 
berge. Hirtenbergas pareika
lavo daugelio tuksiančių dar
bininkų gaminti ginklus. Kur 
tie ginklai ėjo? Kas juos pir
ko?

Vienas po kilo išvažiuoda
vo iš Hirtenbergo traukiniai 
‘‘nežinoma linkme”, o jų km- 
viniai buvo vaizduojami esą 
‘‘pramonės įrankiai.”

Tačiau vieną dieną Austri
jos-Vengrijos pąsieny buvo 
sulaikytas toks vienas vago
nas, vežęs ‘‘pramonės įran
kius”. Padarius jame kratą, 
buvo rastrų kad. jis pilnas kul-

——■*—!-M»* R, ■- '- w n-.-.-

.<

iiilS
■iiiis:

V
SS®

yrą Hedy Lamar, o jos grožis 
esą?, kąip sakoma, taip pat 
nepaprastas.

Visą šią istoriją apie vieną 
žymų ginklų pramonininką aš 
jums papasakojau- dėl to, kad 
ji yra tipiška.

Tuojau po pačių ginklų pra- Office .n^Phon^^efMB 

tarptautiniai ginklų agentai. I DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

monininkų savo reikšme seka

Jų įtaka auga dėl to kai tau
tos kraunasi »sau pačioms gin
klus, užuot juos eksportavę. 
Kai tokios laisvos ginklų pro- 

Ginklų fabrikų savininkai I Kybos nėra, tokie žvalgai- ag* 
bet kurios pasaulio valstybės entai suranda šen ten šalia re- 
ministerijose ir kanceliarijose ‘gulia™08 rinkos paslėptus gin- 
jauČiasį kaip namie ir jie yra Klų sandėlius ir pasitarnauja 
mandagiai priimami tose am- parduoti juos kiekvienai vy- 
basadose ir pasiuntinybėse, Į Gausybei, kuri lik norėtų juos 
kurių kraštams jie stato gink-1 
lys. Jų palankumus kai kurių 
valstybių vyriausybėms gali 
reikŠU arhą laimėjimą 
žlugimą.

Kariuomenių vadai dabar tu-Į 
ri nuosavą diplomatinį korpu* 

Įsą, kurio nariai siunčia jiems 
apžvalgas apie kiekvieną slap
tą kapitalo pajudėjimą, apie 
politinių įvykių užkulisines 
priežastis. Pagal šiuos prane
šimus, ginklų fabrikai regu- 
linoja savo gamybą. Kartais

(BUS DAUGIAU)

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
DENT1STAS 

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

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

TeL Lafayette 3650

arba ..... . DR. STRIKOL’IS
AKIU SPECIALISTAI §£jy^jassoirAS^Srf^.-.-L.-.-..-. _. _ . .. 1 Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų TeL: Prospect 193«

■11 f ■■■■■■■> mm——iWi m -----

GRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTR Wi2

POCAHONTĄS Minę Run 
(Sjcręenęd) Tonas .............. ...............
SMULKESNES
To 's ......... ............................. .........

$7-25
$7.00
*7-25PETROLEUM CARBON COKE 

Pęrkant; 5 tonus ar dauginu Tonas
Sales Tax ekstra.

I. .IJJLjĮ!.Į'HHjlU"» IUJĮURTUR '>

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI MALEVA .............................................. 97^
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ......................... $1.1Q aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ....................................... 5£ aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS ...............................   $1-65

PRISTĄTO.MĘ. MIĘSTE VISUR.
MII R1

, .... ^AUJIENŲ-ACMĖ Telephoto
Gėrale} Montague ir Walter Smith, kurie <pabėgo ve

žami į Lewisburgo (Penn.) kalėjimą, Vėliau jie liko 
suimti Momence, III., turistų palapinėje.

fiskuotą turtą, kurį pasiėmę Įgį pasitaiko priešingų dalykų, 
nacionalsocialistai.

MOTERIS AGENTĖ j 
Mandlio Hirtenbergo buvę 

fabrikai buvo konfiskuoti ir 
prijungti prie Hermano Gerin
go vardo 
koncerno.

Mandlis 
milijonus 
linio užtarimo. Po anšliuso, ga
vęs pinigus, Mandlis tuojau iš
važiavo į Pietą ^Ameriką, kur 
stengiasi kurti kokią nors nau
ją pramones šaką. Jo' žmona 
tuo tarpu pasidarę viena po
puliaresnių Holivudo kino 
žvaigždžių. Jos Scenos vardas

kosvydžių, šautuvų ir kitokios 
kariųės amunicijos, pagamin
tos Hirtenberge. šie ginklai 
buvo siunčiami tuomet į Ven
griją vienos itališkos firmos 
vardu.
“KIŠENINIS ZACHAROVAS”

Hiiftenbergo afera buvo di
džiausia ginklų sensacija nuo 
pat IJidž. karo pradžios. Aus
trija sulaužė taikos sutartis. 
Italijos fašizmas naudojo auš
rų ginklus savo tarptautiniams 
tikslams.

Austrijos

nes ginklų produkcija daro į- 
takos vyriąusybių sprendi
mams.

milžiniško plieno

už juos gavo apie 7 
litų tik dėka Muso-

buvo
savo

Taisykite Savo 
Namus Pakol

darbininkąi
jie išreiškė 

to, kad Hirtenber
gas pasidarys Austrijos fašiz
mo branduoliu.

Ir štai tą dieną aš sėdėjau 
priešais Frięą Mąndlį, prašy
damas man paaiškinti visą tą 
reikalą. Tuomet pirmą kartą 
jo vardas pasirodė didžiosios 
pąsąųlio spaudos pirmųjų 
PiUslapių antraštėse, kuri jį 
vėliau pakrikštijo 
Zacharovu.”

Mąndlis, tiioiiict 
įtakingąs pąsaulųyu vyras, per 
mano interviu b,ųvo ramus ir

Jeigu nęturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metųč

1739 So. Halsted S t
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengyma afcių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, ękaudąmą akių karštį, atitaisc 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kleivos akyj 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugęlyj atsitikimą akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai> 

pirma,
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

“Kišeninių

su manimi visai laisvai, atvi
rai ir esąs p.ąsirengęs p apašą- 
koti apie visus, užkulisius. Rot, 
kai aš iš jo išėjau, aš pama
čiau, kad jis man nieko nepą- 
sakė.

MĄNDLIS IR JO. BIZNIO 
PARTNERIS.

To biznio nenutraukė ir ne
išsiskyrė net ir po to, kąi 
Austrijos darbiniųkąi praelėjo 
jięms trukdyti ir Hirtenbergo 
irasla.ptis vilkti į viešumą. Jie 
net gi dar labiau vięųas. sų 
kitų susijungė. Niekuomet 
daugiau nębęgalęjo bųti Aust
rijos parlamente keliąmi kląu-. 
simai apie ginklų prekybą.

Juk jis finausąvo princą 
Štąrliem.bergą, fašistinio. Hei- 
mvero lyderį. Tas štarliembeĮ’- 
gąs kancler| Dolfusą padare 
savo įrankių ir planavę, pulti 
Austrijos darbininkus. Po. Viek
uos mūšių Dolfusas gavo pror

režimą^ draugišką Italijai, 
Darbininkų organizacijos —r 
kurios clažnai kėlė viešumon 
Hirtenbergo paslaptis ir stabdė 
tą biznį — buvo paleistos.

Tuo budu ir Mandlis—nepa* 
prastai brangia Austrijos gy- 
ventojams kaina — labai sus* 
tiprino savo pozicijas Austrių 
joj. Tai buvo galingi partnc* 
rai. /

Pagaliau, 1938 m. kovo mėn, 
įvyko Austrijos anšliusas. 
Musolinis slapta buvo nepaten
kintas, kad tuo budu Austrija 
išsprūdo iš Italijos politinės 
orbitos ir atiteko Trečiajam 
Reichui, tačiau to savo nepa-į 
sitenkipimo jis viešai nerodė, 
Nors Musolinis atidavė Aus* 
trijų, bęt jis, ųeęufiko, ątiduo-, 
ti vokiečiams MąndJjių. Mąąd- 
lis, kuris, prie pvogos reikia 
pasakyti, nebuvo arij,ąsx buvo 
vięuintelis Austrijos pilietis, 
kuriam buvo atlygiųtą už kpn-i

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tek Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 61U

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ •oil'M. .

8EN1AUSJA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

AMBULANCE
. ( PIENĄ IR NAKTĮ/" .
Visi Telefonai YARDS 17414742

4605-07 So. Horniitage Avė.
4447 South Fąirfield Avenue

Telefonas LĄFAyĘTTE 0737

koplyčios visose

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniuf 

Kreivas, Akis 
Ištaiso

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

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

8

KitilJetaviaiDaktaral

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais., tik susitarus, 
Phone YARDS 7295

TeL Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Purk 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vaa. 
‘šskyrus seredomis ir «ub»tnmi«

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj »
6630 S. VVestern av. 
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge,. Pętny-

• čioj, Subatčj ir ‘ 
Nedėlioj:

Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
3

KIawkI0 wwą Metųvią radlo programą Antradienio Ir Šešta 
diąpią vsMrMą 1 vakaro iš vy. fl. L P. atotieą (4480 K.) 

—Pranešėjai P. SALTIMIERAS,

Laidotuvių Direktoriai

'AM* W IV

A

Vardu 1139 
Y ar d, 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
PALVOJI

s, P. MAŽEIKA
3319. Litųąųięą Ąyęnuę

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

— ■! rT’r.'-1 , .k 1 Lti II 1 ■'J .. ,'T" """"*■ 1 ' > ...................—F.,.1 '

LAęHAWICZIR SŪNUS
2314 Węst 23rd Place Phonę Canal 2515
SHYRJŲS: 4£-<4 Eąsf lOJMJi Street Tęk Pullmnų U79...... —t.   —.—.—  --------------------------------—malu

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

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
33Q7 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariąi
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:3Q-8:30 

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

Tel. Kenvrood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metįus kaipo pątyręs gydytojus cMF 
rurgas ir akušeris. **

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jąusius metędus X-Rąy ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

NARIAI 
Chicagos, 

. 7 > *

Cicerą
Lietuvių
Direktorių U 
Asociacijas

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISĄ S

4729 So. Ashland Avė.
2-rps lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2886.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 1J 

Rez. Telępbone PLAZA 3200
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

—

Dr. F. Pulsųcki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Miesto
Kamb.
Namų
Vąlandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

į

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

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

Telefonas SĘELEY 7336.
Naąnų telefonas Brunswick 6597

Tęl. Yards 3146
VALANDOS: Nuo H iki 12, 2 Iki 

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki I

Šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE «7U 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1239.

Ofiso TeL CENTRAL 1824.
Knvnu Wv4a Pnrk 8395

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



Pirmad., rugpiučio 21, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.

IŠ PITTSBURGHO J PASAULINĘ PARODA 
IR Į ATLANTIKA MAUDYTIS

WILDWOOD, N. J. — Rug- 
piučio8 d. tai jau aš ir maudau
si Atlantiko sūriame ir banguo
tame vandenyne, leisdamas sa
vo atostogas taip kaip ir kiti 
visi, kurie turi laimes gauti ap
mokamų atostogų ir dar dides
nę laimę turėti darbą. Šiais lai
kais yra gana daug žmonių, ku
rie neturi ne (ik apmokamų ato
stogų, bet ir reikalingiausio da
lyko žmogaus gyvenime — dar
bo. O tie, kurie turim darbą 
ir gaunam atostogas, tai tikrai 
turėtumėm laimingais jaustis.

Šiais metais — tai tikrai auk
sinė proga pasitaikė — galima 
buvo su vienu šuviu nušauti du 
zuikiu -— aplankyti Pasaulinę 
parodą ir pagaliau pasimaudyti 
tame vandenyne.

Prie šios savo kelionės iš 
anksto. ruošiausi ir gana daug 
planavau, kad ekonomiškiau
sia ir geriausia ją atlikti.

Seniai lauktos mano atosto
gos prasidėjo su rugpiučio 1- 
ma diena, bet iš namų tegale- 
jom išvažiuoti tik rugpiučio 4 
d. Kadangi atostogos baigėsi 
rugpiučio 15 d., tai per 11 li-

Jau per daugelį metų vis pla
nuodavau, kad, sulaukus atos-

kusių dienų teko visą 
atlikti.

kelionę

togų laiko, nuvažiuoti į Atlan- Pirmiausia leidomės linkui 
tiko vandenyną pasimaudyti, New Yorko per Pennsylvanijos
nes per tą patį vandenyną esa
me atvykę į šią šalį ir vis prisi
menam kaip Atlantiko bangos 
daužė musų laivą ir dauguma 
musų sargino taip vadinama ju
rų liga. Netik lietuviai, bet ir 
visas pasaulis žino, kad Darius 
su Girėnu ir Vaitkus yra nuga
lėję tą žiaurų Atlantiko vande
nyną. žodžiu sakant, vis jau
čiau ką tokio patraukainčio At- 
lantikui ir vis ieškojau progos 
pasimaudyti ir prisižiūrėti tų 
didžiulių bangų. O tos progos 
man praleisti atostogas prie At
lantiko gana retos, dažnai pasi
taiko, kad priseina savo atosto
gas praleisti SLA Seimuose.

kalnus, bet iš namų išvažiavus 
tik apie 1 vai. dieną, tai pirmą 
dieną tegalėjom pasiekti tiktai 
Pennsylvanijos sostinę Harris- 
burgą. Jau buvo prisiartinus 
naktis ir reikėjo ieškoti nakvy
nės. Nakvynė susirasti nebuvo 
jokio sunkumo, nes šalykelė- 
mis visur matėsi iškabos su pa
siūlymais nakvynės turistams, 
ir visur paprastos kainos — tik 
vienas doleris asmeniui. Mes 
pasirinkom vieną vietą ir ap
sistojom. Nakvynė buvo gera 
Bet mums, kaipo pirmos die
nos keliautojams, kažin kodėl 
nesimiegojo taip kaip namie.

Šiek tiek pramigus, leidžia-

A. A. 4190. — Graži suknelė, ku
rią galima greitai ir lengvai pasi
siūti. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa** 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept* 1739 
So. Halsted St„ Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattera Dept
1739 S. Halsted Stų Chicago, 1H. 

čia įdedu 15 centų ir pražau
atsiųsti' man pavyzd} No . ,
Miero*  per kratinę

(Vardas ir pavard#)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)’

mes vėl į kelionę. Pervažiavus 
Pennsylvaniją ir pasiekus N. 
J. valstiją, kas kartą pradėjo 
daugiau automobilių rastis ant 
vieškelių ir dauguma važiavo į 
šiaurės rytus, matomai į tą pu
sę kaip ir mes — linkui New 
Yorko. Pasiekėme garsų Gene
rolo Pulaski “Skyway” — iš
keltą vieškelį, ir jau artinomės 
prie Holland Tunelio, kuris ei
na po didžiulės Hudson upės. 
Buvom pasirengę padaryti paly
ginimą su musų Pittsburgho 
Liberty tuneliais, kuriais auto
mobiliai važiuoja pa apačia di
džiulio kalno.

Privažiavę Holland Tunelį, 
užsimokėjom 50 centų ir pradė
jom lysti po apačia Hudsono 
upės, kuria viršui plaukioja di
džiuliai jurų laivai. Palyginus 
Holland tunelį su musų Pitts
burgho Liberty tuneliais, pasi
rodė, kad musų Pittsburgho tu
neliai yra trumpesni, bet aukš
tesni, o New Yorko tuneliai yra 
saugojami daugiau policijos ir 
labai gerai prižiūrima trafiko 
tvarka. Visi automobilistai turi 
prisilaikyti tam tikros tvarkos. 
Važiuojant Holland tuneliu jau
ti stoką oro, tačiau pats vidu
rys tunelio mažai kuo skirias 
nuo Pittsburgho tunelio.

Iš New Yorko Į Brooklyną
Pasiekus New Yorką pirmiau

sia teiravomės kaip geriausia 
būti] pasiekti Brooklyno Grand 
St., lietuvišką koloniją. Mums 
iš žemlapio išrodė, kad per 
Brooklyną yra lengviausia pa
siekti Pasaulinę parodą. Prie to, 
mes planavom Brooklyne lietu
viškoje kolonijoje apsistoti, kur 
pas savo tautiečius palikti savo 
karą ir gauti ką nors kas galė
tų su mumis nuvažiuoti į paro
dą, nes mudu su žmona vienu 
du ne tik kad bijojom paklysti 
New Yorke, bet su pagalba sa
vo tautiečių tikėjomės greičiau 
surasti Pasaulinę parodą ir pa- 
čioja parodoje turėti geresnį pa
sisekimą.

Iš namų važiuodami nepasi- 
ėmėm su savim jokių adresų 
nė musų Brooklyno bei New 
Yorko draugų, nė lietuviškų į- 
staigų. Iš atminties geriausia ži
nojau SLA Centro raštinę New 
Yorke ir Brooklyne — 193 
Grand St., SLA “Vienybės” na
mą, dėl kurio tiek daug buvo

diskusuota SLA Seime ir per 
spaudą. Važiuoti į SLA Centro 
raštinę šeštadienį po pietų ne
buvo prasmės, nes toje apylin
kėje nėra lietuvių, o SLA rašti
nė vistiek jau buvo uždaryta,

Nutarėm važiuoti į Brook’y- 
ną. Pirmiausia apsistojom ties 
193 Grand St., lietuviškam res
torane šiek tiek pasistiprinti 
lietuviškais virtais valgiais ir 
šaltu alum. Jau buvom gerokai 
pavargę iš po kelionės. Pirm ei
nant į tą lietuvišką užeigą, bu
vome susitarę su žmona, kad 
jei įėję nesutiksim nieko iš pa
žįstamų, tai niekam nieko ir 
nesakyti, tik pasivalgyti ir ei
ti toliau ieškoti savo pažįstamų. 
Bet kur tu žmogus nesutiksi tų 
pažįstamų. Vos tik įėjus, štai 
prie stalo sėdi brolis Vitait.s, 
su kitu mums nepažįstamu, ir 
srebia lietuviškus kopūstus, štai 
dėdė Ambraziejus lazdele pasi- 
ramsčiuodams vaikščioja. Pasi- 
sveikinom su pažįstamais ir tuo
jau buvome supažindinti su ne
pažįstamais. Sėdamės ir mes 
prie vieno atskiro staliuko, 
klausiame patarnautojo ką jis 
turi valgyti. Patarnautojas pa
reiškia, kad jisai turi kopūstų 
ir lašinių. Žmona teiraujasi ar 
neturi ko kito, bet gauna atsa
kymą, kad nieko kito neturi, 
kaip tik kopūstų ir lašinių. 
Well, tenkinamės tuo ką jie tu
ri, valgome ir mes. Tame laiko
tarpyje užeina keletas svečių, 
ieškodami “Vienybės” redakto
riaus, kurie taip kaip ir mes, 
buvo atvykę į Pasaulinę paro
dą. Mus supažindina ir su jais, 
ir dėdė Ambraziejus kviečia už
eiti į jo. raštynę, S. Vitaitis 
mums aprodo SLA namą, ir at
sisveikinę, einam pas dėdę Am
braziejų. Pasikalbėję su juo ir 
sužinoję kaip galima pasiekti 
Naujosios Gadynės raštinę, lei
džiamės'* tenai;’ jies t tikėjomės, 
kad Naujosios Gadynės draugai 
mums pagelbės susirasti nakvy
nę, ir gauti ką nors, kas galė
tų kartu su mumis važiuoti į 
parodą.

Susitikus su Naujosios Gady
nės draugais, drg. Stilsonas pa
reiškė, kad mes esame dabar 
Brooklyno nelaisvėj ir kviečia 
pasilikti Brooklyne keletai die
nų. Bet mes atsisakom, kad mes 
ilgiau negalim pasilikti kaip tik 
iki rytojaus dienos ir šįvakar 
dar norim pamatyti parodą.

Tuo reikalu mums su mielu 
noru patarnavo SLA raštinės 
darbininkas, gerb. K. J. Pau
lauskas. Jis mus aprūpino su 
nakvyne ir jis mus nusivežė į 
parodą. Tai buvo tikrai nuošir
di pagalba.

Pasaulinėj Parodoj
/

Iš Brooklyno, užsimokėdami 
tik po vieną penktuką, vyksta
me į parodą požeminiais trau
kiniais. Tai yra geriausias ir pa
rankiausias važinėjimas po New 
Yorką. Bet ir čionai, iš kitur at
vykusiam žmogui ir nepratu
siam prie tokios tvarkos, yra 
nelengva susigaudyti be vietinių 
žmonių pagalbos.

—S. Bakanas

(Bus daugiau)

NEW TOOTH PASTt 
CLEANS DANGER*

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTER

Imagine a dellghtfully different tooth pašte 
that foams Into a “bubble bath" fine enough 
te clean pits and eraeks so tiny even tfater 
may not enter theml

That's exactly what happens the instant 
saliva and brush touch the NEW fonnula 
Usterine Tooth Pašte, supercharged with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
vouldn’t believe how it cleans, brlghtens. 
polishes . . . leaves the entlro mouth so 
much fresher and cleaner.

Ask for the blg 25/ tube or, better štili, the 
double size 400 tube containing more than 
M poundof tooth pašte. Atany drugeounter. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

TH< NBW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
Supercharged
* with

Lietuvos Verslinin
kai Pittsburghe

Aplankė Pittsburgho žymesnes 
vietas, užmezgė draugiškus ry
šius su Pittsburgho biznieriais

Rugpiučio 11 d. Domininkas 
Kuraitis, žymus Chicagos lietu
vis biznierius, gražiame savo 
automobilyje atvežė iš Chica
gos į PillsLurghą Lietuvos ver
slininkus, būtent: Dr. J. Kaške- 
lį, Albiną Briedį ir Juozą Va- 
lentukonį. Svečias iš Chicagos 
ir svečiai iš Lietuvos apsistojo 
pas plačiai žinomą lietuviškų 
produktų importerį ir visuome
nės veikėją, Charles K. Pikelį.

Pastangomis Charles K. Pike
lio ir Lietuvių Vaizbos buto, 
svečiai buvo supažindinti su žy- 
mesniomis Pittsburgho ir lietu
vių įstaigomis ir užmezgė drau
giškus ryšius su Pittsburgho lie
tuviais biznieriais. Ypatingai 
jaučia didelio pasitenkinimo 
Pittsburgho Lietuvių Vaizbos 
Buto nariai, kad jie turėjo pro
gos sueiti į artimesnę pažintį su 
senos savo tėvynės biznio atsto
vais.

Sekm., rugpiučio 13 d., sve
čiai iš Lietuvos, vadovaujami 
Charles Pikelio ir keleto kilu r 
Vaizbos Buto atstovų, aplankė 
keletą lietuviškų piknikų, tame

rugpiu- 
Lietuviu 
surengęs 
užeigoje

tarpe ir Lietuvių Radio pikni
ką, kuris buvo vienas iš di
džiausių Pittsburghe.

Pirmadienio vakare 
čio 14 d., Pittsburgho 
Vaizbos Butas buvo 
gražioje pono Jezhio
šaunią vakarienę; pagerbimui 
svečių. O trečiadienio rytmetį 
rugpiučio 16 d., Charles K. Pi
kelis, susisodino svečius į savo 
naują Chryslerį ir išvežė juos 
į Washingtoną, D. C., kur jie 
apsįs to j o Lię tu vo&p a ts tpy ybė j e, 
Iš tenai Charles ^Pikelis grįžo 
atgal į Pittsburghą, o svečiai iš
vyko į New Yorkąf

Charles Pikelis pasakoja, kad 
kelionėį visur pavyko kuogeriau- 
sia. —Vaizbininkais

Svečiai iš Lietuvos

Pereitą sekmadienį, rugp. 13 
d. kalbėjo per L. Radio pr. sve
čiai iš Lietuvos t. y. Dr. Kaške- 
lis, red. Briedis ir dail. Valen- 
tukonis. Tą pačią dieną vakare 
sveęiai atsilankė į L. Radio pik
niką, kur sykiu su savo mokyk
los draugu P. Dargiu dalyvavo 
programos išpildyme pasakyda
mi po prakalbą.

Pirmadienį svečiams buvo su
rengtas pokilis, kuriuo pasirū
pino vietiniai liet, biznieriai. 
Pokilis įvyko pas poną Jeznį.

Buvęs

Charles Pikelis 
Laukia Svečių 
Iš Chicagos

Vakar įvyko Pittsburgho Lie
tuvių Vaizbos Buto metinis iš
važiavimas Lietuvių Ūkyje, tad 
musų Charles Pikelis jau iš 
anksto laukė svečių iš Chicagos. 
Laukė atvažiuojant savo tėvu
ko Kastanto Pikelio, brolio Ed- 
wardo Pikelio ir savo draugo 
Viktoro Čizenausko.

Svečiai iš Chicagos ketino 
ne tik dalyvauti Pittsburgho 
biznierių išvažiavime, bet ir pa
viešėti keletą dienų Pittsburghe.

—Reporteris

Milžiniškas Liet. Ra
dio Piknikas

Rugpiučio 13 d. įvykęs Lie
tuvių Radio piknikas, po vado
vyste P. Dargio, sutraukė mil
žinišką skaičių žmonių. Adomo 
Sodas, kuriame ,įvyko piknikas, 
buvo kimštinai pripildytas atsi
lankiusiais svečiais iš visos pla
čiosios apylinkės.

Radio piknikas pasižymėjo į- 
vairia programa. įdomiausią da
lį sudarė — gražuolės rinki
mas, kuriai suteiktas vardas: 
“Miss Lilhuania of Pittsburgh”. 
Gražuolės karūna atiteko pane
lei Julei Alei imas iš Pittsbur- 
gilo.

Turtas virš - - - $3,500,000.00
Atsargos kapitalas - $250,000.00
Dabar mokam 3'/z% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m t.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

EGG ___    $6.00
NUT ........... $6.00
BIG LUMP ____ _____  $6.00
MINE RUN _______ $5.75
SCREENINGS ____  $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. TAROS 3«8

ophie

arcus

— iš stoties —

W.G.E.S
Išgirsit 
muziką

nuo 8:30 v. ryto 
9:15 vakaro.

Kasdien 
iki

RYTINE RADIO 
VALANDA

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

MADŲ 
KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, IU.

Vardas—------------------- —--------

Adresas—------------------------------ .

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

Valstija----- ------------------------------
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Užsakymo kainą;
Chicagoj e—paštu:

Metams ________________
Pusei metų ................... ......
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
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.75
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Nauj ienos eina kasdien, išski
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Trims mėnesiams ...........____ 1.50
Dviem mėnesiams  _____ 1.00
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Užtraukė bėdą ant savo galvos
Lenkija dabar gailisi, padėjusi Hitleriui sudraskyti 

Čekoslovakiją. *
Pereitą penktadienį Vokietijos kariuomenė okupavo 

slovakų teritoriją, kurią Hitleris paėmė savo “globon” 
pereitą kovo mėnesį, kai jisai galutinai sunaikinu Čeko
slovakijos respubliką.

Slovakija turi ilgą, apie 200 mylių sieną su Lenkija. 
Iš Slovakijos vokiečiai gali įsiveržti Lenkijon ir pulti jos 
pramonės centrus pietuose. O kadangi šiaurės vokiečių 
armijos gręsia lenkų Pamariui (“koridoriui”) iš Danci
go, iš Rytų Prūsijos ir iš šiaurinės Vokietijos, tai Lenki
jai šis nacių įsigalėjimas slovakų teritorijoje sudaro be 
galo rimtą pavojų.

Bet Lenkijos valdžia apie tai negalvojo, kuomet Hit
leris pereitais metais užsimanė sudraskyti čekų-slovakų 
valstybę. Varšuva ne tiktai neužtarė Čekoslovakijos, bet 
padėjo naciams ją sunaikinti. Ji gavo už tai Ciešeną dis- 
triktą — ir labai džiaugėsi. Paskuj ji vėl nudžiugo, įgi
jusi “bendrą sieną” su Vengrija, kai pastaroji pasiglem
žė rytinę dalį čekų-slovakų respublikos —• Karpatų Uk- 
rainą . J ;

O šiandien, po tų džiaugsmų, lenkai mato, kad ir 
juos pačius gali ištikti Čekoslovakijos likimas!

Jeigu Čekoslovakija nebūtų buvusi sunaikinta, tai 
Lenkijai šiandien nereikėtų drebėti dėl savo kailio.

Tai pamoka ir kitoms tautoms, kad nereikia geisti 
nelaimės savo kaimynui. Kas iš svetimos bėdos bando pa** 
sinaudoti, tas ir pats susilaukia bėdos.

Pild. Tarybos pašalinti Bagočių, 
Gugį, Mažukną, Mikužiutę ir, 
Stanislovaitį.

Prieš Scrantono seimą pasi
kartojo tas pats, tiktai, gal būt,- ’ 
dar aršesnėje formoje. Nors 
“Naujienos” ir SLA. Vakarų 
Komitetas viešai siūlė sandarie- 
čiams paliauti tas bereikalingas 
peštynes ir nurodinėjo, kad Su* 
sivienijimo reikalai yra kompe- 
tentiškose rankose, bet “sargy- 
bininkų”' klika, gaudama “in- 
formacijas” iš Viniko ir Vitai- 
čio rėkė, kad “socialistai” turi 
būt iššluoti” iš SLA. kontrolės, 
nes kitaip tai, girdi, organizaci
ja pražus.

O dabar, kai pats Pennsylva- 
nijos apdraudos departamentas 
paliudijo, kad nei 1935-ais, nei 
1937-ais metais nebuvo jokio 
pagrindo kalbėti apei “pavojų” 
Susivienijimui, — tai p. Vitai- 
tis, atstatęs krutinę, sako: Tai 
mane departamentas giria už. 
pavyzdingą SLA. reikalų tvar
kymą f

P-as Vitaitis padarė mažą 
klaidelę. Jisai buvo ne “SLA. 
vadovybėje”, bet tautininkų 
“Sargybos” vadovybėje — tos 
“Sargybos”, kuri SLA. viršinin
kus begėdiškai šmeižė.

LIEPIA ATMESTI ŠLIU
PO AUTORITETĄ

St. Miščikas’žiemys

Kodėl neprasideda karas?
v............. . ■. .. ■—

(Musų specialaus korespondento) 
t

straipsnio pradžioje pasaldau,į Išeitų, jog blokai jau aiškus 
jog todėl, kad dar šiandien vis ir nėra ko Jaukti, bet ištiesų jų

Vietinis komunistų organas 
polemizuoja su tais komunis
tais, kurie stoja už laisvamany- 
bę, ir įrodinėja jiems, kad šian
dien jau yra praėję kovos prieš 
religiją laikai.

“Mums”, sako jisai, “ne 
Demskis, ne Šliupas, autorite
tai religijos klausimu, bet 

, Engelsas, Marksas ir Leni
nas.” i - '

Bet argi Leninas nekovojo 
prieš religiją? Kovojo, ir dar 
kaip! Pasigrobęs diktatorišką 

; galią į savo rankas, jisai pavar
tojo visą valstybės mašineriją 
religijai išnaikinti ir religijos 
organizacijoms (bažnyčioms) 
sugriauti. /Kaipo oficialus so-

NACIAI SKELBIA “NE- 
1TRALUMĄ” KOMU

NISTAMS

Buvusioji nacių Bundo narė, 
Helen Vooros, liudydama J. V. 
kongreso komiteto (Dies*o ko
miteto) tyrinėjime apie Bundo 
jaunuolių ekskursiją Vokieti
jon, papasakojo, kaip Vokieti
joje tie jaunuoliai buvo moki
nami ir ruošiami nacių propa
gandai Amerikoje. Atgabenti 
nacių valdžios lėšomis iš Ame
rikos į Vokietiją, tie jaunuoliai 
per šešias savaites ėjo tam tik
rą propagandos kursą, kad, su
grįžę Amerikon, jie skleistų A- 
dolfo Hitlerio principus. Juos 
tenai mokino skelbti neapykan
tą prieš žydus, katalikus ir ma
sonus, bei laikytis neitraliai link 
komunistų, nes komunizmo 
principai esą panašus į hitleriz- 
mo principus!

P-Ie Vooros tarp kitko liudi
ja taip:

“Mes turėjome, sugrįžę at
gal, sakyti kitiems jaunuo
liams, ka džydai pavojingi 
ir taip pat pavojingi katali
kai ir masonai. Jie sakė, kad 
visos religijos bereikalingos, 
nes nacionabsocializmas pats 
savyje esąs, religija...

“Mums buvo įsakyta dary
ti biznį tiktai su vokiečiais ir 
pirkti tiktai Vokietijos pre
kes. Jie sakė mums, kad ko
munistų mes nepaisytume, 
nes nacizmas tai aukštesnė 
komunizmo ryšis.”
Tai labai įdomus dalykas. Pa

sirodo, kad slaptose propagan
dos mokyklose Vokietijoje na
ciai liepia nekovoti prieš komu
nistus, nes nacių principai esą 
tokie pat, kaip ir komunizmo^ 
tik dar “aukštesni”.

Reiškia, “toks tokį pažino ir 
į kumus pavadino”!

Bet viešai, publikos mulkini
mui, Hitleris skelbia neva kovų 
prieš Kominterną; o komunis
tai giriasi esą didžiausi hitleriz- 
mo priešai. Tuo tarpu savo dar
bais jie vieni antrus kopijuoja. 
Ir ne be reikalo. Kaip hitleriš
koje propagandos mokykloje 
buvusi p-lė Vooros parodė, pa
tys 
pai

naciai žino, kad jų princi- 
nesiskiria nuo komunistų.

PAGYRŲ PUODAS 
NETAUKUOTAS

Pennsylvanijos apdraudos de
partamentas padarė SLA turto 
ir organizacijos stovio reviziją 
iki 1937 metų pabaigos. Tos re
vizijos raportas yra labai geras. 
Departamentas giria Susivieni
jimą už įvestus pagerinimus ir 
už atsargų organizacijos reika
lų tvarkymą.

Bet štai kokią išvadą iš to 
padarė p. Vitaitis: jisai rašo 
“Vienybėje”, kad tie apdraudos 
departamento komplimentai 
priklauso jam, — “kaipo stovė
jusiam tuo metu SLA. vadovy
bėje”.

Visi žino, kad p. Vitaitis ne
buvo SLA. Pildomos Tarybos 
narys ir organizacijos reikalų 
netvarkė tais laikais, apie ku
riuos kalba revizijos raportas. 
Jiąai buvo tiktai redaktorius. O 
per SLA, viršininkų rinkimus 
jisai slaptai veikdavo su tauti- 
ninkų “Sargybos komitetu”, ku
ris per tautininkų spaudą, laiš
kais ir lapeliais keldavo didžiau
sią “trevogą” tarp 
apie organizacijos 
viršininkus.

Prieš Clevelando
ninku “Sargybos komitetas”, su 
kuriuo kooperavo Vinikas ir Vi
taitis, šaukė SLA. narius “gel
bėti Susivienijimą nuo socialis
tų” ir agitavo, ka.d reikia iš

SLA. nariu 
stovį ir jos

seimą tauti-

skelbti žodžiai,, kad “Religija tai 
— opiumas”*

Lenino įpėdinis, Stalinas, tą 
kovą tęsė ir tebetęsia. Jisai sten
gėsi panaikinti net sekmadie
nius, sutvarkydamas darbą vals
tybės pramonėse (o kitokių 
pramonių sovietijoje nėra) taip, 
kad poilsio diena butų ne sek
madieniais, bet kitomis dieno
mis.

Tokios politikos niekuomet 
nebūtų užgyrę nei Engelsas, nei 
Marksas. Juodu, tiesa, buvo lai
svamaniai ir kritikavo religiją, 
bet juodu niekuomet nesakė, 
kad valdžia privalo varžyti 
žmonėms tikėjimo laisvę arba 
persekioti dvasiškius (o prie 
Lenino popams ir kunigams bu
vo atimtos pilietines teisės). 
Marksas buvo iš viso priešingas 
tam, kad valdžia kištųsi į žmo
nių švietimo reikalus.

Religijos dalyke Marksas su 
Engelsu stojo už valstybės iiei- 
tralitetą, t. y. kad tikėti arba 
netikėti privalo būt palikta pa
tiems žmonėms išspręsti, šito 
nusistatymo laikėsi ir tebesilai
ko visi demokratiniai socialis
tai. Socialistinių partijų progra- 
muose yra punktas apie tai, kad 
religija tai — “asmens sąžinės 
reikalas”.

Taigi. statyti ant vienos len
tos šitame klausime Leniną su 
Engelsu ir Marksu yra gryna 
nesąmonė. Mes, žinoma, čia kal
bame apie Leniną, kuris Rusi
joje įsteigė teroristinę diktatū
rą, o ne apie prieŠ-karinių lai- 
,kų Leniną. Seniau Lepinas ir
gi buvo demokratas ir sąžinės 
laisvės šalininkas, bet 1917 me
tais jisai saVo įsitikinimų išsi
žadėjo ir ėmė skelbti, kad lais
vė ir demokratybė tai “supuvę 
buržuazijos prietarai”!

šitą demokratijos renegatą 
Leniną, tačiau, komunistai šian
dien garbina ir stato už “auto
ritetą” darbininkams.

Dr. J. šliupas ir kun. Dem^ 
kis irgi kovojo už minties lais-

(Tęsinys)
Hitleris nenormalus, tuo nie

kas, dargi jo artimiausi žmo
nės neabejoja, ir jo tikėjimas, 
į savo mesijiškumą — nedirb
amas, tuo jis tiki šventai, la
biau, 
buvęs kaizeris, kuris taip pat; 
tikėjo, kad dievo siųstas išgel
bėti pasaulį.

Bet ne vien, todėl Hitleris 
Šiandien turi pageidauti karo. 
Jis per toli jau nuėjo šiuo ke
liu, kad galėtų grįžti.

Įsivaizduokite šitokią padėtį: 
staiga jis nutaria sustoti ir 
taikytis su savo priešais, atsi
sakyti nuo haujų teritorijų rei
kalavimų pamatęs,, kad visgi 
mažai šansų laimėti 7 busimą 
karą. Kas tuomet reikia dary
ti?

Turi pa leisti savo milijoninę 
armiją, turi grąžinti namon 
darbo- batalionus, uždaryti 
ginklavimosi fabrikus, orlaivių 
dirbtuves ir panašiai. Kur šie 
visi žmonės dings parėję na
mon? Iš ko jie gyvens? Kas 
jiems duos darbo? O ką tauta 
pagalvos apie praeitį? Nenoro^ 
mis kils klausimas kiekvieno 
galvoje: kam buvo tos milži
niškos aukos reikalingos? Kam 
leista tiek pinigų ginklavimui
si, jei šiandien šita visa reikia 
mesti? Kodėl turėjome badau
ti, atsisakyti nuo sviesto ir mė
sos,. kad po visų šių kentėji
mų atsiduriame tose pačiose 
sąlygose, kokiose buvome Vei
maro respublikai esant?

Šitokio galvojimo rezultatai 
gali būti labai pavojingi Hitle
riui ir visam jo sukurtam apat 
ratui. Tuomet niekas jau neiš
gelbėtų Vokietijos nuo revoliu
cijos, kuri butų daug kruvines- 
nė, negu pats režimas.

Reiškia, kelio atgal nėra ir 
Hitleris šimidjen priverstas eit 
pradėtu kčStti, nors jis jįk taip 
pat prives prie katastrofos, be 
visgi bent šiokia tokia viltis 
liekas karą0'pradėjus, kuomet 
jos‘ turi galutinai netekti pasu
kęs atgal. ’!('z ‘

negu Wilhelmas antras,

Vokietijai, ; karas neišvengia
mas ir kito kelio nėra. Nėra

, / • • I

jėgos Vokiėtijoje, kuri galėtų 
pasukti jos vežimą kitan ke
liai!. Kai kam gali kilti, jog iš
eitis galima pradėjus dabar, 
kol neprasidėjo karas, revoliu
cija. Bet kas ją darys? Nėra 
tos pajėgos, kuri šiandien įs
tengtų sukelti revoliuciją Vo-

jėgos Vokietijoje,

Pasakysif^ kariškiai. Jie ga
lėtų gal revoliuciją arba bent 
^savotišką rūmų perversmą 
įvykdinti, bet to nedarys, nes 
jiems nieko gero nežada. Ispa
nijos generolai pradėjo sukili
mą prieš demokratiją todėl, 
kad demokratija buvo nutarus 
sumažinti jų skaičių, tad ne
jaugi Vokietijos generolai da
rys revoliuciją, kad juos vė
liau išmestų iš kariuomenės, 
nes jie nebus reikalingi? Tai 
butų panašu į anekdotą, kuris 
buvo pasklidęs po ^Dekabristų 
sukilimo Rusijoje, kuomet 
Maskvos ar Petrapilio general
gubernatorius pasakė. “Prancū
zijoje kurpiai darė revoliuciją, 
kad butų generolais, o pas mus 
generolai darė revoliuciją, tur 
būt, kad virsti kurpiais”. Mat, 
dekabristų sukilimas buvo su
ruoštas liberalės bajorijos.

Taigi, Vbkietijos generolai 
revoliucijos nekels, gi tos ga
lingos jėgos, kuri galėtų ją su
kelti, prie dabartinių sąlygų,
- - - - -- — - - ■

vę. Todėl, nežiūrint ar kas su 
jų idėjomis sutinka, ar ne, visr 
tiek reikia pripažinti, kad jie 
ėjo kartu su progresu ir su de
mokratija.

O leninizmą ir tą tvarką, {kur 
fi Šiandien gyVuoja Stalino ka
ralystėje, su demokratija nieku 
badu negalima suderinti.

nėra ir kaip begalvotume, ką 
)espeliotume, turime pripažin- 
i, jog Vokietijai šiandien liko 

tik vienas kelias — karas, nors 
ir su aiškiausioms perspekty
voms jį pralaimėti. Bet karas 
— loterija, galima kartais ir 
laimėti, šios vilties kariškis nie
kad stengiasi nepamesti, 

j Bet Visgi kodėl karas nepra
sideda?

Į Šį klausimą daug atsaky
mų, bet vienas pasako viską: 
kiekvienas stengiasi tuomet ri
zikuoti, kuomet jam patogiau
sia ir daugiausia šansų laimė
ti, jei aplinkybės leidžia dar 
laukti ir įvykius nustumti ku
riam laikui.

Tad pirm, negu atsakyti į 
kitus klausimus, bent kelis 
džius apie tai ar ilgai gali 
nusitęsti?

Pasakyti laiką, tvirtinti, 
karas kils už peniau, 
dienų ar kelių mėnesių, reiškia 
būti pranašu, į ką aš nepreten
duoju, bet nesuklysiu pasakęs, 
jog karas gali kilti kiekvieną 
minutę ir daug greičiau, negu 
gabiausi diplomatai tikisi, nes 
jei tik bus gera proga, pasiro
dys kurioje nors vietoje taip 
vadinamos demokratinės vals
tybės silpnos, Vokietija ir jos 
sąjungininkai puls.

i Taip sakant, reikia atsakyti 
į klausimą ar totalitarės valsty
bės, o svarbiausia Vokietija, 
igali ilgiau laukti? Ar laikas 
jai tarnauja ar jos priešams?

> Atsakymas aiškus, Vokietija 
negali toliau tęsti ir kiekviena 
diena pratęsta — jai pralaimė
jimas, o jei visgi ji dar tęsia, 
tai vien todėl, kad tikisi sulauk
ti progos, momento, kuomet 
pralaimėtą laiką galės atlošti 
gera pasitaikiusia proga, kuri 
gali žadėti laimėj imą daug tik
resnį, negu pradėjus dabar.

? Vokietija ir bendrai totalifa.- 
,rės. valstybės, negali toliau lauk
ti ne tik todėl, kad jų finansi
niai resursai baigiasi, gyvento 
jų jėgos taip ilgai įtemptos ne
gali būti ir visa ekonomija ga
li sugriūti toliau laikant be jo
kio darbo tokią skaitlingą ar
miją, bet ir todėl, kad šiandien 
ginklavimosi technika tiek pa
žengus pirmyn, kad kiekviena 
diena suteikia naujus siurpry- 
zus, naujus išradimus ir seniau 
pagaminti ginklai netenka savo 
reikšmės, kaip pasenę sulygi
nus su naujai išrastais. Pavyz
džiui, prieš keletą metų paga
minti orlaiviai neteko per pas
kutinius tris metus apie 50% 
savo karinio pajėgumo, nes 
-naujos konstrukcijos orlaiviai 
juos viršija. Gi reikia atminti, 
kad Vokietija savo ginklavi
mąsi pradėjo daug anksčiau, 
negu demokratinės valstybės ir, 
ji šiandien negali tolau tempu 
ginkluotis, kokiu ginkluojasi 
demokratinės valstybės ir to
dėl, nenorėdama prilipti liepto 
galą, turi paskubinti įvykius ir 
tai tik patvirtina mintį, jog ka
ras turi greitai prasidėti, nors 
gali būti, kad po šio mano 
laiško perskaitymo praslinks 
dar du, trys mėnesiai, bet gali 
būti, jog šį laišką skaitant ka
ro gaisras bus prasidėjęs, nes 
reikia atminti, jog šis mano 
laiškas keliaus, iki redakcijai 
apie mėnesį laiko ir į šį laiką 
gali galutinai paaiškėti ar Ang
lija susiderės su Rusija ar ne, 
kas turi didelės reikšmės karo 
prasidėjimo laikui, nes nesusi
derėjus bus pradėtas puolimas 
diplomatiniu keliu ir nenusilea- 
■dus demokratinėm valstybėm— 
•prakalbės atmatos. Bet visgi ti
kiuosi, jog šis laiškas dar ma
no skaitytojus pasieks taikai 
pasaulyje esant ir turės dargi 
laiko pagalvoti apie jo turinį.

>11.
Dabar eisime prie pagrindi

nio klausimo atsakymo: kodėl 
karas visgį neprasideda t Jau

pasaulio vyriausybes nepasi- 
skirstė į griežtus lagerius ir 
sunku pasakyti kuri valstybe 
prieš kurių kovos nežiūrint, jog 
kai kurios turi dargi padariu
sios karo sutartis arba pažadė
jusios pagelbą kitom valsty
bėm.

Atsakydami į šį klausimą 
,pirma panagrinėsime apie ga
limas sąjungas busimame kare, 
šiandien numatoma, jog tota- 
litarių valstybių bloke įeis Vo
kietija, Italija, Vengrija, Japo
nija ir gal Bulgarija bei Ispani
ja. Abejojama apie Pietų Sla- 
viją.

Demokratinį bloką numato- 
ma sudarys: Anglija, Prancūzi
ja, Lenkija, Rumunija, Turkija 
ir abejojama apie Rusiją, Bel- 
gijų*

tikrumu niekas netiki, kaip ne
tikima dargi karo sutartimis 
tarp Italijos bei Vokietijos ar 
Anglijos garantijomis Rytų 
Europoje.

Ir šis netikrumas tęsia karo 
taiką, kiekviena pusė nori tik
riau žinoti ar toje ar kitoje pu
sėje, karui kilus, ta ar kita 
valstybė atsidurs.

i Ir šį klausimą nagrinėti rei
kia pažvelgus į kiekvieną vals
tybę atskirai. Pradėsime nuo 
totali tariu.

Apie Vokietiją jau pakalbė
jome plačiai ir neabejojame, 
jog busimo gaisro įdegėja bus 
iVokietija, tad ją ir paliksime 
nuošaliai, pradėdami totalitarį 
bloką nagrinėti nuo Italijos.

(Bus daugiau)

zo- 
dar

jog 
dešimt

KAUNAS. — šiomis dieno- 
nomis respublikos prezidentas 
paskelbė Lietuvos pilietybės įs
tatymą. Pagal šį įstatymą pilie
ty bę įgyja šeiminiu ryšiu: ne 
Lietuvos pilietė, susituokdama 
su Lietuvos piliečiu; priimto 
Lietuvos piliečiu žmona, jei ji 
pareiškia norą tą pilietybę įgy
ti; priimto Lietuvos piliečiu 
vaikai, nesukakę 18 m. amž., 
jei jie yra priimtojo tėviškoje 
valdžioje ir jei priimtasis pa
reiškia norįs, kad jie tą pilie
tybę įgytų; Lietuvos pilietybę 
atgavusios moters vaikai, nesu
kakę 18 ih. amž., jeigu jie yra 
atgavusios tėviškoje valdžioje 
ir jeigu atgavusioj! pareiškia 
norinti, kad jie tą pilietybę įgy
tų; ne Lietuvos pilietės vaikas, 
kuris įteisinamas ligi 18 metų 
amžiaus, jei jo tėvas Lietuvos 
pilietis.I

Ne Lietuvos piliečio vaikas, 
sukakęs 18 m. amž., per viene
rius metus nuo sukakime gali 
įgyti Lietuvos pilietybę optavi- 
mu, jei jis, ligi sukakdamas 18 
m. amž., apsigyvena Lietuvoje 
su savo motina, atgavusia Lie
tuvos pilietybę ir turinčia jam 
tėvišką valdžią.

Lietuvos pilietis, priėmęs 
svetimos valstybės pilietybę, Vi
daus Reikalų ministro leidimu 
gali pasilikti Lietuvos piliety-

Netrukus 
ir vėjas

pilietis gali 
netekusiu 
jeigu jis 
negyvena

būti 
Lietuvos 

bent dve- 
Lietuvoje 
su Lietu

Lietuvos 
pripažintas 
pilietybės, 
jus metus 
ir nutraukia ryšius
vos gyveniniu.

Nutraukusiu ryšius 
vos gyvenimu laikomas pilietis, 
jei jis: gyvena užsienyje be už
sienio paso arba su nustojusiu 
galios užsieniniu pasu, arba, 
būdamas priimtas Lietuvos pi
liečiu, išgyvena savo kiltojoje 
valstybėje bent dvejus metus 
be pertraukos.

Lietuvos pilietybe gali būti 
atimta, jei pilietis: tarnauja ar 
yra tarnavęs be nustatyto įsta
tymais leidimo svetimos vals
tybės kariuomenėje, kariniame 
laivyne arba kitoje karinėje 
ar karinio pobūdžio organiza
cijoje; gyvendamas užsienyje, 
pašauktas nestoja atlikti kari
nės prievolės; pabėga į užsie
nį iš kariuomenės, iš karinio 
laivyno ar iš kitokios karinės 
tarnybos; įstoja civilinei! svetir 
mos valstybės tarnybon, esant 
tai valstybei karo padėtyje su 
Lietuva, arba, tokiai padėčiai 
atsiradus, neišstoja iš anos val
stybės civilinės tarnybos arba 
padaro kokį veiksmą prieš 
stybės saugumą ir už (ai 
mo nusmerkiamas kalėti 
kiųjų darbų kalėjime.

Lietuvoje apsigyvenusi
teris, susituokdama netekusi 
Lietuvos pilietybės gali ją at
gauti, jei yra našlė ar perskir
ta, arba jos santuoka yra pri
pažinta netikra.

su Lietu-

va 1- 
teis- 
sun-

mo-

Rėmkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

K AUNAS. — šią vasarą 
Dzūkų kraštą labai dažnai ap
lanko audros ir perkūnijos. 
Nuo birželio mėn. vidurio iki 
dabar per pietinę Lietuvą pra
ūžė net 4 didelės audros. Lie
pos 27 d. nakties perkūnija 
ir audra, kaip ir kitos, taip pat 
padarė nemaža nuostolių. Apie 
18-19 vai. iš pietų pusės atslin
ko tamsus deliesys, kuriuos ly
dėjo didelis vėjas, 
pasigirdo perkūnija
virto audra. Apie 20-21 vai. 
Punios - Butrimonių - Birštono
— Prienų apylinkėse matėsi ke
li gaisrai. Tai degė perkūno 
įtrenktos ūkininkų troobs. 
Stipras vėjas kai kur nulaužė 
medžių. Bet labiausiai audra 
su lietumi pakenkė javams.

KAUNAS. — šiemet pieti
nės Lietuvos miškuose kai ku
rių rųšių uogos užderėjo visai 
gerai. Ypačiai gerai užderėjo 
mėlynės ir žemuogės. Alytaus, 
Merkinės, Onuškio ir Daugų 
apylinkių miškuose dažnai ga
lima pamatyti raudonuojančius 
nuo žemuogių 1 miško ! plotus. 
Šių uogų minėtuose miškuose 
vietomis randama dar ir dabar, 
tačiau mažiau nei liepos mė
nesio pradžioje. Užtat dabar 
jau gerai prinoko avietes ir 
mėlynės. Butrimonių, Merkinės 
ir kituose pietinėse Lietuvos 
miškuose mėlynių yra tiek 
daug, kad vienas asmuo per 
dieną prirenka apie 8-10 litrų. 
Dabar Alytaus ir kitose rinko
se už mėlynių litrą mokama 
3(M0 centų, o už aviečių 40 50 
centų, fe __ ____

ALYTUS. — Dabartiniu me
tu Alytaus apskrityje yra per 
75 jaunųjų ūkininkų rateliai, 
į kuriuos rajoniniai agronomai 
kreipia daug dėmesio. Jaunieji 
ūkininkai lenktyniauja atskiro
se žemes ūkio šakose, atitin
kančiose savo amžių. Mažes
nieji vaikai augina įvairias dar
žoves ar jų sėklas, didesnieji
— paukščius ir gyvulius. Vie
ni auginasi buliukus, kiti avi
nus, bekonus arba net ir arklį.
— Alytaus apskrityje prade
dama jau veisti daug paukšty
nų. Agronomai stengiasi tarp 
ūkininkų platinti ypač JUR tik 
tų vištų kiaušinius, kurios pa
deda per metus 180 -220 kiau
šinių. Didelis susidomėjimas 
yra ir sodininkyste. Jau ir dzū
kai pradeda suprasti vaisių 
•reikšmę ir jų suvartojimas kas
met didėja. Per metus viduti
niškai Alytaus apskrityje paso- 
'dinama 5y000-6,000 medelių. 
■Bitininkystėje irgi pastebima 
pažanga. Yra tokių bitininkų, 
kurie jau laiko po 40 bičių šei
mų. — Netoli Punios, Stanevos 
kaime, Mocevičiaus Antano 
durpyne, šaltinyje, rado kažko
kie gyvulio kiaušą. Kiaušas — 
didelis, pailgas, dantys nepa
prastai dideli. Vienas dantys 
turi 8 cm ilgumo ir diametre 
2,5 cm, sveria 60 gr. Kiaušas 
ir dantys labai 
Prie kiaušo dar 
lų. šis radinys 
Dzūkų muziejui.

gerai išsilaikę, 
yra daug kau- 

perduodamas
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LSS ŽINIOS Klausimai komunis
tams

Darba partijos 
reikalu

Atima biznį republi 
konų kandidatui

Zudetų gyventojai 
nusivylę

Stambus visuomenės 
savasties laimėjimas

Dažnai yra minimas Tennes
see Valley Authority (Tennes
see Klonio Autoritetas).. Kokia 
tai yra įstaiga?

1933 metais J. Valstijų kon
gresas įpareigojo Tennessee 
Valley Authority (sutrumpintoj 
formoj — TVA) valdžios pini
gais iškasti 9 pėdų kanalą na
vigacijai Tennessee upe. Kana
las nužiūrėtas 658 mylių ilgio 
— nuo Knoxvillės iki upės žio- 
ties. Kita kanalo užduotis buvo 
apsaugoti apylinkes, kuriomis 
upė teka, nuo potvynių.

Upės kontrolė planuota at
likti pastatymu joje ir mažes
niuose upeliuose bei upėse, įte
kančiuose į ją, aukštų tvenki
nių.

Bet tvenkinius pastačius atsi
randa galybė vandens pajėgos. 
Todėl, greta navigacijos ir po
tvynių kontrolės, numatyta sta
tyti, mažai fondų pridėjus, elek
tros jėgos parupinimo stotis.

Štai šitą elektros parupinimo 
užduotį pradėjo kovoti priva
čios elektros kompanijos. Dėtos 
kovoj didelės pastangas. Argu
mentuota, kad TVA eina į biz
nį, kuris priklauso privačioms 
kompanijoms, konkurencijon su 
privačiu bizniu. Mėginta TVA 
elektros parupinimą sulaikyti. 
Stengtasi dalykus taip susukti, 
kad TVA elektros kontrolė per
eitų privačių kompanijų koib 
troiėn. Mėginta nustatyti TVA 
elektrai aukštesnes nei privačių 
kompanijų parūpinamos elek
tros kainas. Daryta spaudimas 
į J. Valstijų kongresą, į paskir
tų valstijų legislaturas, varyta 
prieš TVA elektrą kompanija 
spaudoje, biznierių tarpe, mu
nicipalitetuose. Iškeltos bylos 
teismuose, pasiekusios net Vy
riausią šalies teismą, . l į <»; *

90 nuošimčių parūpinamo J. 
Valstijų miestams ir mieste
liams vandens šiandien yra vi
suomenės rankose. Gaso įmo
nės, kai elektra vis labiau ir la
biau stumia jį iŠ rinkos, šen ir 
ten pereina į visuomenes ran
kas. Privačios korporacijos ši
tą tendenciją mažai tekovoja, 
nes vietomis gaso teikimas pa
sidaro nepelningas. Kai kyla 
kalbos net apie geležinkelių pa
ėmimų į visuomenės rankas, lai 
opozicija šitokiam sumanymui 
atrodo jau nusilpusi, prislėgta, 
nes ir geležinkeliai dumia defi-

nijos 43,000 kostumerių. Kitus 
tūkstančius numatoma gauti.

TV A ir Tennessee klonio mie
stų elektros įmonės bus didžiau
sios elektros parupinimo įmo
nės J. Valstijose, priklausančios 
visuomenei ir pačios visuome
nės tvarkomos. Bet tai ne vis
kas.

Numatoma, jos tarnaus kai
po maštabas, kaipo miera kai
noms už elektrą. Ir į šitą mie- 
rą teks atsižvelgti privačioms 
kompanijoms. Numatoma taip- 
gj„ kad TVA įmonės tarnaus 
kaipo paskatinimas visuomenei 
kitose šalies dalyse imti į savo 
'rankas elektros parūpinamo į- 
mones ir biznį.

Perėjimas Wilkie kompanijos 
turto į TVA rankas yra stam
bus visuomenės savasties J. Val
stijose laimėjimas. —V. P.

Darbo Partija no 
minavo teismui 

kandidatusNew Yorko prokuroras Tom 
Dewey, reptrbhkonas, persekio
jimu rakietierių išgarsėjo tiek, 
kad republikonų partijoj rim
tai svarstoma jo kandidatūra 
įtromriinacijįaii į prezidientus. 
j Tačiau Dewey žvaigždė pra- 
dteda blukti;. Ją nustelbia gene- 

Jfabufo) prokuroro Murphy by- 
iškeltos Louhiana valstijos 

graveriams, mtdtbnibonieriui 
arklių tenktymiį karaliui Annen- 
togtti Ir vedamos bei planuo
jamos bylios eilei kitokių graf- 

; t erių — politikierių ir biznierių.
J&n jeigu kandidatuirai į pre- 

zrdeifotus užtenka tik bylų prieš 
rakietieriusfc, tai Dewey pasiro- 
Ido tik nykštukas* palyginus jį! 
(su Murphy.

(Tęsinys; žiur. “N.” nr. 184)
Komunistai lieja ašaras dėl 

Vokietijos ir čeko-Slovakijos 
pabėgėlių. Kodėl sovietų Rusija 
nepriima pabėgėlių? Kodėl so
vietų Rusija nepriima net tarp
tautines brigados narių, karia
vusių cfvilianae Ispanijos kare?

Komunistai reikalauja sank
cijų prieš Vokietiją,. Japoniją ir 
Italiją. Kodėl jie nesmerkia So
vietų Rusijos, pardavinėj tįsios 
aliejų ir gasoliną Italijai, kurios 
'lėktuvai žudė Ispanijos darbi- 
.trinkus, moteris ir vaikus?

Komunistai užgiria boikotą 
;nacių prekių*. Kodėl sovietų Ru
sija* nebbikotuoja tų prekių?

Sovietų Rusija turi praktiš
kai monopoliją metalo manga
no, būtinai reikalingo karo me
džiagoms. Kodėl komunistai nu
tyli faktą, kad Rusija parūpina 
tą metalą fašistinėms šalims 
ginkhtotis?'

Demokratinėse šalyse komu
nistai reikalauja žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvės- Ko-j 
dėl sovietų Rusijoj šitų laisvių 
nėra ? |

Kodėl komunistai reikalauja 
valdžios, oponentams teismo vi- 
•sose šalyse, išėmus Rusiją,, kur 
šaudymą StaJino? oponentų be 
teisino jie užgiria?

Kodėl rusams neleidžiama iš
važiuoti į užsienius? Ir kod'ėl 
.dėl pabėgimo į užsienį tėvų yra 
(baudžiami Rusijoj vaikai? Ku
rioj kitoj šaly, išėmus Vokieti
ją, šitokia praktika egzistuoja?

Rusijoj, kai kada skiriama 
jinirties bausmė jaunamečiams 
už tokius menkus įkaltiminus,. 
kaip duonos pavogimas. Kurioj 
kitoj šaly šitokios bausmės ski
riamos vaikams?

Pačių rusų apskaičiavimu, vi
dutinis Rusijos darbininko už
darbis šių metų kovo mėnesį 
buvo $54.24. Ar gali Rusijos 
darbininkai pasitenkinti tokia 
.alga, jeigu prastos materijos 
(plosčiaus kaina buvo $98.28, 
jeigu; prastos materijos kostiu- 
!mo kaina siekė $83.16?’ 
’ Kodėl komunistai smerkia 
prievolės darbą Vokietijoje, o 
užgiria tokį darbą sovietų Ru- 
įsijoje?
! Kodėl sovietų Rusijoj paspor- 
!tų sistema yra aršesnė, negu 
buvo caro Rusijoj?'

Kodėl kuone visi Rusijos ko
munistų revoliucijos vadai pa
sirodė savo šalies išdavikais? 
Ar tai nereiškia, kad komunis
tų revoliuciją įvykdė niekšų 

( gauja?
Kaip tenka aiškinti faktą, kad 

kuone visi didvyriai Lenino re- 
‘ žimo metais patapo niekšais ir 
Išdavikais Stalinui šeimininkau
jant Rusijoj!?

Pereito kongreso sesiją išsi* 
skyrė, atmetusi ypatingai svar
bius darbininkams bilius. Vie
nas tų bilių buvo administraci
jos reikalavimas pakeisti ne- 
utraliteto* ęstątymą. Kitas reika
lavo $8WWW lušaom 
griftttiR ir naujiems namams 
biedtauomenei statyti* Tretysis 
— programa dtaoti $-2’,8Ofy0O0r 
000 paskolų tokiems projek
tams. vykdyti, kurie ilgainiui 
savo pajamomis apsimokėtų*

Pirmasis bilius buvo taikom 
mas demokratinėms valsty
bėms Europoje sustiprinti ir su
stiprinus jas karo pavojų su* 
mačiuli. Antrasis ir tretysis ki
liai ypatingai buvo- svarbus dar
bininkams todėl, kad žadėjo 
duoti naujų darbų, geresnių gy- ; 
veliamų mmių ir dar taikė pri
sidėti prie bendro biznio velk- ’ 
los išjudinimo*. į

✓ i

Konservatyvieji kongresma- \ 
na ii —. demokra tai ir repu bliko- 
nai — atmetė šituos bilius. Tr 

(tų konservatyviųjų tarpe buvo 
I tokių kongresnianų, kurių kan
didatūras rinkimuose rėmė A- 

! merikos darbininkų unijos. 
Skaitė juos kaipo, savo drau
gus.

Bet “draugai” dar kartą ap
vylė darbininkus. Ne visi* fei^ 
sybė. Tačiau atsirado tokių, ku
rie apvylė. Ič dar kartą kyla 
klausimas, kaip tokius kongres- 
manus už prižadų laužymą nu
bausti, jeigu nekontroliuoji jų 
partijų konvencijų, jeigu ne
kontroliuoji rinkimų fondų,, jei
gu tas partijas dominuoja kapi- 
talo, o* ne darbininkų interesai? 
Dar kartą pasirodo reikalas dar
bo partijos, kuri statytų savo 
kandidatus, rašytų savo platfor
mas, nominuotų savus kandida
tus, varytų -savus rinkimų va
jus. Darbo ]>hrtija galėtų leng
viau ir savo kandidatus kontro
liuoti. —V. P.

’? Šveicarijoje gaunami prane
šimai iš Zudetų žemės, kurią 
Hitleris atėmė Čeko-Slovakijai, 
rodo štai ką: jeigu dabar įvyk
tų toj srity plebiscito- balsavi- 
įmas, tai dauguma gyventojų 
I pareikštų noro sugrįžti į Čeko- 
‘ Slovakiją.

Per paskutines keletą savai
čių Zudetuose įvyko demonstra
cijos. Minios protestavo maisto 

1 trukumą. Maršuotojai šaukė: 
Mes norime sugrįžti į Ceko-Slb- 
vakiją. t

’ Daugiau nei šimtas žmonių 
demonstracijose areštuota.

I Pirkite tose krautuvėse, ku- 
Irios garsinasi “NAUJIENOSE”

Amerikos Darbo Partija no
minavo Brooklyne, N. Y., pilną 
sąrašą kandidatų teismo rinki
mams. Tarpe kitų yra nominuo
tas socialdemokratas Charles 
Solomon.xJis kandidatuos į ap
skrities prokurorus.

Scheneetady ir Albany mies
tuose taipjau nominuoti nepri
klausomi Darbo Partijos sąra
šai.

COOK COITNTY
PASTtTLO

ATIMTŲ AUTUMUB1L1V 
IŠPARDAVIMĄ, KQK| CHl 

CAGA ILGAI MINtS
Užtikriname, kad &ucaapvsit» 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garan luotu karų 

Yra visų išdiroysčių nauju 
lėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitu* 
rasti.

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

TIESIOGIAI
garantuotą

Svetainė Dėl Rendos
Vestinėms,. šokiams, patėtns, Bunco ir įvairiems va- 
teatfėliaitts. Privažiuoti galifna Western Avė., Damen 

i Ave.s Ualsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie
Leftvitt Street.

2435 So. Leavitt Street 
WALTER NEFFAS, Savininkas 

WEST SIDE HOTEL 
Telefonas CANAL 9585

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 4 kuopos 

susmukimas
Pereitą penktadienio vakarą, 

rugpiučioį 18, Naujienų name į- 
vyko Lietuvių Darbininkų 4 
kuopos susirinkimas. Padaryti 
pranešimai apie kuopos darbuo
tę. Duota atskaita iš pikniko, 
kurį 4 kuopa rengė kartu su 
LSS centraline kuopa. Apsvars
tyti kitoki kuopos reikalai*

Naujų sumanymų eilėje buvo 
iškeltas prakalbų maršruto at
einantį sezoną klausimas. LSS 
centraline kuopa jau turi išrin
kusi šiam reikalui komisiją. Ir 
LDD 4 kuopa išrinko, komisiją 
tani pačiam tikslui. Abi komi
sijos darbuosis kartu maršru
tui suruošti.

LDD 4 kuopos susirinkime 
penktadienio vakare dalyvavo, 
svetys brooklynietis, S t. Straz
das. Jisai painformavo susirin
kusius, kad ir Brooklyno drau
gai jau tarėsi apie maršrutą. Jų 
planas yra: gauti iš Chicagos. 
kalbėtoją maršrutui rytinėse 
valstijose. Su juo kartu važinės 
brooklymetis, tur būt drg~ Stil- 
sonas. Kai prakalbų maršrutas; 
pasieks vidurvakarių valstijas,, 
tai čia brooklynietį kalbėtoją 
palydės po kolonijas, chicagie- 
tis kalbėtojas.

Visi susirinkimo* dalyviai pri
tarė minčiai, kad prakalbų mar
šrutas yra labai reikalingas.

Drg. Strazdas padarė įdomų 
pranešimą apie socialistų ir Lie
tuvių Darbininkų Draugijos na
rių veiklą taip Brooklyne, kaip, 
ir kai kuriose kitose rytinių 
valstijų kolonijose. —V. P.

t

I

Bet elektra! Elektros dirva 
šiandien plečiasi smarkiai. Elek
tros įmonės teikia pelnų ir ža
da jų dar daugiau. Todėl ir 
kampanija prieš Tennessee Vai
ky Authority.

Bet TVA laimėjo kongrese. 
Jis laimejio ir teismuose. O per
eitą savaitę paskilbęs kovotojas 
prieš TVA, elektros įmonių 
magnatas Wendei Wijkie par
davė privačią Tennessee Elec
tric Power kompaniją tiž $78,- 
000,000. šilą kompaniją nupir
ko TVA ir Tennessee klonio

. Prez. Rooseveltas 
vėl reikalauja 
unijų taikos

Pereitą savaitę New Yorko 
Darbo Federacija taikė konven
ciją. Prez. Rooseveltas atsiuntė 
jai paraginimą darbuotis, kadi 
butų atsteigta Amerikos darbi
ninkų judėjime taika. Kiti pra
nešimai sako,, kad artimoj atei
tyj Vashingtono valdžia vėl!

— ** kreipsis į Amerikos Darbo Fe-
immicipalitetai (miestai). TVA Aeraciją ir į C.I.O. reikalavimu 
paėmė buvusios Wilkie kompa- taikytis.

i

Naciai nukirto gal 
vas 9-ms socialis

tams

Reikalauja laisves
Edward■ Neseniai- Charles 

'Russell viename straipsny pa
sakė: Jokia socializmo forma 
neverta kovos, jeigu ji nežada 
laisvės žmonėms.

James Oneal savaitrašty The 
Nevy Leader (rugp. 12 d. š.m. 
laidoje) išreiškė tokią pat min- 

!tį, sakydamas: Kas priima de
mokratijos filosofiją, tas. nepa
liks vietos jokiai diktatūrai. 

, Tai yra griežta ir aiškus pa
reiškimai. Greta medžiaginių 
igyvehimo gėrybių jie kategoriš
kai reikalauja žmonėms laisves.

Reikalavimas laisvės, bent A- 
merikoje, atrodo taip natūra
lūs, taip teisėtas, kad net komu
nistus jis verčia aiškintis: ir 
Rusijos žmonėms laisvė busian
ti sugrąžinta, 
ima leis.
l Komunistų 
mena seną
“You’ll got pie in thc sky whch 
lyoit die”, arba kunigų prižadus 
ivargdieniains visokių gėrybių 
— danguj. —Socialistas)

1 Prieš savaitę lai ko, Moabit ka- 
‘įėjime, Berlyne, buvot nukirstos, 
galvos devyniems socialistams,, 
.kurie vadovavo- požeminiam va
jui prieš nacius Dancige. Nužur 
.dytųi socialistų tarpe buvo vie- 
’na moteris.

Nors teroro kampanija Dan- lat pasirodo gatvėse.

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 

išgalite 
gerą 
liku-

SUTAUPYMAS NUO 
$20.00 iki $75.00

Perkant Dabar Elektrinę Ledaunę, Aliejinį 
Pečių, Radijų ar Skalbimo Mašinų Budriko 

Krautuves Remontavimo Išpardavime

i

mainant
d i ją ant

4 
ti

nuolaida, 
seną Ra- 
naujos.

geriausia 
išdirbysčių Elektri- 
kiniai Refrigera- 
toriai ..... $89.00
Didelė

W v AP

(i rZ ‘ bfSiv Ali

|■8

ar 5 kambariams apsildy- 
Aliejinis Pečius, visas por- 

celeno už ....  $37.50
50 gal. aliejaus dykai

Tlior Skalbiamos Mašinos, 
padirbtos parduoti po $69.00, 

................  $39.00

š

kai tik aplinkti-

aiškinimas pri- 
aidoblistų dainą

’cfge siaučia aršiausia, tačiau na
cių priešai nepaliauja veikę.. 
Priešingi naciams lapeliai nuo-

Jos. F. Budrik, *
FURNITURE HOUSE

3409-21 SO. HALSTED ST. 
Tel. Yards 3088.

Pasiklausykite žymaus programo iš WCFL 970 k. Radio Stoties 
vakare 9 valandą Chicagos laiku.

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK UOUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1348 West 43rd Street 

prie Loomis

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

Pocahontas mine run — 
Virginia 75% coarse ......
Pocahontas mine run — 

„W,est Virginia 75% coarse 
-Petroleum Carbon 
65% coarse Štili Run .....
Millers Creek Lump ..........
Black Bąnd ar Hocking

Lump ...........................
Glendora Lump ar Egg

Indiana ...........................

$7.50

$6.95
$7.05
$8.20

$7.75
$6.75 

ir kitokias anglis pristatom 
Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 

JOHN OKSAS
4405 So. Fairfield Avenue

lietuvis Plumberis
— L Alsus o tas <•—

JAS FITT1NGS and SEWERAGf 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2887
Rez. Republic 5688

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ”

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $*|g.5O 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje — $ 15.00 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinamafc 
VISAS LIGAS GYDOMA $j.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1968 So- Kedzie Avė., Chieago 

TeL Lawndale 5727.

PETERkPEN .

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r h a i 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tek ENG. 6883-5840
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Well Turns Prophet

THE W0RLD AT 
A GLANCE

H. G. Wells, one of the world’s 
most widely read authors during 
the past 20 years, has turned pro
phet in his latest book: “The Fate 
of Homo Sapiens”. Mankind—ho- 
mo sapiens—, according to this fa- 
mous English writer, is heading ra- 
pidly for ‘the disease-soaked ruins 
of a slum”.

Important among the forces driv- 
ing mankind to this new barbarity 
are the failure to control Science 
and invention in the interest of hu- 
manity; the disruptive, driving 
force of bored and unemployed 
young men, demanding an outlet 
for their restless energy; and the 
inability of our present mental or- 
ganization to control the two above 
forces.

As examples of our poor menta1 
organization. that is, choosing poor 
leaders, Wells strietures thus certain 
of today’s world leaders: Hitler— 
“an unqualified horror”; Mussoli- 
ni—“ vain, rhetorical and immen- 
sely energetic, often a bit of an 
ass”; Chamberlain—“essentially ig- 
norant, narrow-minded, subeon- 
sciously timid, cunning and inor- 
dinately vain”; Japan’s rulers— 
“Nazis vvithout a Hitler”; Stalin— 
not of “ovenvhelming intelligence”, 
būt “honest, strong, and human.”

If mankind wants to avoid re- 
turning to barbarity, according to 
Wells, doing 
sible” by a 
re-education 
forthwith.”
be much more effective than at 
present and on , an International 
scale. In his “Salvaging Civiliza- 
tion”, a book written just after the 
World War, Wells contended/i that 
only an education looking toward 
vvorld peace and International good 
will could enable mankind to movė 
forward.

The failure to inaugurate such 
education is doubtless largely res- 
ponsiblc for the division of Europe 
into armed carnps, just 20 years 
after the official ending of the 
World War. If another general 
eonfliet comes. as many intelligent 
and informed persons expect, then 
Homo Sapiens may well find him- 
self forced to exists in the “disease- 
soaked ruins

eating it with butter and salt (no 
milk). Nothing būt that for threė 
days, which gavę her indigestion 
finally, and she was very iii. Dia- 
gnosis is high blood pressure and 
heart trouble.”

The above instances are from re
lief as given now, with only a 
35% eut from the amount that 
sočiai workers and physicians say 
is the minimuntt upon which a per- 
son can live without malnutrition 
(slow starvation). Būt, with the 
workers laid off WPA through the 
inhumanity of Garner and his re- 
trenchers forced to apply to CRA 
for relief, the present slow star
vation will be hastened. For with 
the new demand the relief budgets 
will have to be eut a totai of 50%. 
When it is remembered that the 
relief Client mušt usually pay full 
rent, this expected additional re- 
duetion will mean a eut of nearly 
70% in the amount he has to spend 
for food.

Gambling with human misery by 
slovvly starving nearly one in 
every seven persons in Chicago! 
What a record for us citizens of 
this great city and this great statė!

These needy of Chicago mušt be 
adequately cared for, even if taxes 
have to re raised, even if our rich 
have to buy a suit or a gown or 
an automobile less next month. 
For in today’s highly complicated 
economic life, we are our brother’s 
keeper so far at least as to see 
that he either has a chance to earn 
a living or is given enough relief 
to keep him from slow starvation.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

NEW YORK. — Hope Darė, buvusi aktorė, kuri ap
sivedė su Davis, buvusiu gengsterių advokatu.

AFTER VACATION IS OVER

that is “štili just pos- 
“wilful and strenous

of our species now— 
This education mušt

of a slum.”

GAMBLING WITH HUMANITY

Visit Goose Island, 
Chinatown

Chicago Tours for This Wcek
An 

first 
land, 
mect

exploratory trip to Chicago’s 
industrial distriet, Goose Is- 
with an opportunity to in- 
industrial plants typical of

that area is featured by the WPA 
free Chicago tours for Chicagoans 
for the week of Aug. 20-26, 1939, 
according to announcement from 
the office of H. K. Seltzer, Chica- 
<*o WPA director. Tours for the 
week include:

Tuesday, August 22. “Evening 
Ooheges.” Tour the Central YMCA 
College and the Loyola Downtown 
College. Meet at 2:30 p. m., 19 So. 
LaSalle St.

Tuesday, August 22. “Towertown”. 
Hear the story of Chicago’s Green- 
wich Village. Visit the Palette and 
Chisel Club. See activities in Bug- 
house Square. Meet at 8 p. m. Wa- 
ter Tower, Chicago and 
Avės.

Wednesday, August 23. 
land”. Visit Industries in 
first industrial distriet.
•tory of the island. Meet at 2:30
o. m., S. W. corner of Division anc 
North Branch Sts. (1100 west).

Thursday, August 24. 
stitute”. Inspect the
home economics, psychology, 
pottery departments of a west 
institute of learning. Meet at
p. m., Lewis Institute, Madison 
Damen Sts.

Thursday, 
town”. See a 
ing with its
Hali of Justice. Oriental shops, ca- 
fes and museums. Meet at 8. p., 
Cermak Rd. “L” Station, Cermak 
near State St. (RESERVATIONS 
NECESSARY: CALL 
9674.

Friday, August 25.

Michigan

‘Goose Is- 
the city’s 
Hear the

Sušaudytas auštant
Kai dvasia pavargsta' nuo |Prancūzijos Šveicarijos pasie- 

» ny ir už pinigus įteikdamas 
(iš anksto paruoštus netikrus) 
dokumentus. Po to Hcnning- 
sas vyksta Vienon pulkininko 
Pennwitzo, kontržvalgybos vir
šininko, žinion. Vienoje jį... 
sušaudo! Mat, suklaidinti są
jungininkus, (parodyti, kad į* 
duotieji dokumentai buvę tik
ri), reikėjo sušaudymą . .. su
vaidinti; čia, kaip operoje

amerikoniško lenktynių ėjimo 
su gyvenimu, kai nesiseka bizj 
•lis ar šeima,—kad gavus po
ilsio, reikia paimti šį prancū
zo romaną: Sušaudytas auš
tant. Vikrus, sumanus ir gana 
švelnus autorius, paėmęs už 
rankos, išves tave ilgoms va
landėlėms iš Amerikos, bet 
Juos amerikoniškų lenktynių 
pobūdžio, tik švelnų, vyksmo 
foną,duos Europą, (kur nejau
si tos dvasios, kuri čia ir val
katą verčia klausti kolegos— 
“Na, kaip biznis?”) o jeigu 
esi amerikoniškai vedęs, tai 
yra kabai % ant bjauriausio di- 
vorso plauko, (ne iš savo prie
žasties), tai tik turėk stiprybės 
pradėti,—pajusi ir 
meilę, (gaila,—tik 
tiesa, apdirbtą kiek 
prancūziškai, (bet

lll<
A gorgeous sunset, dear— 
And you. 
With crystal waters 
And skies of blue; 
A golden moon 
And 
The 
And 
Būt,
My spirits, too. 
Please drop a line 
For I’m feeling blue!

—Frank P. Sarkauskas

birutė
shimmering dew. 
world was perfect, 
so were you! 
my heart is sad;

“Lewis In- 
engineering, 

and 
side 
2:30 
and

August 24. “China- 
beautiful tong build-
Temple Shrine and

Well what do you know! We 
had our Committee meting Wed- 
nesday, August 16, 1939 and quite 
a bit of interesting news cropped 
up so I’m going to špili—

MONROE

Period

Sympathies have recently been 
directed loward the plight of 
Jewish refugees in their exodus 
to escape political and račiai op- 
pression.

Water Carnival at 
Harrison Park

The meeting was'well under way Rooms”. Meet at 2:30 p. m., lobby 
when in comes Esquire (John B.) of Ąrį. institute.
and whom do you think he brought — - - - - -- — -
along? Foo-Foo (Aldona R.)! Būt mons a;d Old st stėphcns”. A fa- 
she was pretty quiet all evening.

Friday, August 25. “Chicago Com-

slow būt persistent 
upon from 300,000 to 

relief clients in this city 
people of Chicago and of 
are gambling with human 
Since 1932 and 1933, when 

gripped us

we who 
about a 

a little 
turn to

By forcing 
starvation 
500,000 
we the 
Illinois 
misery.
the term “relief crisis 
with fear, we have gotten so used 
to those words that today 
have enough to eat read 
“relief crisis”, give it 
thought perhaps, then
other and more pleasant things. 
Būt to those 300,000 to 509,000 in- 
habitants of this city affected by it 
a “relief crisis” is štili both real 
and terrible.

“Slow būt persistent starvation” 
is quite a different thing when it 
grips you in its bony hands than 
when you merely read about it in 
the papers. Yet “slow būt persist
ent starvation” is a doctor’s diag- 
nosis of a patient sent to him by 
the Chicago Relief Administration. 
The case-hįstory of the above pa
tient reads in part: “Woman, 69. 
living in furnished room, has 
a month for food after her 
is paid.”

On another case—record 
the šame clinic we find:

“A family of six pay $30 a month 
for rent, which leaves $25 for food, 
gas and light. It is utterly impos- 
sible to feed the family on this 
amount and 
is severely 
61, has lošt 
months. Her 
trition.”

Or this from another record: 
“Patient drew lašt

july 19 and food ran out abqut a 
week ago. At present has nothing

Less attention has been paid to 
an equally signifieant situation, that 
of the plight of Lithuanian refu
gees numbering some 10,000 per
sons of all ages and stations of life 
from the Klaipėda area.

ma- 
and 
the

To Lithuanians in America, 
ny of whom have relatives 
friends living in Lithuania, 
situation presents both a person
ai and altruistic concern. As a re- 
sult of the widespread interest 
in current affairs particularly in 
such measure as it concerns 
thuania, the Committee for 
Lithuanian Defense Fund was 
ganized.

Li- 
the 
or-

an

$2.51 
reni

Irom

the children’s health 
impaired. A woman, 
seven pounds in two 
record shows malnu-

relief check

LUC is primarily 
club and is strongly 
any political implica-

While the 
educational 
adverse to 
tions whatsoever, the consensus of
opinion was in favor of cooperation 
with this movement.

Ai a receni session of the Li- 
thuanian University Club it was 
voted that the LUC put its sup- 
port behind the Lithuanian De- 
fense Fund and that a donation 
of $5 be made to this movement.

promises to be a heated one. 
ballot of candidates for offi- 
(uncomplete as yet) included

following nominees:

September eleetions are coming 
up. This year’s eleetions for offi- 
cers 
The 
cers 
the

PRESIDENT
ALEXANDER CHILDS 
ANTHONY STELMOK 
JOHN BALANDA
A. ENDZELIS

VICE PRESIDENT
ANNE SKRICKUS

WM. WAITE
EDGAR FIRANT
WENETTA GRYBAS

SECRETARY
HELEN SLAKIS
STELLA BARTKUS

TREASURER
ISABELLE BARR
ROY PETRO

SARGENT-AT-ARMS
EDWARD ALLMAN 
JOHN BALANDA
B. CHARM 
ALBERT DRIGOT

Campaigning and eleetioneering

The twenty-fift anniversary of 
the establishment of Harrison Park 
swimming pool (Wolcott and 19th 
streets) will be celebrated with a 
huge water carnival and acquatic 
display Friday, August 18, accord- 
ing to Arthur Schultz, park super- 
visor of recreation.

The program will start at 6:00 
p. m. with a 3-hour team swim, 
the finish of a water marathon 
which began early in the season.' 
The teams will consist of two swim- 
mers each, and sprints will be called 
every thirty minutes. During the 
lašt half hour sprints will be called 
every two laps.

The Blackhawk park girls’ wa- 
ter ballet troupe will give one of 
their creditable and enjoyable per- 
formances, after which park swim- 
ming groups will stage a life-sav- 
ing demonstration.

Among the events of a more fun 
provoking nature are a greased pole 
contest, a duck race, a water me- 
lon scramble and clownish stunts 
by expert divers.

Admission will be by ticket only, 
which may be obtained at the 
fieldhouse office.

TREASURE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geologlcal 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

Illinois Deltas
the

mous sočiai center and nearby 
shrine of the Littlė Flower,’ with 

had brought . a” bottle of Scotch to iChapel of Jewels and outdoor 
celebrate her birthday,' and after' t!r,,tt°, Attend an entertainment 
the meeting we all Įhad Scotch and Program, typical of that area. Meet 

The reactions; of the people P- W. Grand Avė.

Then we find that Mary Barneli

Soda.
present were:

Stanley Sims— Xh!
Esąuire — Connoisseur
Foo-Foo—“Fap, it tastes

quinine.”
Mary Barnett—It’s my Scotch.
Ray Pratt—almost as good as a 

beer.
Frank Gelžin—The ice tastes 

good.
Eleanor P.—There’s nothing 

Scotch and Soda.
Zen Prane—One , drink is 

good as another.
Stanley Evaskus—I 

dignified!
mušt

Saturday, August 26. “University 
of Chicago”. Rockefeller Chapel, 
Hutchinson Commons, Hull Court 

likę and Ida Noyes Hali. Meet at 2:30 
p. m., Rockefeller Chapel, 59th and 
Woodlawn Avė.

For further Information about the 
tours, call Monroe 9674.

romanų 
romanų), 
kūniškai, 
ji tiesiai 

dangiška, jeigu palyginti su
Amerikos geltonlapių tos sri
ties dažnais skandalingais ap
rašymais!), ir galėsi stebėtis 
ir džaugtis tokiu nepaprastu 
moters ir vyro pasiaukojimu 
ir tomis nuolat šiurpe tave lai
kančiomis vyksmo aplinkybė
mis ... Mat, visas reikalas kny
goje eiųa šnipavimo linkių gi
jose, ir, reikia pasakyti, auto
rius, tas Moris Dekobra, paro
do didelį žinojimą savo pasi
imto dalyko ne tik intrygos 
sudėtinumo požiūriu, bet ir 
pažinimą (iki smulkmenų,— 
pavyzdžiui, “Magnoli” cigare- 
tai) to gyvenimo, kuriame dra
ma ir tragedija vyksta. Kapi
tono Rudolfo Henningso, aus
tro, žmona—buvusi šokėja, an
gle, didžiojo karo metu, būda
ma nesenai ištekėjusi, (tiesa, 
tuo pateisini romano tą “di
delę meilę”, kurios užtenka iki 
pat šiurpių įvykių ir “krau
ją šaldančių” situacijų pabai
gos ... ), vyro netenka ... Ka
pitoną Henningsą Austrijos- 
Vengrijos pasiuntinys Berne 
parenka tokiai misijai: jis turi 
suvaidinti išdaviką, susitikda
mas su sąjungininkų šnipu

luinas—nes išpildoma) sušau
dyti tik dėl akių, ir laikraščiai 
praneša bausmės įvykdymų ... 
O kapitonas gavęs kitą vardą, 
dirba pačia Pennwitzui, pasi
likęs Vienoje, bet gavęs ka
rišką prievolę—nieku apie sa
ve nepranešti žmonai, (iki ne
žinomo laiko,—kad imdamasi 
jo ieškoti nesuardytų kariuo
menės planų), čia ir įdėtas tas 
didžiulis karininko pasiauko
jimas, apie kurio vidujinius 
pergyvenimus Dekobra, vyriš
kai, nekalba, bet tas nenuslc- 
pia jo gilumo ... Žmona, bu
vusi ištikima, nežiūrint jųdvie
jų tautų skirtumo ir karo su- 
jaukiinų, dabar mirtinai įžeis
ta už jos vyro nužudymą. Ji iš 
karto nusmunka visai žemai. 
Ją randa opiumo rūkykloje 
Londone, kai britų kontržval
gyba ieško moters, kuri galėtų 
atlikti šnipavimo misiją Vie
noje ... Dabar, dėl savo asme
niškos laimės suardymo, bu- 
dama ant Austrijos įpykusi, ši 
moteris pasiryžta ir ištęsi eiti 
sunkiausiu šnipės keliu. Vie
noje ji atsiranda kaip turke 
šokėja Belkisa Mahmudaitė. 
Agentas Nr. 24 ten su ja palai
ko ryšius, (būdamas viešbučiu, 
kur šokėja gyvena, maitre d’- 
hoteliu).

likę

as

look

Ray Pratt, 
and Esąuire 

days

To hear the way
Mary B., Stanley Sims 
talked about prphibition 
you’d have^ thought that they were 
law-abiding (maybe) citizens.

Zen Prane was quiet and seemed 
very lonesome. Could it be that it 
vvas because / Sadie couldn’t make 
it down to the meet?

G. what’s this going on 
you and Eleanor? And 
of Frank, he had a stroke

Frank 
between 
speaking 
of genius — Asking Mr. Platkus
to bring down a hammer, chisel 
and a screw-driver, he announced 
that he was going to fix 
m Eleanor’s radio.

the light

she was
E.) red- 

to lay in

Lithuanian Broad- 
cast Plans Annual 

Festival
you

American Youth

Are 
want to go 
rv? If so,

Congress To 
Stage Festival

AUGUST 25 TO SEPT. 4.

Mary Barnett decided 
going to catch me (Mr. 
handed—she is going 
wait for me and when she does 
corner 
mercy! 
corner

During the Great Ice Age 
melting of the ice sheets released 
great quantities of water. In many 
parts of Illinois, these glacial wa- 
ters were temporarily ponded be
hind terminai moraines that dam- 
med the water courses, thus cre- 
ating lakęs, often of considerable 
size. Into these ancient lakęs were 
carried the glacial drift materials 
that were freed from the melting 
ice and transported by the glacial, 
waters. Sand, gravel, and cobble- birthday cake so Mrs. Platkus, be- 
stones were deposited to form dėl- ing very accomodating, 
tas along >the margins of many of tooth 
the lakęs, while the finer sėdi- give 
ments were carried put into the plied 
lakęs or through their outlets. Del
tas formed in this jnanner are ex- 
tensively worked as sand and gra-

me I
Būt 

me.

šhould expect no 
Mary you’Il never

table and everybodyon the
Esquire puts sugar in Foo-

Eats
seated,
Foo’s root-beer and to get even 
Foo-Foo poured cream in Esąuire’s 
root-beer. It was all in fun.

We had no candles for Mary’s

It beggars 
characteri-

singing of 
folk songą,

The American Youth Congress of 
Chicago will present its gala Inau- 
gural Carnival in the Herzl school- 
yard, 3711 Douglass Blvd., August 
25—Sept. 4. After weeks of prepa- 
ration the carnival will be present- 
ed in a distinct style very differ- 
ent from the usual run of carni- 
vals. Prizes that will cram the va- 
rious concession booths numbering 
into the thousands.

Tikslas—susiartinti su (ži
nomu donžuanu) pulkininku 
Pennwitzu, išgauti naują rak
tą (šifruotoms telegramoms). 
“Donžuanizmo” iš vienos - pu
sės ir moteriško gudrumo iš 
kitos pagalba susiartinimas į- 
vyksta. Henningsienė išvagia 
raktą (kodą) agentui nusira
šyti. Ten pat ji... susitinka su 
vyru. Agentą suėmus, visus su
vedus, vyksta plaukus ištiesi
nančios scenos. Agentas, pa
gautas su nuorašu, aišku, bus 
sušaudytas. Vyrui belieka gel
bėti žmoną, nenusižengiant ka
rininko vardui, ir jis ją gelb
sti. Prie Šveicarijos sienos, kur 
nusiveža ir “šokėją” ir agentą, 
kad patikrinti, kai ateis iš 
Prancūzijos agentas, Henning- 
sas atėjusį agentą nukreipia— 
prieiti ne prie žmonos, bet prie 
(vistiek, jau pasmerkto...) 
agento N. 24. Po to dar paren
gia kapitonas ir naujojo agen
to su jo žmona pabėgimą per 
sieną, pats persišauna petį, ne
va šovė bėgliai, ir tuo viskas 
gerai baigiasi... Karininkijos 
sluoksniai, aišku, kapitono 
Henningso . pabaigos elgesyje 
mato nebeištikimą karininką. 
Be to, jiems, aišku, nepatinka 
karininkų, kaip Pennwitzo, vi
daus gyvenimo vaizdų parody
mas, (“užimąs”, elgesys su pa
siuntiniu—kaip su gyvuliu). 
Bet, rašytojas, aišku, yra rašy
toju, o ne profesionalu karo 
amate su visom jo tradicijom. 
Tat, publikai tokia knyga pa
tiks. Tai yra Kauno “Sakalo” 
(Kęstučio 36) leidinys, Popu
liarioji Biblioteka Nr. 13; iš 
prancūzų kalbos vertęs Jurgis 
Daunoras, pusi. 180, kaina tik 
40 centų, (tiesiai iš Kauno, ar
ba šių žodžių rašytojo—adre
su: Arėjas Vitkauskas, 2138 W. 
Coulter St„ Chicago, III.).

—Arėjas Vitkauskas

Many of the organizations affL 
liated with the American Youth 
Congress of Chicago are actively 
cooperating on this project, as are 
the various nationality youth groups 
of Chicago. Each evening will be 
dedicated to the different organiza
tions who are taking part in the 
presentation of this carnival. Thirty 
of Chicago’s most beautiful girls 
will be present to compete for the 
title “Miss Popularity”. The giri 
receiving the highest number of 
votes will reign over the carnival 
as Queen of the day on Sept. 4th.

a Lithuanian? Do you 
on a voyage of discove- 
then the Annual Folk 

Festival staged by Paul šaltimie-
ras, director of daily Lithuanian 
broadeasts on Radio Station WHIP, 
is for you!... and will take place 
on Sunday, August 27th, at The 
Oaks Grove, 119th and Archer Avė. 
It will be SO totally different that 
it is impossible to paint a word 
portraiture of the unique pietures- 
aueness and “tikrai gyva Dvasia” 
of LITHUANIAN DAY. 
description and defies 
zation.

You will join in the 
romantic Lithuanian
and dance to gay traditional folk 
music. It’s all in Lithuanian, and 
all in fun! Continuous entertain
ment will be offered by a select 
group of radio artists, featuring as 
•soloists, Miss Florence Balsis, well- 
known Lithuanian soprąno, Algerd 
Brazis, internationally famous bari
tone; the Harmony Trio, the Sing- 
ing Peppers Duo, Echoes Quartet, 
Šurum-Burum Momen’s Sextette. 
There will be folk dancing by the 
Vytautas Beliajus troupe, and Miss 
Ilainę Bertulis, 12-year old singing 
and dancing prodigy; a one-hour 
band coųcert of stirring American 
and Lithuanian marches; three or
chestras to furnish music for danc
ing, plūs the 6-piece band of Har- 
monica Harmonists.

Picnickers are expected to arrive 
early in the morning and partici- 
nate in the days entertainment. 
Strolling musicians and singers will 
go from' table to table encouraging 
picnickers to enjoy to the utmost 
the festivities of the day.

waiting for Among the many entertaining 
MR. E. ( !and educational features of LITH-

There will be plenty of fun,, ga- 
mes, ridės, dancing, refreshments, 
and entertainment enough to sa- 
tisfy anyone interested in a good 
time. Don’t miss it!
—Joseph R. Marek, Sočiai Directorbrought 

pieks and Stanley Sims, to 
the proper atmosphere, ap- 
his cigarette lighter to them.
Stanley Sims and Stanley E- 

to announce that 
try to 
know

To 
vaskus I wish

will take place at a zSocial gather-1 vėl pits today, particularly along you skould not 
būt cracked wheat (a federal sur-|ing which will be held some time the Illinois River valley. Other ™v crnrv—vn” 
plūs commodity), hasn’t had a de-įbefore the September regular meet- valuable delta sands and gravels 

in Illinois remain to be exploited 
whenever the materials are needed.

cent meal in a month, has been I ing. The date will be announced la- 
boiling cracked wheat in water and ter. —J. Rachens

my glory—you
MR. E.'

•Look for me, 
you.

rob me of 
you’re not

1’11 be

UANIAN DAY, is the Merchants 
Fair, where sponsors of the Lithu
anian programs will display and 
demonstrate their products.

The Lithuanian Radio Programs 
under the direction of Paul Šalti- 
mieras are heard nightly from Ra- 
dion Station WHIP at 7:00 P. M.
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SPECIALI KORESPONDENCIJA IŠ SAND 
DUNES

Kas Atrado Sand Dunes?
Prieš dvidešimt penkis me

tus, kur dabar yra Indiana 
Dunes State parkas, Beverly 
Shores ir nuo Johnson Beach 
iki Gary miesto (25 myliy eže- 
ro prakraštys), buvo mažai 
kam težinomas. Tuomet nebu< 
va nei kelių nei gerų susisie
kimo priemonių su šiuo dyku 
gamtinio grožio plotu. Tik 
adv. Jurgelionis kartų naujie- 
uiečius vede per šitų "Sabarų” 
kaip Možč žydus iš Egipto že
mės,—į naktinį piknikų, kur 
šiandien yra valstijos parkas. 
Piknikavome tooj vietoj, kur 
dabar yra Beach Hou^e Blow- 
out, netoli Prairie Club Tuo
met ir ta žemė priklausė įvai
riems paskiriems asmenims 
bc*i smulkiems ūkininkams.

Indiana Dunes State parkų 
pradėjo organizuoti 1916 me
tais ir karo metu jis buvo in
korporuotas. Garsusis vieto
vaizdžių dailininkas, Jens Jen- 
sen, raportavo Indianos legis- 
laturos nariams apie šios že
mės—kopų, girių ir laukinių 
gėlių grožį. Jam į pagalbų at
ėjo jau 1913 metais susikurusi 
organizacija vardu: The 
Friends of Our Native Land- 
scape, kuri dabar turi mokyk
lų šalia Johnson Beach ant 
aukšto kalno, žinomų kaipo 
Dune Acres Club. Ši mokykla 
nėra nuolatinė arba paprasta 
kaip kitos. Ji yra vadinama: 
The School in the Dunes for 
Nature Study. Pamokos įvyk
sta publikai kiekvienais me
tais paskutinę savaitę birželio 
mėn. klubo rūmuose. Pamokos 
trūksta tik vienų savaitę. Pas
kaitų skaityti čia suvažiuoja 
gamtininkai, astronomai ir 
dailininkai. Ten pat yra ir te
leskopas žvaigždes observuoti.

, VIENŲ METŲ MIRTIES
........ „

ONA ALEKNIENĖ 
(Po tėvais Seibutaitė)

Mirė rugp. 21 d., 1938, Lie
tuvoje Vaideginės viepk., Ra
guvėlės pąrap., palaidota Gi- 
tenų kaimo kapinėse.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Adomą Alekną; keturis 
dukteris: Oną Aleknaitę, Juli
joną Vaicikonienę, Albiną 
Jenkauskienę ir jų šeimynas, 
seserį Marijoną Aleknienę ir 
jos šeimyną ir kitas gimines. 
Amerikoje dukterį Juozepą 
Šeštokienę ir anūkes Agnės 
ir Irene.

Brangioji mamytė iš musų 
minties ir širdies neišeisi kolei 
gyvi busime, pas mus, ma
mytė, jau negrįši, o mes gi 
anksčiau ar vėliau pas tave 
nueisim. Lauk musų ateinant.

Duktė Jozepa Šeštokienė 
7537 Kingston Avė.

Chicago, III.

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o-, 
tuvėms, Papuošti

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5606

I ftVPIHK LUVLIMO
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bąnkletams 
ir Pagrabams.

331$ Sck Halsted Street 
TeL YARDS 73*8

Paskaitos vyksta du kart pa
roje—popiet ir vakare.

70% Lietuvių Stovyklauja.
Su kiekviesais metais vis 

daugiau lietuvių stovyklauto
jų čia atsiranda. Visi jie, dau
giau ar mažiau, yra Sand Diu- 
nų mėgėjai. Jie nėra net kokie 
paprasti skurdžiai, bet did
žiumoje sportai ir stambus 
biznieriai. Kone visi čia turi 
įsitaisę puikias “screen ca- 
bins” ir visus kitus patogu
mus. Vieni praleidžia trumpas 
atostogas, antri — per visų va
sarėlę čia gyvena, pasikeisda
mi šeimos nariais, arba pabai
goje savaitės atvažiuoja. Lie
tuvių stovyklautojų šiemet čia 
yra per 70 nuošimčių.

Ir traileriaj lietuviams nėra 
naujienybė. P-as Daubaras, 
senas lietuvių veikėjas, turi 
puikų trailerį pasistatęs arti, 
p^nų Stanley ir Onos Balmo- 
nų “rūmų”, kurie turi Chica- 
goje didelį kotelį. Pasižvalgę 
po šių lietuviškų kolonijų “už 
toileto” (kiti sako: Bridgcpor- 
tėlyje), rasime pp. Staškus iš 
Ciceros su šeima senoje savo 
sodyboje. Čia pat ir p-as 
Schultz bus įsikūręs (šiais 
metais naujakuriu). Ponai 
Schultz’ai aplankė Ncw Yorko 
Pasaulio parodų ir grįžo į 
Sand Dunes su nauju Buick’u. 
O čia pat, net šypsosi prieš 
saulę gražių “bungaliukių” ei
lė: pp. Milkantų iš Marųuette 
Parko. Jų sūnūs čia yra “life 
saver’iu”. P-ai Laurinai iš 
Ryanwood pasistatė “geleži
nius rumus”. P-as Laurinas 
yra barberys, tai tik šventa
dieniais atvyksta pas žmonų 
su nauju Chrysler’iu. P-as Pū
kelis šiemet pasistatė labai 
gražių naujų “bungaliukę”. 
Gaila, bet žiemai reikės jų su
griauti ir sudėti palapinėje ki
tai vasarai...

Šiemet čia stovyklavo dvi 
naujieniėčių šeimos: P-ai Jo
nas Kairys su šeima, viešnia 
iš Lietuvos, mokytoja p-lė S. 
Pipiraitė ir pp. Vilių šeima.

“Camp Pire“ ir M avies..
Pasirodo, jog čia gyventi vi

sai gerai ir nėra laiko nuobo
džiauti. Kai dienos saulėtos ir 
dangus virš ežero žydras, kaip 
yra sakoma: “Wherc sky šili
nes Northern blue, there the 
light of the dunes is never the 
šame,” tai visi maudosi. Kiti 
užimti—uogas renka, jas ver
da ir pietus gaminasi. Vaka-^ 
rais kaip ir rytais —paskaitos, 
ekskursijos... Tempia tave, 
žmogau, neduoda nei gerai iš
simiegoti. O kas nori paukš
čius pamatyti, tas turi keltis 
su aušra. Du kartu savaitėje 
(trečiadienį ir šeštadienį) bū
na rodomi krutami paveikslai 
apie gamtų, valstijų bei nacio- 
Dalius parkus, etc. Penktadie
nių vakarais po atviru dan
gum įvyksta “camp fire” pro
gramai, kuriuos veda p-as Cap 
ir p-ia Savage, kooperuojant 
p. Ed. Johnsctnui (vyriausias 
rangeris). Programai papras
tai būna įvairus su muzika, 
vaidinimais ir žaidimais, bei 
konkursais.

Tenka garbė p-iai Milkan- 
tienei, kad ji programuose iki 
šiol atstovavo lietuviams. Man 
teko girdėti kai ji pildė du 
kartus savo partijų. Ji solo su
dainavo “Kelias Vieškelis”—* 
“Highways-Happyways”. Ang
liškų dalį dainavo visa publi-
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NAUJAUSI IR GERIAUSI I

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
“‘THE HOME of FINE FURNITCRE” SINCE 1904

1748-50 West 47th St, Phone Yards 5069

ka jai vedant.. Antrų dainų 
taip pat su publika dainavo— 
“Spring in the Rockies”, Rug- 
piučio 4 d. P’ia Milkantienė 
vėl pasirodė estradoje. Sudai
navo dvi dainas; “Lineliai” 
(labai senoviška lietuvių dai
na) ir “Plaukia sau Laivelis”, 
Berods, pp. Šliogeriu šeima 
gražiai pasirodė su muzikos 
instrumentais: akordina, smui
ku ir pinklu.

Inžinieriai Blackburn ir Ko, 
įvedė gerus garsiakalbius, ta
tai ir aukščiausiame “amfite
atro’ kalne galima gerai gir
dėti programų. Sėdynės irgi 
labai minkštos — smėlys.

Programo vedėjas p. Cap 
nusiskundė, kad piano klevi- 
šius kažkokie vandalai išlupi
nėjo. Kas nurodys piktadą- 
rius, gaus $10.00 atlyginimo. 
Programų platformos lentas 
taip pat vandalai išlupo. Par
ko administracija prašo žmo
nes, lankančius parkų, neda
ryti žalos.

Atsirado Barškuolių.
Vienų vakarų, programo 

metu, vedėjas publikų įspėjo, 
kad saugojusi barškančių gy
vačių “rattle snakes.” Prieš 
du metus jų parke daug privi
so. Tų labai nuodingų gyva
čių nėra stovyklų miške, bet 
pakraščiuose, ypačiai kur yra 
uogų, jų esu. Jis davė patari
mus kaip jų apsisaugoti ir, 
jeigu įgiltų, tuojaus reikia 
kietai' užrišti tų kūno dalį, pro 
kurių kraujas nepatektų į 
širdį. Administratoriaus rašti
nėje yra serumo šaldytuve. 
Ten pat galima gauti pirmų 
pagalbų.

Taigi uogautojos, pasisau
gokite! —Skautas.

Smagus Kupiškėnų 
Piknikas Povilo 
Švelnio Naudai
Sutraukė Daug Publikos Iš

Chicagos. du.-.'Apylinkės . ; ■
Pasirodo, kad naujienietis 

Povilas švelnis turi nemažai 
draugų. Nevien Chicagoj, bet 
ir visuose aplinkės miesteliuo
se.

Naktiniam piknike, kurį Ku
piškėnų Draugija surengė jo 
naudai šeštadienio vakare, bu
vo didelis būrys žmonių. Jie 
suvažiavo iš Chicagos, Gary, 
Indiana Harbor, Aurora, Mel- 
rose Parko, Cicero, net ir iš 
Harvey.

Piknikas įvyko gražiame Li
berty Grove darže. Prasidėjo 
gana anksti, šeštadienį po pie
tų, o užsibaigė tiktai anksti 
sekmadienio rytų, kuomet mie
gas pagaliau privertė duosnius 
P. Švelnio draugus grįžti na
mo poilsiui.

Baras gyvai dirbo per visų 
laikų. “Pasigersim, nes tai bus 
geram tikslui,” aiškino svečiai. 
Nuotaika buvo labai gyva, 
draugiška ir maloni. Svečiai 
šoko, dainas dainavo—kupiš- 
kėniškai ir kitaip—kortavo ir 
bendrai, linksmai leido tų lai
kų pasikalbėdami ir juokauda
mi.

Šokių pertraukoj įvyko 
trumpas programėlis, kurį iš
pildė Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras. P. švelnis daug toj or
ganizacijoj darbavosi. Nors ji
sai dar nepilnai pasveikęs, bet 
jau buvo dainininkų eilėse, ir 
iš visos krutinės traukė dai
nas. Jisai taipgi publikai pa
sakė trumpų kalbų, kupiške- 
niškai (reiškia, labai drūčiai) 
padėkodamas visiems geriems 
žmonėms už atsilankymų pik
nike ir suteikimų jam para
mos. Parama jam reikalinga, 
jis sakė, bet jį tikrai jaudina 
tas, kad pats niekuomet nema
nė turįs tiek daug draugų.

Taipgi trumpai kalbėjo Dr. 
P. Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius, ir V. Valančius, o 
programų vedė Kupiškėnų 
Draugijos sekretorius, J. Bal
čiūnas. Buvęs
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Diena Iš Dienos
b ® »

Walter Yanulewicz ir 
Žmona Atoštogauja

Šiomis dienomis Walter ir jo 
žmona Josephine apleido Chi
cago ir išvažiavo į Woodboro, 
Wis. apielinkę atostogomis. Jie 
apsistos pas Budginus, kurie 
čia turi savo ūkį. Mr. ir Mrs. 
Yanulewičiai mano čia praleis
ti apie porų savaičių laiko. 
Vėliau sugrįš prie savo biznio, 
kurį užlaiko ties num. 3965 
Archer Avė.

Linkini draugams Yanule- 
vvičiams smagių ir prielankių 
atostogų. —Steponas

. -įr—------- -
Auditorium Restorano 
Savininkai Praleido 
Atostogas

Povilas Balchunas ir Marijo
no Kovarskfenė jau sugrįžo 

$' -.zprie savo kasdieninio darbo. 
Dabar ir vėl patarnaus savo 
moderniškame restorane kaip 
ir pirmiauš.4 Jų restoranas ran
dasi ties riiim. 3131 So. Hal
sted St.

Beje, Povilas praleido atos
togas Michigane, o Marijona 
Wisconsine. Steponas\

Chicagieeiai Pas K. Ba
rauską Liidington, 
Mich.

Penktadienį buvau laimingas 
aplaikyti laiškų nuo. SLA 36- 
tos kuopos prezidento p. An
tano Zalatoriaus, kad jisai ir 
draugai dabar randasi pas K,» 
Barauskų, Ludington, Mich. 
Kartu su p. Zalatorium yra nu
vykę pp. K. Stasiukaitis, G. 
Borchert ir <K. Bačiulis. Taipgi 
sako, kad prie Ludingtono yra 
daug lietuvių ūkininkų. Oras 
esųs labai gražus. Kiek ilgai jie 
tenai prabušL^-neparašė.

n _ VBA.
I :■> ..

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicagoj)
Robert l^att, 21, su Helen 

Zerbes, 21 l( <
Michael Bukent, 29, šu Eli- 

zabeth Bchan, 23
Walter Ukrėnas, 26, su He

len Portalą, 26

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
MORNING STAR . KLIUBO VAL
DYBĄ 1939 METAMS: Pirm. —• 

A. Valskis, 3341 Evergreen Avę-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PL; 
Užrašų rast.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fjn. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. SpauĮding 3180; 
Ižd. kasier.--J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė,; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansįa 
Ąve., tel. Hunjboldt 3254; Mar
šalka-^. Milaševič, 2750 N. Ne
va, Ąve. Susirinkimui yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.
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JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 

kuę, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 Sq, Campbell Avė.; Nut, 
rąšt,—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
—A. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos, globėjai—N. Micke- 
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

Reikalauja
Perskirų

Adclinc Kasper nuo Ed\vard 
Kasper
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Šiam Naujieniečiui 
Biznis Sekasi

Mano, rėmėjas Naujienų 
Konteste, Niek Petraitis šiuom 
laiku yra labai “bizi”. Jis pri
stato geriausios rūšies anglis 
už prieinamų kainų. Rakandus 
perkrausto su didžiausiu atsar
gumu. Remkite gerų naujienie- 
tį. Jo antrašas 2539 W. 46th 
Str., tel. Laf. 6946. '

-—Steponas

Healthy Food 
Restaurante
Nauja Gaspadinč

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

■ Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas,

1 (Skęlb.)

CLASSIFIED AD8.
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
Reikalinga operatorių prie dresių 

tiktai patyrusių. Darbas nuolatinis, 
geras mokestis. Dainty Frocks, 206 
S, Market, 5th floor.

VVHOLESALE FURNITURE

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininku-Darbininkių Reikia
PAIEŠKO VYRO IR MOTERS, 

kurie galėtų vesti alaus išvežtoji- 
mo biznį. Gyvenimas prie vietos. 
950 West 36th St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS KRIAUČIUS 
prie moteriškų kailinių taisymo. 
Geistina patyrusio. G. BURBA, 
1857 West 47th St.

REIKALINGA lietuvis pardavi
nėtojas deginamam aliejui parda
vinėti. Liberalė komisija, patyrimas 
nebūtinas. Feldman Petroleum Co.

544 Roosevelt Road.

FURNISHED ROOMS—TO REhtt 
Gyyeniinui Kambariai

RENDAI GYVENIMUI KAMBA
RIAI 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L ir gatvekarių susisiekimas. 
Su virtuvėlėmis pigiai kaip $4.00 
savaitei. Mokėk už dvi savaite ir 
gauk vieną dykai. Miegami kamba
riai pigus kaip $3.00 savaitėje, šva
rus, gerai užlaikomas namas. Agen
tas vietoje.

: Mokėdamas cash už rakandus, su- 
aupinsi nuo 40 iki 60%. Mes p rista- 
;ome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tįk nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
BisnioProgos

PARDAVIMUI TAVERNAS su 3 
llatų namu—50 pėdų priešakiu — 
jerai išdirbtų biznių. 5000 South
Western Avenue.

REAL EŠTATE FOR SALE 
Namai’žemė Pardavimui

PARSIDUODA BARGENAS 79 
ir Marshfield avė. apylinkėje, 9 
flatų mūrinis apartmentas, garu 
apšildymas, dvigubas lotak visi 
flatai šviesus, mėnesinė renda 
$400. Greitam pardavimui $16,500, 
atsiliepkitės Box 1027,' 1739 South 
Halsted St.

NAUJA KATEDŽ STATYTA 
unijistų karpenterių, visa gatava 
pertvarstymui ir plumbingavimui, 
10 akrų puikios žemės, tuoj į pie
tus nuo miesto ribų, prie sekcijų 
linės, pagerinto vieškelio, arti vie
šosios mokyklos, ims $2500, $395 pi
nigais, $30 mėnesiniais su palūka
nomis, tuojau nuosavybė.

Box 1028, 1739 So. Halsted St.
1939 METAMS: Pirmininkas —M. 

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike Čepulevicius, 
3327 Le Moyne St.; Protokoh, 

sekr.—Anton Lungevicz, 181<
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

FOR R'ENT—l)M GENERAL 
Rend^i—Bendrai

RENDAI KRAUTUVĖ su ar be 
gyvenimui kambarių — $25.00 — 
gera bet kokiam bizniui.

YARDS 2414.

PUIKUS 10 AKRŲ ŪKIS apie 15 
minučių važiuoti nuo miesto ribų, 
prieš pagerinto sekcijų linės kelio, 
arti mokykla ir busas. Kaina už 
akrą $120, $300 pinigais, $15 mėne
sy. Box 1030, 1739 So. Halsted St.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svįtorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rąšt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantiene, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiškis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820f W. 43rd Sv Susirinkimai at- 
sįbi^na k&| rųenegį trečią?(3) sek
madienį f vai. popiet. I kliųbą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

56 IR TRUMBULL, gražus dide
lis bungalovv, garažas, didelis lotas

tik ...................................... $6000
59th IR ROCKWELL, 6 kambarių 
bungalow, pirmos rūšies sąlygos, 
garažas, ............................   $6000
65th IR MARSHFIELD, 6 kamba

rių didelis katedž .............  $3500
56th IR MORGAN, gražus 9 kamb., 
2 aukštų freiminė rezidencija, nau

jas boileris ........................ $3500
MR. MEDORA,

8110 So. Ashland Avė. Stewart 3601

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte
sian Ąve.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; A« 
Kaųlakis—nut. rašt., 3842 South 
Union Aye., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603, W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd., glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Simkusį 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Žą
sy taitė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly te, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western A v.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Rądis, Ajitosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.;x A. Kaųlakis — nut. rašt. 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z.. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo4 
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M-: Pirmininkas—Juozapas 

Rūta, 3141 So. Hąlsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Aye.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
,33rd Street, korespondentas; 
Aresunas, 3623% S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vąl. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St,

L, ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS; Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Indep^ndence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi- 

• rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, HL

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: George

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka
sierius; V. Manikes—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai xsu
sirinkimai bus laikomi viršuj 
Napoleon Restaurant, 3956 West 
5th Avenue.^

DĖL LIGOS PARSIDUODA 5 
kambarių mūrinis bungalow, visi 
vėliausios mados įtaisymai; 2 karų 
garažas, kainavo $8,700, parduosiu 
už $4,750. Nereikia daug pinigų į- 
mokėti, kitus kaip, rendą. Randasi 
ant So. Rockwell St., netoli 63rd St. 
telefOnuokite po 8:00 vai. vakaro 
Prospect 0176.

INVESTORIŲ DĖMESIUI
4 aukštų namas, 4 ofisai, 4 krau

tuvės, 3 šokių halės ir 3 lodge ha
lės. Metinės pajamos $7,000. Nesu
mokėtų taksų $16,000. Kaina tiktai 
$9,000. Išimtinai puikus investmen- 
tas.

18 apartmentų namas Albany 
Parke 3 ir 4 kambarių apartmen- 
tai tik 2 metų senumo. Pajamų 
$9200. Kaina $36,000.

H. CANTIN & COMPANY
10 N. Clark Street 

Dearborn 1540

DYKAI KNYGELĖ
Turiny vietos aprašymai ir virš 
500 namų kainų: 2 flatų ir 3 flatų— 

PARDAVIMUI SOUTH SIDĖJ
Maži įmokėjimaį, lengvus terminai. 
Rašyti arba kreiptis į ofisą kainų 
sąrašui gauti Šiandien.

William Fleck & Co. 
1135 E. 82 St. 

Tel. Regent 6550

FARMS FOJE SALE 
UkiaiPardavitnui

DESPLAINES SLĖNYSE 60 ak
rų ūkis, tik apie 15 minučių nuo 
miesto ribų, vienos šeimos nuo 
1869, didelė sena akmeninė rezi
dencija, teka greitas upelis šiaurės 
nuosavybės dalimi, apie trečdalis 
pušų medžiais, arti 3,000 pėdų prie 
akmeninio kelio, nuosavybė į apie 
6 mėnesius, mokesčiai mažesni ne
gu $100 metams. Kaina $10,000, 
pusė pinigais.

Box 1029, 1739 So. Halsted St.

Kas diena. . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos I 
ieško visokių pirkinių, biz-

I nio progų ir t. t• < •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet. garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified" skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau-
I jienų 7-me puslapyje “Class- 

ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

1 CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S., HALSTED STREET 
Chicago, m.
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ELEKTROJ SROVE UŽMUŠĖ JURGJ 
NAUSĖDA “SUBWAY” TUNELYJ
Žuvo Begelbėdamas Darbininką 

Nuo Mirties
44 metų Chicagos lietuvis, 

Jurgis (George) Nausėda va
kar rytų paaukojo gyvybę ban
dydamas išgelbėti nuo mirties 
darbininką, kurį pagriebė elek
tros srovė.

Tragedija įvyko Chicagos 
“subway” tunelyje, kuris yra 
kasamas po Dearborn gatve, 
netoli Milwaukee, Ohio ir Peo- 
ria gatvių kryžkelio.

Nausėda buvo formanas dar
bininkų, kurie pylė cementą 
tunelio sienoms.

Viršuj, šaligatviais žmonės 
vakar ėjo bažnyčion, o 45 pėd. 
po žeme, tunelyj, įvyko štai ko
kia baisi'scena.

Cemento pylimui buvo nau
dojama tam tikra didžiulė ge
ležinė forma, kaip ir pusiaura- 
tis, 30 pėdų pločio ir 20 aukš
čio. Tunelio kasimo darbui pro
gresuojant, ta forma pamažu 
buvo stumiama pirmyn, ir dar
bininkai formos pakraščiais py
lė cementą. Forma nustatė tu
nelio sienų pavidalą.

Vakar rytą Nausėda prižiū
rėjo darbą formoj. Su juo dir
bo 10 darbininkų. Matomai, 
stumiama forma nudraskė in- 
suliaciją nuo elektros vielų tu
nelyje, arba jas nutraukė. Pa
sipylė kibirkštys, elektra ėmė 
žaibuoti, ir srovė apėmė visą 
geležinę formą. 43 metų Danieb 
Lipascik, kuris dirbo prie for-Į

Bedarbiai Vis Dar 
Pikietuoja W.P.A. 
Raštine t
Eisenoj Dalyvavo Visa Tamu

lių Šeimyna
šeštadienį po piehj kelį šim

tai bedarbių pikiętavo Mer- 
chandise Mart rūmus, kur yra 
generalė WPA raštinė.

Visi eisenos plakatai reiškė 
protestą prieš 130 valandų įsta
tymą, taipgi kritikavo naują 
WPA patvarkymą, kuris su
mažina algas paprastiems dar
bininkams ir pakelia jas ama
tininkams ir profesionalams, 
dirbantiems prie pašalpos dar- 
bų.

Bedarbis Jonas Tamulis, 
Chicagos lietuvis, gyvenantis 
adresu 125 S. Throop Street, 
dalyvavo eisenoj su visa savo 
šeimyna. Jisai ėjo rankose neš
damas 21 mėnesių sūnų John 
Jr., o paskui ėjo Tamulio žmo
na, nešdama plakatą.

Eiseną surengė Cook apskri
čio Workers Alliance. Gilbert 
Lang, organizacijos viršinin
kas, kalbėjo pikietininkams, 
kad bėgyj 10 dienų Alliance 
surengs dvi didžiules eisenas, 
kuriose dalyvaus nevien be
darbiai, bet ir visi jų vaikai, 
pradedant kūdikiais, baigiant 
suaugusiais.

’ T *

8 Milionų Dolerių 
Saskaita

V

Brangios Varžytines
Jau kuris laikas kaip Chi

cagos mieštas bando sutvarky
ti susisiekimą. Miesto valdyba 
norėtų, ir federalė valdžia rei
kalauja, kad visos bendrovės 
butų sujungtos į daiktą.

Varžytinės tarp bendrovių, 
tarp jų ir miesto, ir tarp ad
vokatų jau tęsiasi keli metai, 
bet galo dar nematyti.

Kai kam iš tų varžytinių bus 
nauda. Ekspertai skelbia, kad 
kai pagaliau susisiekimo rei
kalai bus sutvarkyti, tai ben
drovių iždai, ir kitos suinte
resuotos įstaigos bus išmokė
ję advokatams $8 milionus do- 

_ lerių.

mos su geležine štanga, prie 
jos taip ir prilipo ir elektros 
srovė pradėjo jį baisiai kratyti. 
Norėdamas žmogų išgelbėti, 
Nausėda puolė prie jo, ir ban
dė Lipasciką nuo štangos pa- 
liuosuoti, bet ir pats buvo par- 
muštas. Eelektros srovė, bė
gantį per formą, apėmė ir jį.

Tada kiti darbininkai šoko 
abu gelbėti. Skubiai apsirišę 
rankas skudurais ir tuo, kas pa
puolė, kad save kiek nors ap
saugoti nuo elektros, jie iš
traukė Nausėdą ir Lipasciką 
iš srovės rato, bet ir patys bu
vo lengviau arba sunkiau su
krėsti.

Vienas iš darbininkų tada 
užbėgo žemės paviršiun iš tu
nelio ir pašaukė policiją su ug
niagesiais.

Pastaroji bandė Nausėdą ir 
Lipasciką atgaivinti su dirbti
no kvėpavimo instrumentais, 
bet jiems nepasisekė. Už va
landos laiko Nausėda pasimirė 
Washington Blvd. ligoninėje, o 
Lipascikas — St. Luke’s ligo
ninėje.

Jurgis Nausėda gyveno adre
su 4000 Brighton Place, Brigh- 
ton Parke. Lipasciko namai 
buvo 1838 S. Racine avenue.

Gelbėjimo darbe daugiausia 
pasižymėjo 44 metų darbinin
kas Fred Ayres, nuo 1926 So. 
Homan avenue.

Pieno Ūkininkai 
Balsuos Kainų 
Kontrolės Reikalu

Reikia 43 Balsų

Už kelių dienų federalės 
valdžios ūkio departmentas 
praves balsavimus tarp ūki
ninkų, kurie pristato pieną 
Chicagos pieninėms. Balsuos 
ūkininkai iš Illinois, Indiana, 
Wisconsin ir Michigan, t. y., 
pieno ūkininkai 70 mylių rate.

Balsavimų tikslas bus nusta
tyti—ar ūkininkai nori, kad 
Chicagos pienas butų padėtas 
po federalės valdžios kainų 
kontrole. Jeigu jie su tuo su
tiks, tai valdžia prižiūrės pie
no produkciją ir nustatys seka
mas minimum kainas už trijų 
rūšių peną:

už prmą rūšį ūkininkai gaus
—$1.80 už šimtą svarų;
už antrą rūšį—$1.41, o
už trečią rūšį—$0.98.
Kontrolė bus įvesta tik jei

gu 2/3 ūkininkų su tuo sutiks.

Naujlenų-Acme Telephoto
Fritz Kuhn (po dešinei), Amerikos vokiečių bundd lyderis, Dies komiteto posėdyj/ Jį kamantinėja 

Joe Starnes (po kairei), kongresmenas iš Alabamos.Kuhn yra laikomas nacių lyderiu Amerikoje.

Muzikos Festivalas 
Sutraukė 90,000

Jane Ne’son ir R. Spiro — 
laimėtojai i*

10-tas metinis muzikos fes
tivalas, kuris šeštadienį įvyko 
Soldier’s Stadione, sutraukė 
90,Q00 žmoniiĮ, tiek, kiek sta
dione galėjo sutilpti.

■ . -r . . ■ ;
Festivalo dainininkų konkur-. 

są laimėjo du jauni chicagie- 
Čiai, Miss Jane Nelson, kontral
to, ir Robert Spiro, baritonas.

•Programe dalyvavo keli cho
rai ir orkestrai, jaunas, bet 
garsus solistas John Carter, ir 
dainininkė iš Anglijos “Miss 
Britain”, Marjorie Farrage. 
Festivalo garbės viešnia buvo 
Carrie Jacobs Bond, garsi A- 
merikos dainų kompozitorė.

Festivalo dainininkų konkur
se jauno lietuvaitė dainininke, 
p-lė O. Skeveriutė, laimėjo 
Chicagos Westsidės dalies mcz- 
zo-soprao varžytinėse.

'‘Pragaištingos” 
Fotografijos 
Skidmore “Byloj”

Politikieriai ir policistų 
tarpinnikai bėdoj

Kaip jau kelis kartus “Nau
jienos” pranešė, federalė grand 
džiurė Chicagoj pradėjo tyri
nėti piniginius reikalus Wil- 
liam R. “Billy” Skimore’o, Chi
cagos “gemblerių karaliaus”.

Valdžia nori įrodyti, kad ji
sai iš gembleriavimo darėsi di
delius pelnus ir buvo gemble- 
rių tarpininkas mokėjimui ky
šių politikieriams už pinigų lo
šimo įstaigų “nekliudymą”.

Tyrinėjimui džiurė pašaukė 
į liudininkus visą eilę politi
kierių, kai kurių. (policistų tar
pininkus, etc. Bei jie daugu
moj atsisakė liudyti ir apsime
tė, kad nieko apie Skidmore ne
žino.

Bet federalė prokuratūra pri
vertė juos išsipasakoti, kai pa
sirodė, jog ji žino, kad jie tu
rėjo ryšius su Skimore’u. Kiek
vieną sykį, kai tik vienas iš jų 
nueidavo pas Skimore’ą pini
gus atsiimti už “protekciją”, 
prokuratūros fotografai nu
traukdavo jų paveikslus, ir vi
si tie paveikslai dabar yra ro
domi džiurės nariams.

Kalbami politikieriai, etc., 
su Skimore’u pasimatydavo jo 
raštinėj, kuri randasi adresu 
2840 S. Kedzie avenue. Proku
ratūros fotografas būdavo pa
sislėpęs gelžkelio bokšte, kuris 
randasi prie pat raštinės durų.

Visi tyrinėjimo liudymai yra. 
laikomi slaptybėj.

Automobilio Nelai
mėj Sužeisti ponai 
Dambrauskai

Vakar apie 7 v&l. vakare 
prie McCarthy ir‘Archer Avė. 
į pp. Dambrauskų automobilį 
įvažiavo p. Sozockas. Nelaimėj 
sunkiai sužeista p-ia S. Damb- 
kauskienė iš /Rosęląndo. P-as 
Steponas Dambrauskas, kuris 
valdė autonąobilį, ir kiti pasa- 
žierai nukentėjo mažiau.

. 'Į ', ...

Jauni Lietuviai 
Lamūjo Modelinių 
Lėktuvų Lenktynes

•i . _____ ______ '

Joe Matulis GųvfC Pirmą 
Premįjtį'''

Peręi tą šeš tad i en J Ri vervi ew 
parke įvyko modelinių lėktuvų 
lenktynės, kurias Šurengė Chi- 
cago Park Disfijfktas, koope
ruodamas su laikraščio Daily 
Times “Oro Kadetų*1 organiza
cija ir National Aeronautics 
Association.

Jauni lietuvukai lenktynėse 
gerai pasirodė. Jaunuolis Joe 
Matulis laimėjo pirmą premi
ją, kai jo modelis išbuvo ore 
4 minutes ir 57.6 sekundes. Ji
sai turi kai kurių modelinių 
lėktuvų skraidymo pasaulinį 
rekordą. Kitas premija laimė
jo lietuviai Walter Servicas, 
nuo 925 Ashland Avenue ir Eu
gene Bulinskis, 2850 Diversey. 
Premijas jiems įteikė p-lė 
Martha Jankus, Chicago Girls’ 
Flying Kliubo viršininkė. Ji 
darbuojasi Palwaukee airpor- 
le. :—Aviatorius

Du Žuvo Išgėrę
Nuodų Vietoj
Degtinės

Užpereitą sekmadienį šeimy
niškam vakarėly/, pasimirė du 
žmones, M iv.. Ąijna Trepinski, 
nuo 6018 Stony Įpland Avenue, 
ir 53 metų Charles Krebs, nuo 
4903 Lake Park Avė. Moteriš
kė buVo 52 metų amžiaus.

<. ; • . : h]
Kadangi jų mirties' aplinky

bė buvo neaiškins; tai korone
rio daktarai padarė skrodimą 
ir surado štai ką.

Abu išgėrė po gerą stiklą 
nuodingo alkoholinio prepara
to, kuris yra naudojamas ap
saugojimui automobilių radi
atorių nuo užšalimo. Jie manė, 
kad tai degtinė.

9 Du Fox Lake lakūnai, 
Ilomcr Seavey ir William Sol- 
berg šeštadienį • pakilo oran, 
pasiryžę sumušti 346 ištvermin
gumo rekordą. Devynioms va
landoms praėjus, jie nusilei
do,* pareiškę, kad negalėjo lėk- 
tuvan gąsdino paimti. Netru
kus žada dar kartą bandyti.

Priešingi U. S. 
Valdžiai Negaus 
WPA Darbų

Kandidatai Turi Pasirašyti 
Priesaikos Formas

> . • . / I

Chicagos WPA Administraci
ja praneša, kad ateityj darbai 
nebus duodami tiems bedar
biams, kurie “yra priešingi 
U. S. Valdžiai.”

Administracija gamina tam 
tikras priesaikos formas, ku
rias visi bedarbiai turės pasi
rašyti: tie, kurie jau dirba prie 
WPA, ir tie, kurie nori dar- 
bų.

Jie turės prisiekti, kad ne
priklauso prie organizacijų, 
kurios “nori U. S. valdžią nu
versti’*, ir tokių organizacijų 
darbuotei ir ideologijai nepri
taria.

Visi bedarbiai turės tas for
mas pasirašyti prieš rugsėjo 
pabaigą. Organizacijos, kurios 
yra skaitomos priešingomis 
Jungtinių Valstijų valdžiai, 
yra fašistų grupės, komunistų 
partija ir tos partijos organi
zacijos.

Išvažiavo į 
Pittsburghą
K. Pikiel ir Edvvard Pikiel Jr.

šeštadienį išvažiavo į Pitts
burghą K. Pikeil ir Ed. Pikiel 
Jr. Jie sustos pas Chas. Pikielį, 
kuris yra gerai žinomas chica- 
giečiams Pittsburgho biznie- 
lius ir SLA organizatorius. 
Per keletą metų veda pasek
mingą bizni. Tėvas K. Pikielis 
ir jo brolis Ed. Pikiel nutarė 
atlankyti pasisvečiuoti rytuose.

K. Pikielis neseniai užsidėjo 
naują muzikalinių instrumentų 
krautuvę, prie 1836 S. Halsted 
St. —Kaimynas.

Išvyko Į Rytus
Pereitą savaitę į rytus išvy

ko p. J. Daužvardienė, Lietu
vos konsulo Chicagoj, p. P. 
Daužvardžio, žmona. Su ja kar
tu išvyko sūnūs Gediminas. 
Praleis kelias savaites laiko 
Worcesteryj, • • Bostono apylin
kėse, o rugsėjo 10 d. nuvyks į 
New Yorko parodos Lietuvių 
Dieną. 
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Iš Lietuvos
• • • » .5

Vabzdžiai naikina
1 medžids.

MAŽEIKIAI. — Užėjus sau- 
sam ir karštam orui labai pri
viso medžių kenkėjų, kurie 
yrpač naikina vaismedžius ir 
vaiskrūmius, o sykiu ir vai
sius. Sausesnėse vietose vaisiai 
jau sudžiūvo ir byra žemėn.

VAKAR
IRŪŽVAKAR
CHICAGOJ
• Michigan ežere, netoli 

Wilmette, šeštadienį vos ne
prigėrė Evanstono meras', Hen
ry D. Penfield. Jisai vairavo 
laivą burinių laivų lenktynė
se. Lūžo stiebas, krito ant Pen- 
fieldo ir jį įmetė į vandenį. 
Valandėlę prieš nelaimę Pen- 
fieldą išgelbėjo nuo mirties du 
jaunuolius, kurių laivas apsi
vertė. Penfieldui įkritus į van
denį, jie jį ištraukė. Jaunuoliai 
buvo Albert G r-a f, 18 ir Claude 
Smith, 19, abu iš Purdue uni
versiteto.

• Vakar vidurmiestyj įvyko 
paradas, kuriame dalyvavo a- 
pie 20,000 narių Eagles fra- 
ternalės organizacijos. Eagles 
dabar Chicagoj laiko konven
ciją.

• Samuel Merofsky atsilo
šė suole, išsitraukė pypkę ir 
skaniai užsirūkę. Kai priėjo 
prie jo žmogus, pasirėdęs kon
duktoriaus uniformoje, ir pa
reikalavo pypkę užgesinti, Me
rofsky užprotestavo, kad jis ne 
į savo reikalus kišasi, ir žmo
gui gerai įspyrė.

Miesto teisme Merofsky aiš
kino nežinojęs, kad jisai buvo 
gatvekaryje. Manė, kad sėdėjo 
namie. Teisėjas jam paskyrė 
$1.00 pabaudos ir perspėjo ki
tą kartą nenusigerti tiek, kad 
net nežino kur jis yra.

Suėmė Dvi Jaunų 
Piktadarių 
Gaujas
“Good Time Ganų” ir (iHand- 

kerchief Mob”

Pereitos savaitės pabaigoj ir 
vakar West Sidės policija iš
naikino dvi jaunu piktadarių 
gaujas, kurios terorizavo vie
tos gydytojus, krautuvininkus, 
gasolino stočių savininkus ir 
garažus.

Viena gauja buvo “Good 
Time Gang”, o antroji—“Hand- 
kerchief Mob”. Pirmoji gavo 
vardą nuo to, kad jos nariai 
grobį praleisdavo baliavoji- 
mui, o antrosios nariai veidus 
apsirišdavo nosinėmis.

Pirmoji grupė piktadarių su
sidėjo iš septynių jaunuolių. 
Visi buvo suimti, ir visi pri
sipažino, kad jie papildė apie 
20 apiplėšimų. Suimtieji “Good 
Time” gaujos nariai yra: 19 
metų David Wesier, 3040 War- 
ren Avė.; Raymond Page, 22, 
315 S. Sacramento; George Lo- 
han, 19, 3122 Warren Avė.; 
Leonard Field, 17, 14 S. Ked
zie Avė.; Joseph Marzano, 18, 
920 S. Western Avė.; Richard 
Johnson, 21, 3040 Warren Avė.; 
ir Julius Fleischruan, 18, nuo 
20 S. Kedzie Avė.

“Nosinių Gauja”
Antroji “Nosinių” gauja su

sidėjo iš šešių berniukų ir vie
no berniuko motinos. Visi da
bar yra po areštu: Mrs. Fran- 
ces Herbert, 32 metų moteriš
kė, 2518 W. Adams St.; jos 
sūnūs Frank, 15 metų amžiaus; 
Charles Singep, 17, nuo 2712 
W. Van Buren St.; Charles' 
Parsons, 13 metų amžiaus,1 
2Ž33 S. May St.; Frank Kutella, 
16,' 2737 W. May St.; Robert 
Kadelis, 16, 2701 W. Jackson 
Blvd. ir Peter Phillips, 17, nuo 
2855 W. Lake St. Suimtosios 
moteriškės namuose policija 
rado jaunuolių plėšimų grobį. ‘

Pirmoji gauja iš įvairių vie-j 
tų prisiplėšė apie $2,000 pini
gais ir brangiais daiktais. An
trosios gaujos grobis susidėjo 
daugiausia iš valgomųjų daik
tų, kuriuos Herbertienė nau
dojo savo reikalams.

Gražus Žvingiškių 
Piknikas Įvyks 
Rugpiučio 27

Rengia Sunset darže
Chicagos lietuviai yra ren

gę ir dar teberengia visokių vi
sokiausių piknikų. Bet joks 
rengiamas piknikas dar nėra 
sukėlęs tiek susidomėjimo ir 
nuoširdaus pritarimo, kaip 
ŽVingiškių piknikas, kuris 
įvyks sekmadienį, rugpiučio *27 
d., Sunset Parke. Visi žvingiš- 
kiai sukruto dirbti ir ruoštis 
šiam nepaprastam įvykiui.

štai pikniko komitetas, ku
ris susideda iš A. Erčiaus, V. 
Lindžiaus, K. Pauliaus, V. Ku- 
baičio, A. Millerio ir p. Kun- 
gienės, tik pradėjo dirbti ir 
jau turi šią ilgą eilę aukų: S. 
Pocius — 1 statinę alaus; V. 
Kungiai, J. Liekis ir Alex Mil- 
ler — visi pusę statinės alaus; 
V. Lindžius — 1 galioną deg
tinės; J. Paulius — 2 kvortas 
degtinės; V. Kubaitis — 3 me
nesių paršiuką; A. Erčius — 2 
kvortas “Calverte”; Frances 
ir Eduardas Kubaičiai — 2 
kvortas degtinės; S. Kalininie- 
nė — 1 kvortą; J. Remeikis — 
1 kvortą “Calverte”; O. Kubai- 
tienė — 8 sv. sūrį; J. Grybinas 
15 svarų hot dogs; A; Poška 
— gyvą žąsį ir paltę lašinių; 
p. Endriekus — didelę dešrą; 
Paulienė, Ercienė ir Zagraus- 
kienė visos po kugelį; o pini
gais po $5 paaukavo S. Raštu- 
tis, J. Šukienė ir P. Kačinas. 
Ir tai tik pradžia aukų.

Pelnas žvingiškių naudai
Kas dėl darbuotojų, tai jau 

dabar Lindžienė, Paulienė ir 
Zagrauskienė apsiėmė būti gas- 
padinėmis, o J. Liekis bartende- 
riu. Kitų aukotojų vardai bus 
pranešti vėliau. Visi žvingiš- 
kiai ir visi Chicagos lietuviai, 
kurie nori savo aukomis ar dar
bu ar atsilankymu paremti šį 
kilnų Žvingių parapijos darbą; 
mielai kvieiami prisidėti.

Piknikas žada būti linksmas 
ir įvairus. Sunset Parkas jau 
gerai žinomas Chicagos lietu
viams, kaipo gražiausias ir 
smagiausias daržas šioj apylin
kėj. Toliau bus gera lietuviška 
muzika šokiams. O apie smagią 
kompaniją, tai jokios kalbos 
nėra, nes kai žvingiškiai susi
eina pasisvečiuoti, tai pasidaro 
tikrai smagi ir nuoširdi nuo
taika.

Visi atsilankusieji į pikniką 
gaus progą išlaimėti vieną iš 
brangių dovanų, kurioms jau 
atsausdinta 3,000 tikietų. Todėl 
dabar rezervuokit rugpiučio 27 
d. žvingiškių piknikui. Nesigai- 
lėsit. —K-tetas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” 
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

[ INSURANCE 1
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais «—>, 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet.v




