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270 Delegatu Susivienijmo Lietuviu Amerikoje Seime

TELEGRAMA NAUJIENOMS:
SCRANTON, Pa., birž. 27* — Susivienijimo Lietu

vių Amerikoj seimas atsidarė šį rytą viešbuty Jermyn, 
giedant Amerikos ir Lietuvos h’mnus. Stepanauskas 
perstatė p. John J. Daųuins, atstovavusį gerb. Scran
tono merą Fred J. Huester.

Sveikindamas seimo delegatus p. Daąuins prisiminė 
pirmą lietuvių koloniją Scrantone prieš 75 metus ir 
D-rą šliupą^ Susivienijimo prezidentas Bagočius prise
gė p. Daųuinsui garbės delegato ženklą.

Seimas nepaprastai skaitlingas. Neatvykusių dele
gatų mažai. Skaičius delegatų dalyvaujančių seime gali 
pasiekti 270 iš viso 312 išrinktų skaičiaus.

Pirmasis posėdis pašvęstas mandatų patikrinimui.
K. Jurgelonis

CHICAGOS .SPORTININKAI VYKSTĄ OLIMPIADON — I pirmąją Lietuvos Tautinę 
Olimpiadą iš Amerikos vyksta 25 sportininkai. Iš to skaičiaus iš Chicagos vyksta 12, kuriuos 
matome šiame paveiksle. Pirmoj eilėj sėdi (iš kairės pradedant) : (Pranas Gereltauškas, Pra
nas Alis; Teisėjas Jonas Zuris, prezidentas A- L. A. S-gos, kurios rupesniu sportininkai iš
vyksta; Florencija Bložytė; Konsulas Dr. Petras Daužvardis; Eduardas Martinaitis, ir Jo
nas Avelis. Antroj eilėj stovi: Vincas Pečiulis, Herbertas Budrikas, Jonas Tenzis, Albinas 
Kumskis, sportininkų vadas, Jpe “Ed” Bėinoris, Harry Petraitis ir Mikas Ruzgis. (Sp.)

SEIMAS ATSIDARĖ PIRMADIENĮ 
JERMYN VIEŠBUTY

■...................u. ..... ..................... ..................... ....

Scrantono mero vardu delegatus pasvei
kino p. John J. Daųuins

Kinai apdaužė pen- Dar du britų laivus 
kis japonų laivus atakavo sukilėliai

ALGU-VALANDU BILIUS TAPO ĮSTATYMU

HANK0W, Kinija, birž. 27. 
— Kinų pranešimai pirmadie
nį sakė, kad kinų lėktuvai pa
darė keturias sėkmingas ata
kas prieš japonų pozicijas. Ata
kose jie apdaužė penkis japonų 
laivus stovėjusius Yangtze upė
je prie Ankingo. Kinai, be to,' 
sunaikino penkis japonų lėktu
vus, kurie buvo nusileidę že
mėn prie Wuhu, ir nenustaty
tą skaičių lėktuvų Anking ae
rodrome.

Japonų laivyno atstovas pa
reiškė, kad 9 kinų lėktuvai ata
kavo Ankįingą, bet dauguma 
jų bombų nukrito į upę ir Jo
kios žalos nepadaryta ten sto
vėjusiems japonų laivams.

La Guardia nekan
didatuos į sena

torius
ALBANY, N. Y., birž. 27. 

— New Yorko mūras La Guar
dia pereitą šeštadienį išleido 
pareiškimą, kad jis nestatys 
savo kandidatūros j senatorius 
ateinančio rudens rinkimuose. 
Tačiau meras La Guardia pa
sakė, kad jis norėtų tarnauti 
senate, kai jo, kaip New Yorko 
mūro, terminas išsibaigs 1940 
metais.

Išrinko paskirų Ru
sijos respublikų 

sovietus
MASKVA, Sovietų Rusija, 

birž. 27. — Pereitą sekmadie
nį tapo išrinkti liekos Sovietų 
Rusijos respublikų vyriausi so
vietai. Manoma, kad 90 nuo
šimčių visų balsų buvo paduo
ta už tas kandidatų grupes, 
kurias remia Stalinas ir jo vy
riausybė.

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

L

nerio, Capone vargiai beišeis 
gyvas iš kalėjimo. O jei išeis, 

Giedra; lengvi šiaurės rytų tai pamišęs. Priešai ir nemigo 
vėjai; saulė teka 5:16, leidžiasi naktys kalėjime užbaigs Capo- 
8:29 valandą.

LONDONAS, Anglija, birž. 
27. — Ispanijos sukilėlių, tik
sliau pasakius, jų talkininkų 
italų ir vokiečių lėktuvai pir
madienį atakavo dar du britų 
komercinius laivus. Vienas už- 
pultų laivų buvo Arlon. Jis sto
vėjo Valencijos uoste. Kitas 
laivas buvo Farnham. Jis sto
vėjo Alicante uoste. Užpuolikai 
keletą asmenų laive Farnham 
užmušė ir sužeidė.

šios paskutinės sukilėlių ata
kos prieš britų laivus yra ypa
tingai nemalonios premjerui 
Chamberlainui asmeniškai. Mat, 
Britanijos visuomenė vis labiau 
piktinasi vyriausybės neveiklu
mu, kiek tai liečia britų laivų
apsaugą.

- - — I ■■■■■ •

Vėl Įvyko susirėmi
mų Paraguajaus-Bo- 

livijos parubežiu
BUENOS AIRES, Argentina, 

birž. 27. — Pirmadienį čia gau
ta pranešimų apie įvykusius, 
paviršutiniai žiūrint nesvar
bius incidentus, Chaco apielin- 
kėje, Uraguajaus-Bolivijos pa
rubežiu.

Tačiau dėl šios apielinkės 
tarp Bolivijos ir Paraguay ei
na derybos jau trečius metus, 
kitoms valstybėms tarpinin
kaujant. Tos derybos ir sulai
ko rimtesnius susirėmimus.

Bet dabar nauji incidentai, 
nors palyginti menki, sujudino 
taikintojus ir sekmadienį jie 
vėl mėgino paveikti ParaguU- 
jaus vyriausybę, kad ji pakei
stų savo reikalavimus dėl ru- 
bęžių.

Capone nekenčiamas 
kalėjime

LOS ANGELES, Cal., birž. 
27. — Labiausia nekenčiamas 
kalinių Alcatraz kalėjime as
muo yra Al Capone, paskilbęs 
kadaise Chicagos butlegėris. 
Taip pareiškė Roy Gardner, 
neseniai išleistas iš kalėjimo 
traukinių plėšikas. Pasak Gard-

nės karjerą, sako Gardner.

AMERIKOS LEGIONAS TARNAUJA FA
ŠIZMUI - SAKO PROFESORIUS

NEW YORK, N. Y., birž. 27. 
— įtardamas Amerikos Legio
ną esant fašistišku ir .nepatri.o 
tiniu,. North ^es t ėrnųhi versite- 
to profesorius William Geller- 
mann pirmadienį ragino Nacio- 
nalią Švietimo Sąjungą nutrauk
ti bendradarbiavimą su ta ve
teranų organizacija.

Ataka prieš Amerikos Legio
ną pasirodė profesoriaus kny
goje užvardintoje “The Ame
rican Legion as an Educator*. 
Už šį Veikalą Columbia univer
sitetas suteikė profesoriui Gel- 
lermannui folosofijos daktaro 
laipsnį.

Tarp ko kita Dr. Gellermann 
sako knygoj: “Ugdymui Ame
rikoje karo ir fašizmo Ameri

Gaisras 150 pėdų 
po upe

NEW YORK, N. Y., birž. 27. 
— Naktį į pirmadienį kilo gai
sras kasamame po East upe 
tunely, 150 pėdų gilumoj po 
vandeniu. Keturi sargai, sau
goję kasamą tunelį, pabėgo nuo 
gaisro.

Ugnis kilo tarp šiaudų ir pju
venų vartojamų užkimšti ply
šiams, per kuriuos vanduo sun
kiasi į tunelį. Iš pjuvenų ug
nis persimetė į rąstus, tačiau 
tapo sulaikyta toj vienoj 12 
pėdų ilgio tunelio kamaroj.

Ugniagesiai pumpavo j de
gančią kamarą po 350 galionų 
vandens kas minutė. Bet pa
tys negalėjo įeiti’ į kamarą, nes 
ten yra tris kartus didesnis 
oro spaudimas negu normalus. 
Toks spaudimas reikalingas, 
kad tunelio sienos nesugriūtų.

Valdžia prašo mies
tų kooperavimo

WASHINGTON, D. C., birž. 
2. — Pirmadienį vidaus rei
kalų departamento sekretorius 
Harold Ickes paskyrė dar $51,- 
509, 478 viešiemsiems darbams. 
Jis kvietė miestus bei mieste
lius kooperuoti su federalia 
valdžia ir skubintis projektus 
vykdyti.

kos Legionas atliko daugiau nei 
savo dalį”..; '“Amerikos švieti
mo vadai turėtų pripažinti, kad 
Amerikos Legionas nėra išraiš
ka demokratinio,* bet yra grei
čiau išraiška grobikiško biznio 
ir militariiĮ interesų> kurie mė
gina paslėpti savo tikslus pri
sidengę demokratiška skrai
ste.”

Nacionalios Švietimo Sąjun
gos nusistatymo (policies) ko- 
'misija pasisakė prieš teikimą 
visuomenės fondų parapijinėms 
mokykloms. Komisija pareiškė, 
kad atskirimas bažnyčios nuo 
valstybės Amerikos žmonėms 
turi didesnes svarbos, negu pa
skyrimas federalių fondų mo
kykloms kai kuriose valstijo
se palaikyti.

Franco atmetė tai
kos pasiūlymą

LONDONAS, Anglija, birž. 
27. — Generolas Franco, ne
oficialiais pranešimais pirma
dienį, atmetė Largo Caballero 
pasiūlymą taikos su lojalistais 
ir Mussolinio patarimą sukilė
lių lėktuvams neatakuoti bri
tų pirklybinių laivų. Pirmadie
nį sukilėlių lėktuvai vfcl ata
kavo du britų laivus ir viena
me jų užmušė tris anglus ir 
du ispanus.' Be to, ' sukilėlių 
lėktuvai atakavo'Valenciją. 50 
bombų numesta į miestą. Res
publikos lėktuvai nuvijo užpuo
likus.

Atnaujins bylą iškel
tą Republic Steel 

kompanijai
PHILADELPHIA, Pa., birž. 

27. — United States Circuit 
Court of Appeals pirmadienį 
leido Nacionaliai Darbo Santy
kiu Tarybai atnaujinti bylą iš
keltą Republic Steel korporaci
jai. Darbo Taryba reikalauja, 
kad kompanija priimtų^ atgal 
5,000 dėl streiko pavarytų iš 
darbo darbininkų. Taryba at
naujins ir bylą iškeltą Fordo 
kompanijai.

Nauja kompanija 
garantuos meti

nes algas
FLINT,~~Mieh., birž. 27. — 

Paskutiniuoju laiku darbininkų 
ir saldyto jų rateliuose plačiai 
svarstyta patarimai, kad kom
panijos garantuotų samdomiems 
darbininkams tam tikrą meti
nę algą.

Dabar šiame mieste susior
ganizavo nauja kompanija, 
Owoso Parts Corporation, ku
ri ketina garantuoti tam tikrą 
minimom algą darbininkams 
per visus metus. Ši kompanija 
varys biznį vietoj A. G. Red- 
mondo kompanijos.

Nuotaika prieš na
cius Austrijoj 

stiprėja
LONDONAS, Anglija, birž. 

27. — Dienraštis “London Daily 
Herald” pirmadienį pranešė, 
kad Adolfas Hitleris siunta dėl 
augančio judėjimo prieš nacius 
Austrijoj.

Austrijos komisionierius 
Seyss-Inquart atlankė Hitlerį 
Vokietijoj ir • painformavo jį, 
kad nusistatymas prieš nacius 
pasidaręs taip rimtas, jogei 
reikalauja paties Hitlerio įsi
maišymo jam sulaikyti.

Smurtas prieš žydus nieko 
negelbėjęs Austrijoj. Propagan
dos ministerio Goebbelso vizi
tas Austrijai’ irgi opozicijos 
Vokietijai nenuslopinęs.

Pakeltos 500,000 dar
bininkų algos

WASHINGTON~D. C., birž. 
27. — Works Progress Admi- 
nistration pirmadienį įsakė pa
kelti 500,000 WPA darbininkų 
algas —- kiekvieno daug-maž 
po $5 savaitei. Algos pakeltos 
13-koje valstijų, daugiausia pie- 
tuse.

Riaušėse Palestino
je žuvo 5, sužeisti 20

JERUZALE, Palestina, birž. 
27. — Arabų ir žydų kauty
nėse pėreitą sekmadienį Pales
tinoje penki žmonės buvo už
mušti, o 20 sužeista.

WASHINGTON, D. C., birž.fbo savaitė.
27. — Pirmadienį prezidentas mą norima
Rooseveltas pasirašė 130 priim 
tų kongreso bilių. Jų tarpe bu
vo ir algų-darbo valandų bi- 
lius, kuris, prezidentui jį pa
sirašius, tapo įstatymu.

Šis įstatymas yra vienas 
reikšmingiausių įstatymų išlei
stų p. Roosevelto prezidentavi
mo laiku. Tai yra nauja krip- 
tis Jungt. Valstijų įstatymų 
srity. Įstatymas, vartojant pre
zidento paaiškinimą, padeda 
grindis, žemiau kurių negalės 
darbininkų algos kristi, ir lu
bas, aukščiau kurių negalės 
darbo valandos kilti. Algų-Va- 
landų įstatymas liečia darbi
ninkus samdomus tarpvalstiji- 
nėje pramonėje.

Įstatymo tikslas yra 
tų valandai ir 40 valandų

IŠ LIETUVOS
Plinta Ligos
ŠVENČIONĖLIAI — Švenčio

nėliuose ėmė plisti limpamosios 
ligos. Daugiausia sergama vi
durių šiltine. Kai kurių namai 
uždaryti ir ant durų prikalti 
skelbimai, kad juose sergama 
limpamąja liga. Del šių ligų 
vietos žmones ir kalėjiman ne
imami. Pavyzdžiui, šiomis die
nomis vienas vietos žmogus bu 
vo nuvykęs į Švenčionis ir ten, 
kaip nubaustasis, turūjo būti 
uždarytas kalėjiman. Bet kalė
jimo administracija jo nepri
ėmė tik todėl, kad Švenčionė
liuose siaučiančios limpamosios 
ligos. Vuzet.

Eigulys Nušovė 
Žmogų

KAUNAS — šiomis dieno
mis Jūrės miškų urėdijos, ša- 
liškių girininkijos eigulys Šar- 
tauskas Silvestras, apžiūrėda
mas savo eiguvą, rado valdiš
kame miške beganantį ožką 
pil. Keršį. Keršys buvo papra
šytas miške ožkos neganyti. 
Tada Keršys nepaklausęis ei
gulio, puolė jį peiliu. Eigulys 
besigindamas iššovė tiesiog į 
Keršį, kuris buvo sunkiai su
žeistas ir nuvežtas Marijampo
lės ligoninėn, mirė. Keršys apy
linkėje buvo pagarsėjęs nusi
kaltėlis. Jis jau buvo sėdėjęs 
kalėjime už brolio nužudymą ir 
kaimyno sužalojimą.

NĖRA ARTI PLYTINĖS

Kud. Naumiesčio miesto ir 
apylinkės gyventojai plytas tu
ri gabenti iš Vilkaviškio gele- 
žinkelid stoties arba Kybartų. 
Del to kai kurių vietų žmo
nėms tenka daryti kelionės nuo 
60-80 kilom. Prie pat Kud. 
Naumieščio yra moderni ply
tinė, bet kadangi jos savinin
kas gyvena užsieny, tai jam 
mažai rupi, kad plytine stovi 
be darbo. Prieš karą iš šios ply
tinės plytos buvo gabenamos 
net gilion Rusijon.

Vykdant Lietuvoje murinę 
statybą, pirmon eilėn reikėtų 
rasti priemonių, kad plytine 
vėl pradėtų veikti.

Tą pagrindinę nor- 
at siekti laipsmT-

kai.
Pirmais įstatymo veikimo 

metais minimum alga nustato
ma 25 centų valandai. Antrais 
— 30 centų valandai. Ilgiau
sias darbo laikas 44 valandų 
per savaitę pirmais metais. 42 
valandos — antrais mėtais, 40 
valandų per savaitę trečiais ir 
tolesniais metais. Paskiriama 
administratorius Darbo Depar
tamente įstatymui vykdyti. Už
draudžiama gabenti į kitas val
stijas vaikų darbo produktus.

Algų-darbo valandų įstaty
mas pradės veikti į 120 dienų. 
Beveik neabejojama, kad bus
iškeltas jo konstitucionalumo

40 cen- klausimas ir kad byla pasieks 
dar- Vyriausiąjį šalies teismą.

Nedarbas skaudžiau
sia užgavo nemokan
čius amato darbi

ninkus
WASHINGTON, D. C., birž. 

27. »— John Biggers, bedarbių 
cenzo direktorius, pirmadienį 
paskelbė re portą, kurio skait
linės rodo, kad prasidėjusi 1929 
metų pabaigoj depresija skau
džiausia užgavo darbininkus 
nemokančius amato. Biggers 
nurodo, kad 1930 metais ne
mokančių amato bedarbių bu
vo 27 nuošimčiai iš viso be
darbių skaičiaus, o 1937 metais 
nemokančių amato bedarbių 
buvo jau 42 nuošimčiai viso 
bedarbių skaičiaus.

Lojalistai sulaikė su
kilėlių ofensyvą

HENDAYE, Francuzija, bir
želio 27. — Ankstyvesnėmis 
pirmadienio žiniomis, respubli
kos gynėjai ne tik sulaikė vi
suose frontuose sukilėlių ver
žimąsi pirmyn, bet patys pa
darė kontratakų ir sukilėliams 
teko ginti savo pozicijos.

Uždegė du japonų 
laivus

SHANGHAI, Kinija, birž. 27. 
— Kinų lėktuvai pirmadienį 
atakavo japonų laivus Yangtze 
upėje ir padegė du Japonijos 
kreiserius. Tai jau viso 13 ja
ponų karo laivų kinai paskan
dino arba sužalojo per pasku
tines 8 dienas.

q Antroji Lietuvos ekonomine 
konferencija įvyks Kaune spa
lių mėn. 30—31 d. Konferenci
ja daugiausia svarstys Lietuvos 
supramoninimo klausimus.

LIEPOS IR 
RUGPIUCIO MEN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 

bus uždaryta
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vai. vakaro.

NAUJIENŲ ADM.



Lietuvos Naujienos

(Speciali© “Naujienų” korespondento Pietų Amerikoje)

lai Ukmergėje ir Klaipėdoje.
jau nura-

ADVOKATAI
turi pirkti

tykius su Lietuva.
Lenkijos sutartimi

kybos ir pramonės rūmai, ku
rie specialiai tarėsi, ko

• laiku pergyvena 
lietuvis, kurio kraš-

Yra vilties, ir konfekcinei

— visiems aišku, 
į padėtį musų tėvy-

niams parduoda, tas pačias 
prekes — žemės ūkio produk
tus. Iš čia ir kils lietuvių — 
lenku prekvbai visi sunkumai.

— Tsb.

linkėdami darnaus fr Lenkijoje, ypač jei bus pri
einama kaina ir prekių gera

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. VVestern 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treatment 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
patarimai dykai.

Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

JSIDĖMĖTINI ARGENTINOS LIETUVIU 
GYVENIMO ĮVYKIAI

TURI PREKYBAI SU 
LIETUVA

Mus be Vilniaus jau 
nuramino”...

Šimtas tuksiančių Pietų 
merikos lietuvių su širdpc 
aimanuoja:

—Mus be Vilniaus 
mino...

Urugvajaus lietuviai 10-4-38 
norėjo paprotestuoti prieš Var
šuvos ponus, bet... skelbtas su
sirinkimas neįvyko: negautas’, 
leidimas.

Argentinoje lietuvių spaudos 
ir organizacijų (be fašistiniai- 
klerikališkų) atstovų pasitari
mai protesto klausimu taipgi 
nepasiekė planuoto tikslo. Ne
gautas leidimas masinio mitin
go sušaukimui Buenos Aires 
mieste. Teks pasitenkinti ini
ciatorių rezoliucija, telegrama 
ar “pasveikinimu”.

Negauti leidimai; mat, rezo
liucija buvo pagaminta tokioje 
dvasioje, kad protestavo prieš 
Lietuvai grasinančius lenkus ir 
prieš liepiančius nurimti be

rašytojas yra rezoliucijos ko
misijos narys.

Kad jums, gerbiamieji, butų 
aišku, jogei ir tolimiausiuose

BE^ FINANSINIŲ MOKESČIŲ

35
34
34
33
33
32
31
31
31
31
30
30
50

Tiktai Mažos Palūkanos.
TERRAPLANE Sedan .... $265 
PLYMOUTH Sedan ... 
CHEVROLET Sedan . 
BUICK Trunk Sedan 
PONTIAC Trk. Sedan 
DE SOTO Sedan ......
CHRYSLER Sedan .... 
OLDSMOBILE Sedan. 
DODGE Sedan .........
CHEVROLET Sedan .. 
CHEVROLET Sedan .. 
FORD Sedan .............
KITOKIŲ PASIRIN

KIMUI PIGIAI KAIP
Taipgi Oldsmobiles, Fords, Chev- 
rolets, Convertible, Sedans, ir 

Coupes.
1622 N. PULASKI ROAD, 

pirmiau Crawford Avė. 
Visuomet atdara.

. $225 
$215 

. $265 

. $195 

.. $145 

. $115

.. $95 

... $95 

... $60 
.. $60 
$25

vynę Lietuvų ir ginam jos laisu 
vę, kaip lygiai plačiai atsklei
džiant pasauliui lenkais daro
mų mums skriaudų. O jau dėl 
šio paskutinio lenkai pasaulyje 
plačiai turi išpropagandavę, 
kad lietuviai kone visi yra su
lenkėję ir dėl Lietuvos nesusi- 
jungimo su Lenkija yra tik ke-. 
lėtas buk užsispyrėlių,^ kurie ir 
gina buk savo. Keliant organi
zuotai masiniuos mitinguos, bei 
kitoniškai protestus, vistik įro- 
dysim bent tai, kad Lietuva yra 
grynai lietuviška ir kad kiek
vienam lietuviui yra brangu 
jos nepriklausomybė ir pilna 
tautos laisvė.

NEPRIKLAUSOMYBES
Deklaracija

LIEPOS 4 d... tai LAISVĖS simbolis. Tų dienų, 
šiemet ir per visus ateinančius metus, visi mi
nėsime to kilnaus aklo, Nepriklausomybės De
klaracijos priėmimų. Tuo žygiu mes kaipo lai
svos demokratiškos šalies tauta šiandien su 
ypatingu širdies kilnumu skelbiame laisvę ir 
taikų.
LYGIAI taip, kaip ir tie tolregiai vyrai, kurie 
patiesė tuos pamatus, ant kurių šiandien musų 
nepriklausomybės ir laisvės pilis yra supilta... 
taip ir finansinis musų ir jūsų artimųjų sau
gumas priklauso nuo jūsų protingo, toli nu
matančio ir sistematinio planavimo. Lithua- 
nian Building,- Loan and Savings Ass’n—Nau
jienų Spulka gali būti jūsų ramsčiu, siekiantis 
finansines nepriklausomybės.

stiprybė—apsauga—Patarnavimas

LITHUANIAN BUILDING
LOAN and SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

pasaulio kampeliuose gyvenan
tiems lietuviams skausmo aša
romis apsipila širdis dėl Vil
niaus “šurum-burum”, pacituo
siu dviejų Argentinos lietuvių 
laikraštininkų skirtingas nuo
mones, išreikštas “Argentinos 
Lietuvių Balse” 21-4-38.

Skyriuje “Kų žmonės mano” 
J. R. širmy# (Juozas Rudzevi
čius) iš Santa Fe (Švento Ti
kėjimo) miesto rašo:

Ką šiuo 
kiekvienas 
to saulės 
nesišildytų 
Gilinanlies 
nes Lietuvos, yra svarbu kėli
mas viešai protesto prieš len
kų antrųjų smurto želigovski- 
jadų, kaip lygiai gvildenimas 
komentarų, kurie pasipylė tarp 
musų tautiečių po 13 d. kovo 
mčn. š. m.

Kėlimas protesto pasigirdo 
iš visų 
lik yra kiek daugiau lietuvių 
susispietę. Jis yra reikšmingas 
organizuojantis masiniai sve
timų kraštų akyvaizdoje, nes 
su šiuo mes aiškiai pasirodome

[ACME-NAUJIENŲ FoloJ
SUSIGINČIJO, TAIKOSI— 

Grafas Count Haugwitz Re- 
ventlow ir jo žmona, buvusi 
Barbara Hutton, Amerikos 
“5 & 10” krautuvių milionų 
įpėdinė,. Grafas su žmona 
susikivirčijo ir vos nepersi- 
skyrė. Tėvas ir draugai ban
do juos sutaikinti.

Bet deja, dėl kėlimo organi
zuoto masinio protesto daugelis 
iš musų tautiečių blogai tų su
pranta. Daugelis pavieniais, ar 
bent mažomis grupelėmis kur 
suiZburę (ypatingai kavinėse), 
kelia triukšmų, rėkia prieš len
kus, o į organizuojamų masinį 
protestų suka savo nugarų, gir
di — kų tas reikš? Šiame yra 
tikrai didelis apsirikimas. Dėl

pasaulio kampų, kur šio, rodos, neturėtų būt nė ti-
Lietuvoje? Butų gera, kad len-

mo skirtumų ir turėtų burtis 
krūvon, kuris lik jaučiasi esąs 
lietuvis.

Prie šio, daugelyje atžvilgių 
esu įsiklausęs ir ne visai svei
kų šiuo laiku šio lenkų smur-

grinėtų. Juk dabar su užsie
niais eina mainų prekyba: 

pričš karų turėję gerų vardų kam parduodi pas tų ir perki, 
dafeartinėi Lietnvoi. Lodzės ir O Lietuva ir Lenkija užsie

kia manyti, kad ir pasaulyje 
tarpe išsimėčiusių tautinių emi
gracijos grupių neveikia nieko 
špionažas. O ypač tarpe intelek
tualinių susigrupavimų. Nors 
tiesa, čia niekas neieškos puo
limo ar apsigynimo planų, ar 
bent kokios kitos ?-techniškos 
ginklų prašmatnybės, bet yra 
ir kitas faktas, kuris' yra irgi 
gana svarbus, tai yra psicho 
opinija. Psicho—opinija tautos 
gyvenime (t. y. platus vienpu- 
sinis visos tautos luomų išsi
auklėjimas vienam ar kitam, 
kuris tampriai susietas minčių 
siūlais' plauktų vienon pusėn), 
neužginčijamai, yra svarbus jos 
likimui. Juk yra nors ir skait-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA ambulance

1 DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

, Tel. LAFAYETTE 0727

T—koplyčios visose
J—* 1"^- d 1 Chicagos dalyse

rios nesugebėjo savuosius pi
liečius išauklėt suburiant į vie
nų tvirtų ir užgrūdintų minti
jimų — pasitikėt sau kovoj už 
laisvę — jos likosi pavergtos. 
Ir šiandien, jeigu nw visi pra
dėsime svyruot dėl savo tautos 
laisvės ir komentuodami viešai 
reikšime opinijų, buk verčiau 
liktis pasiduodant po tų kaimy
nų galybe, negu po tų puiky
be — mes tik paskatinsim tuos 
kaimynus provokuot bent kokį 
tautinį kivirčų, kad su tuomi 
rastų progų antrieji padaryt

Laidotuvių Direktoriai

musų tautos nepriklausomybę 
ir kartu musų liaudies demo
kratinės laisvės siekimų.

J. Lazdauskas “A. L. Balso” 
392 nr. pažymi, buk Lietuvos 
jaunimas greičiau bus linkęs 
priimti vokiečių kultūrų, negu 
lenkų artificialius blizgučius. 
Čia yra tiesa! Tas matosi ne 
tik jaunime, bet ir didelėj dau
gumoj musų liaudies. Ir kiek 
man tekd pasitikt lietuvių, šiuo 
tarpu nesirado nė vienas, kuris 
butų šį dalykų kitoniškai ko
mentavęs. Bet kaip tik šiame 
aš ir numatau žalingu perdaug 
atvirai komentuojant. Iš dalies, 
ši musų opinija lenkus gali pri
versti rimčiau žiūrėt į ateitį, 
nes Lietuvai pasiduodant vo
kiečių “globai” — Lenkijai pa
vojus daug rimtesnis, dėl to 
mes nuo vieno pavojaus šalin- 
damiesi, slenkame antran, ku
ris gali būti mažai kų malones
nis.

Ir po kuomi? Ar po lenkų 
išdidybės manija, ar po vokie
čių kultūra su galybės manija?

(Bus daugiau)

NAUJIENOS, Chicago, UI

LENKAI DAUG VILČIŲ i Kaunas palaikę stiprius ryšius. 
““ □ . --- karo Lodzės išdirbi

niai aplinkiniais keliais pasie- 
| siekdavo Lietuvų. 1927 m. Lo- 

ir dzė išvežusi savo prekių Lie- 
prekybininkai dideliu susido-. tuvon už 9 mil. zlotų, 1928 m. 
mojimu ir nekantrumu laukia —už 7 mil. zl. Jau nuo 1929 m 
Lietuvos ir Lepkijos prekybos išvežimas žymiai sumažėjo, o 
derybų. Daugelis jų turi, ma-‘ paskutiniais metais labai nu- 
tyt, net labai didelių vilčių kritęs.
Lietuvos-Lenkijos prekybi-| Tikimasi, kad yra didelių 
niams santykiams. Tų labai galimumų bovelnos ir vilnonių 
ryškiai parodo Lodzės pre- audeklų išvežti.

Taip pat daug perkeliaus, 
rie specialiai tarėsi, ko gali šios prekės gali nukonkuruoti 
laukti Lodzės audinių pra- kitų kraštų panašias prekes, 
monė Lietuvos rinkoje. Kaip kurios dabar aptarnauja li.etu- 
lenkų spauda praneša, tų ru- vius. Tuo tarpu pusiaufabrika- 
mų pirmininkas gen. d-ras tų išvežimo perspektyvos men- 
Maciševskis, atidarydamas po- 'kesnės. Anglų hovelna—30-40 
sėdžius, pareiškė džiaugsmų nuoš. pigesnė, negu Lodzės, 
dėl Lenkijos politikos istorinio Yra vilties, ir konfekcinei 
laimėjimo, kai ūžftiezgė san- lenkų pramonei Lietuvoj rasti 

Lietuvos- dirbu. Dar ir dėl to Lodzės 
daugiau- fabrikantai domisi Lietuvos- 

siai galinti laimėti Lodzės pra-! Lenkijos dabartinėmis derybo- 
monės apygarda. Lietuvoj bus mis tr busimomis prekybos 
galima išvežti tėkstilės išdir- derybomis, kad paskutiniais 
binių, o laimėjus lietuvių rin- metais Lodzės išdirbinių eks- 
kų, pakelti produkcijų ir tuo portas gerokai sumažėjo, 
pačiu duoti daugiau darbo be-! Taip, lenkai teisingai kalba, 
dabartinėj Lietuvoje Lodzė ir, kad Lietuva dar turi pirkti 
monės ir prekybos rūmai svei-,83113 daug audinių užsieniuo- 
kina Lietuvos Lenkijos susi- 'se. Žinoma, galėtų jų pirkti 
tarimų, 
abiejų tautų sugyvenimo.

Susirinkime skaitytas refe- rųšis. 
ratas ir nagrinėta galimumai 
ir priemonės Lodzės audeklų kai daugiau šitų klausimų na- 
išdirbiniams Lietuvos rinkai 
laimėti. Lodzės išdirbiniai jau 
Į- —• — •“* JU T V«JL M.   1   J. A v
dabartinėj Lietuvoj, Lodzės ip. O Lietuva ir Lenkija

• Pavasarininkai šiemet mini 
savo organizacijos 25 jubilie
jų. Ta prbga, organizacijos 25 
melų jubiliejų. Ta proga birže
lio 29 dienų Kaune ruošiama 
didelė pavasarininkų dainų 
šventė, kurioje žada dalyvauti 
300 chorų su apie 6000 daini
ninkų. Todėl Kaune numatytoji 
rajoninė dainų šventė rugsėjo 
mėnesį neįvyks, o bus suruoš-

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
,,, ,,, ADVOKATAS .
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso Tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospect 1012

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
7 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.
AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Antradienis, birž. 28, 1938
Ofiso TeL Boulevard 5918

DR. BERTASH 
756 West 35th St

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

Nc-dėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kenvood 5107

Ofiso TeL Virpinta 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 
Rezidencija: 

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos —9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen Hemlock 6699

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAI
4302 S. Fairfield Avė. Laf. 8014

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p.
4735 S. VVestern Blvd. Laf. 0361-8016 

Valandos:
7—9 vakare kasdien. Ned. 9—12 r.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso TeL; Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartu

Lietuviai Dakfar^ -i.v

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWA¥ 2880

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 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

Garsinkitės “N-nose



Antradienis, birž. 28, 1988 NAUJIENOS, Chicago, UI.
M

Lietuvos Padangėje
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Vokiečių skaičius 
Lietuvoje naujau
sios propagandos 

šviesoje
Prieš mane guli šių metų ba

landžio mėnesio sąsiuvinys 
“Das zentrale >Monatsblatt der 
NSDAP (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiter-Partei) nnd 
DAF (Deutsche Arbeits-Front) 
“Der Schulungsbrief” (leidėjas 
Rosenbergas). šito leidinio mol
to: “Visų Tautų apsisprendi
mo teisės pagrindu, mes rei
kalaujame visų vokiečių susi
jungimo į vieną Gross-Deutsch- 
land”.

Jo turinyje atitinkamos cita
tos iš kanclerio kalbų ir straip
sniai tokiais pavadinimais: “Di
desnis vienetas (autorius F. 
H. Woweries), “Ant-valstybinė 
tautos bendruomenė”, “Susi
jungimas, musų praeities rei
kalavimas” ir “šimtas milijo
nų”. Jie vieni aiškiai byloja 
apie reiškiamas jose mintis ir 
leidžia spėti keliamus reikalavi
mus.

Viename iš šitų straipsnių 
(“Šimtas milijonų”) ir pridė
tame prie jo žemėlapyje, kuris 
dabar puošia net smuklių sie

ATĖJO
KULTŪRA NO. 5
TURINYS;

Prof. Leono Atminčiai:
Petras Leonas—V. Stankevičius 
Keletą Atsiminimų apie Petrą Le
oną—Prof. A. Janulaitis 
Žiupsnelis atsiminimų apie Gar
bės Prof. Petrą Leoną—Doc. A. 
Tomošaitis.
Prisiminiau—Dalyvis
Inteligentija ir kaimas—Ks. Bart
kus 
Nenusimink—A. Kazanavičienė 
Anglijos Sostinėj—Fr. Simplic 
Karas “neišvengiamas”—F. Bruc- 
kner 
AŠ—Henri Barbusse: 
Populiarusis Mokslas 
Apžvalga ir t. t.

Kaina 45 centai 
Galima gauti 

NAUJIENOSE

Gražus Indai Ir 
Sidabras Papuoš 
Jūsų Stalą

Gražiai paklotas su gražiais 
indais stalas sužavi nors ir pa
prasčiausi asmenį. Todęl gera 
ir sumani šeimininkė dabar tu
ri gerą progą įsigyti gražus 
indus už mažus pinigus.

Naujienos savo skaitytojams 
suteikia tokią progą. Pasinau
dok it ją pakol dar nevėlu. Dar 
galite gauti indų. Tėmykit kas
dien kuponus Naujienose. Iš- 
sikirpkit juos ir tuojaus atsi- 
neškit į Naujienas. Indus ga
lite pirma pamatyti, o paskui 
juos už keletą centų įsigyti.

Taipgi už mažus pinigus ga
lite gauti augštos rųšies Ro- 
gers sidabrinius setus.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• APDRAUDĄ GYVASTIES

GAUSITE

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

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

po pietų.

nas, šviesdamas jų lankytojus, 
patiekiama viso žemės rutulio 
vokiečių statistiką, privesta iki 
apvalaus šimto milijonų ar “la
bai tikslaus” 97,546,000 skai

čiaus
Iš šio skaičiaus 87,545,000 esą 

‘ gyvena Europoje, būtent (mil.): 
pačioje Vokietijoje 73,2; Čeko
slovakijoje 3.5; Šveicarijoje 3; 
Prancūzijoje 1.7; Lenkijoje 1.2; 
Sovietų Rusijoje 1.1; Rumuni
joje 0.8; Jugoslavijoje 0.7; Ven
grijoje 0.6; Danijoje 0.42; Liu- 

jksemburge 0.29; Italijoje 0.27; 
Belgijoje 0.15; Olandijoje 0.115; 
Latvijoje 0.07; DanijojeO.06; 
Estijoje 0.02; Lichtenšteine 
0.01; kitur Europoje, išskyrus 
Lietuvą 0.15 ir Lietuvoje ... 
190,000!

Pastarasis skaičius, 
rods, vokiečių propagandoje pa
sirodo pirmą kartą. Iki šiol bu
vo kalbama ..apie 100—110— 
120,000.

Dabar gi kaž kokie nauji, 
matomai, žymiai tobulesni ap
skaičiavimai senuosiuos paliko 
visiškai šešėlyje. Nors straips
nio autoriai ir nesako, kuriais 
metodais jie vadovavosi, pr'.- 
skaitydami Lietuvoje 190,000 
•zokiečių, bet jie įspėti lengva: 
140,000 Klaipėdos krašte ir 50, 
000 kitur sudaro 190,000. Tai 
paprasta aritmetika, nors mes, 
remdamiesi ne propagandos rei
kalams tarnaujančiomis hypo- 
tezėmis o gyventojų surašymo 
duomenimis, skaičiuojame: 59 
Klaipėdos krašte ir 29,000 ki
tur sudaro 88,"000.

Polemizuoti su panašios sta
tistikos autoriais ir jų oficialu
mo skraiste pridengiančiomis 
įstaigomis nebūtų jokios pras
mės—jų neįtikinsi. Norėtųsi tik 
paklausti, iš kur imami tie skai
čiai, jei seniau net oficialiniai 
vokiečių statistikos šaltiniai 
buvo žymiai kuklesni?.

Be abejojimo, nei patys vo
kiečiai, nei propagandistai ne
norės tvirtinti kad 
tuvoje gyvenančių 
dalis nieko bendro 
su vokiečių tauta 
vienodai tinka tiek Klaipėdos 
krašto, tiek kitiems Lietuvos 
“vokiečiams.” Tai, kas verčia 
juos pasivadinti save vokiečiais, 
tėra plonas vokiečių kultūros 
bei propagandos kiautas, po ku
riuo slepiasi tas 
ir kuris anksčiau 
birės. Vokiečių 
88,000 tarpe yra 
gyventojų surašymo duomenys 
gali būti laikomi labai nepalan
kiais lietuviams. Juk Klaipėdos 
krašte surašinėjo tokie žmonės, 
kurių norų iškreipti duomenis 
lietuvių naudai vokiečiai abejo
ti neturi mažiausio pagrindo, o 
visur kitur Lietuvoje buvo gau
ti tokie rezultatai, kad jų ko
mentatoriai vokiečiai, palygini
mo tikslu dar išnagrinėję prieš
karinę rusų bažnytinę ir moky
klinę statistiką, rado juos es
ant visai tinkamus (pav., Percy 
Meyer, Ostland Litauen. Ein 
Beitrag zur Deutschen Diaspo- 
rakunde, 20-24 p. Riga, Jonck 
u. Polievsky, 1926). Iš kur tad 
50,000?

Surašant 1925 m. gyvento
jus, Klaipėdos krašte buvo ras
ta: lietuvių 24,000, vokiečių 
59,000 ir “klaipėdiečių” 38,000. 
Kiekvienas abjektyvus stebėto
jas pasakys, kad daugelis už
rašytųjų vokiečiais, bet kokius 
kriterijus taikant, galėjo ir tu
rėjo būti užrašyta lietuviais, o 
jau “klaipėdiečių” kategorija 
gali būti laikoma tik abejojan
čiais lietuviais, nenorėjusiais 
būti laikomais vokiečiais, bet 
dar nedrįsusiais pasivadinti lie
tuviais. Žinoma, to nesako vo
kiečių propaganda ir todėl iki 
šiol Klaipėdos krašte rasdavo 
24,000 lietuvių ir 97,000 vokie
čių, nors 62,000 lietuvių ir 59, 
000 vokiečių buvo 
rezultatas, kuris 
tik džiuginti.

I Al E-

MOTERIMS
NU Foto

Naujos 
mados, iš gumos padarytas 
“bathing suit”, demonstruo
jamas New Yorko krautuvė
se.

didelė Lie- 
“vokiečių” 

savo kilme 
neturi. Tai

paits lietuvis 
ar vėliau nu- 
(be kabučių) 
tik tiek, kad

tas oficialus 
galėjo juos

/pač planingai ir dideliu pasi-, lindaryste. Artimiausiu laikli 
ekimu varomos Lenkijoje, esą ruošiama paroda, kuri pavaiz- 
abai dideli. Naujausios žinios, duos naminės degtinės 'gnmini- 
oagaliau, negali remtis nė rin- mo ir vartojimo žalingumą tari
amais į seimelius, nes ir čia lai ir valstybei, 
okIečių sąrašai 100% niekuo- 
ict nesurinko.

Tuo budu propagandinė ar- 
tmetika mina po kojų bet ko-; 
aus apsisprendimo dėsnius i" 
isus be išimties klaipėdiečius; „„ninė'
u geroku priedu ir toliau, ne-’, 
; ausdama, ar jie nori ar nėj; 
kiria Gross-Deutschlando glo- jr 
ai, kurią Goeringas šio gegu-' 
ės 1-ą taip charakterizavo: 
‘Pasaulis dabar pažino, kad vi
lam pasauliui reikia paisyti 
’iurerio žodžių: “Mes nepakę- 
;ime ilgiau vokiečių spaudimo 
zien todėl', kad jie vokiečiai!”, 
les ;rodėme pasauliui, kad Vo
kietija gali užtarti savo brolius, 
fei vckieč.ai grįžta prie vokie
čių tai nėra jokia tarptautinė 
)roblema, o tik vienos Vokieti- 
os reikalas.” Gera butų, jei tai 
iestų tik vieną Austriją ...

Pastebėta, kad pastaraisiais 
laikais naminės degtinės gami- 

i nimas pradėjo mažėti: spėja- 
• ma, kad tai turi ryšio su kraš- 

iri to ekonominėj gerovės pakili-

į minama svarbiausia dėl to, kad 
ji daug pigesnė už valstybinę, 
inaminę degtinę daugiausia 
; žmones geria, kuriems tenka 
labai varžytis su pinigu. Tsb.

ŠVEDŲ TURIZMAS 
LIETUVĄ

KOVA' PRIEŠ NAMINĘ 
DEGTINĘ LIETUVOJE

tas nuolatinis laivais susisieki
mas tarp Stokholmo ir Klaipė
dos.

švedai pas save veda propa
gandą, kad švedai turistai daž
niau lankytų Lietuvą. Kasmet 

1 vis daugiau švedų atvažiuoja į 
Lietuvos vasarvietes pavasaro
ti arba šiaip su Lietuva susi
pažinti. Dabar Švedijos sostinė
je Stokholme atidarytas švedų 
— lietuvių turistams informa
cijų apie susisiekimo galimu
mus su Lietuva, apie vasarvie
tes, pragyvenimo sąlygas, ir 
bendrai propagandos švedų tu
rizmą į Lietuvą.

Dykai nuo Dusulio 
Vasaros Metu

k<>ntt nuo baigiu dusulio antpuolių ka
da karAta ir Sutra: jei kar&tis, dulkės ir ben
drai dr gnae oras verčia sunkiai alsuoti ir 
‘roSkir.a lyg paskutini atkvapą traukiant; jei 
imu* mkg s n •bėgai inas dėl sunkaus ai Ba

rini >: jei jauti kai liga ifilengva gyvybę nai
kina, neužmiršk ats;kreipti j Frontier Asth- 
na Co tuojau nuostabiam metodui dykai pa- 
'•enilytl. Nesvarbu kur gyveni ir ar tiki ar 
ne bet kokiems vaistams pasauly, kreipkis

1 r,l<> nykai bandymo. Jei jau visą amžių 
;ontei ir viską ką galėjai išmėginai be pa- 

km.rs: dargi ir jei .nitam viluos netekęs, 
ruiicsk vilti, bot kreipkis Šiandien dėl dy-

• • > andymo. Tai nieko jums nekainuos 
Irisas.

-•onf*.— .W'nn Co. Frontier Bldg
402 Niagara Ht. 234-C h.»«alu, N. *.

Chi cairos I )rau pri ’ ų,
Kliubų Valdybos

1938 Metams

O Į Kauną iš Vilniaus buvo at
vykęs Laikinojo Lietuvių Ko
miteto Vilniuje pirmininkas K.

me- 
eko- ir Panemunėje dalyvavo savo 

brolio laidotuvėse.

Kaunas Tsb.
Švedai prieš dešimtį jau 

tų pradėjo labiau domėtis 
nominiu ir kultūrinių bendra
darbiavimu su Lietuva. Tas 
bendradarbiavimas jau reiškia
si įvairiomis formomis. Susiar
tinimui tarp Švedijos.! ir Lietu
vos daug patarnavo švedų įves- Jambuiaitis ir Dr. Ivinskis.

G Tarptautiniam istorikų kon
grese, kurisi įvyks Šveicarijos 
mieste Ciuriche, paskaitas skai
tys ir Lietuvos istorikai prof.

Pravartu čia prisiminti, 
kad Vokietijos statistikos į- 
staigCG metraštis 19.28 m., 
apskaičiuodamas Vokietijos 
karo nuostolius, apskaičiavo 
iš 1910 m. gyventojų surašy
mo duomenų, kad Klaipėdos 
krašte )abgetrenntes Gebiet) 
su vokiška Muttersprache bu
vo 72,000, su lietuviška 62, 
000 ir su abiem 2,000.

Statistisches Jahrbuch fųr- das 
Deutsche Reich 1928, 28-29 

p.). Tai buvo tos pačios Vokie
tijos statistikos įstaigos 1922 
m. pasakytos ir nė 1925 m.' su
rašymo duomenų nepakeistos 
nuomonės patvirtinimas (Von 
der etwa 15,000 Einwohnern 
spricht fast die Halfte (mano 
pabr., A. T.) litauisch als Mut
tersprache . .. “Wirtschaft und 
Statistik 1922, 1 sąs. 34 p.).

Pasiremiant vien tik šiais of
icialiais apskaičiavimais ir ne
siekiant ankstyvesnių dar pa
lankesnių lietuviams oficialių 
apskaičiavimų,' kuriuos iškėlė 
ir iškomentavo Vincas Vilei
šis (“Tautiniai santykiai Mažo
joje Lietuvoje istorijos ir sta
tistikos šviesoje, Kaunas, 1935), 
tuoj matosi, kaip teisingai ver
tina patys lietuviai Klaipėdos 
krašto gyventojų 1925 m. sura
šymo duomenis ir kaip vokie
čių argumentai griaunami jų 
pačių ginklu.

Negi galėjo tie, vokiečių, be 
abejojima, neperdėti 62,000 klai
pėdiečių su lietuviška Mutter
sprache per penkioliką-dvide- 
šimt metų virsti visi iki vieno 
grynakraujais vokiečiais, kaip! 
dabar rodo naujausios žinios ai\ 
bent ištirpti iki 24,000, kaip 
iki šiol rodė senesnės, nors tos 
pačios naujosios žinios atvirai 
pabrėžia, kad vokiečių nuosto
liai Lietuvoje ir Lenkijoje, dėl 
žemės reformos ir imigracijos 
į vokiečių gyvenamas vietas,

Lietuvoje nebuvo jokios pro-' 
libicijos. Degtinės, alaus, vyno! 
r kitokių gėrimų gaminimas ir 
pardavinėjimas yra vieša, tik-. 
Įai tvarkomas tam tikromis tai- 
.yklėmis. 
minimas 
smarkiai draudžiami 
džiamais įstatymais. Mat, degti
nės gaminimo monopolį turi 
valstybė, taigi slaptieji degtin
dariai kenkia valstybes iždui. 
Svarbiausia gi, kad naminė 
degtinė labai yra kenksminga 
jos vartotojų sveikatai. Toje

Tačiau degtinės ga-( 
ir vartojimas gana 

ir bau-

fuzeliu, metilio alkoholio, ir ki
lų sveikatai kenksmingų me
džiagų, nuo kurių degtinę gali
ma apvalyti tiktąjį brangiais ir 
sudėtingais aparatais.

Iki šiol su narąįnės degtinės 
gaminimu Ję vartojimu kovoje 
tiktai policija ir akcizo valdi
ninkai. Berods, vien policinės* 
priemonės nėra pakankamai 
kovoti su degtindarystė. Todėl 
dabar stengiamasi į tą kovą į- 
Iraukti visuomenės organizaci
jos, spaudą ir kitus veiksnius. 
Kartu ieškoma' naujų būdų ko
vai su slapta degtindaryste. No
rima kulturinesnėmis priemo-Į 
nėmis< paveikti degtindarius, 
nes vien bausmėmis 
kiaina norimų vaisių.

Valstybės saugumo 
mentas, kuris ėmėsi
kovoti su naminės degtinės ga
minimu ir vartojimu, sudarė 
tarpžinybinę 'komisiją, kuri 
svarstys kovos budus su deg-

nepasie-

departa- 
aktyviai

Dykai Apskaitliavimas

• Radio tubus testinam jūsų
namuose

• Taisome radios visų išdirbysčių
• Taisome plaunamas mašinas,

lempas, prosus ir t.t.
Buchvit’s Radio Service

4644 S. Paulina St. Yards 1460 
Res. 3019 S. Union Victory 8269

Nevažiuokit i Bidmiesti
Taupyti Pinigų

Turėdami Tvirčiausią Lietuvių
, Finansinę Įstaigą Savo

Apielinkej

STMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 193R METAMS SE
KANTI: Vinc. Knžčiunas—pirm.,

9257 Sn. Cattacre Grove Avė.; J. 
Raceviče—pirm, pagelb., 3326 So. 
Union Avė.; P. Kiltis—nut. rašt., 
3347 So. l.ituanica Avė.; A. J. 
Zalatoris—iždininkas, 827 West 
33ni St : A. Kaulak;s — turto 
rast., 3842 So. Union Avė.; Iz. 
Masaitis—kontrolės rašt.; J. Ma- 
saitis—kontrolės rašt.; J. Mali
nauskas —apiekunas iždo; K. Va
laitis—maršalka; A. Vilkis —kny
gyno prižiūrėtojas; K. Valaitis— 
ligoniu nriž.urėto jas; Dr. J. P. 
Poška—draugijoj* kvotėjas 3133 
So. Halsted St.. Tel. V j etery 3687 
Rez. 6504 So. Artesian Avė. tel. 
Hemlock 2374. Susirinkimus laiko 
kas pirma sekmadienį kiekvieno 
mėnesi 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoje.

Kiekvieno asmens pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

X TURTAS VIRŠ $2,500,000.00
s Atsargos Kapitalas (reserve) $180,000.00

Duodam, paskolas ant saugią pirmą morgičią

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.)

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 
CHICAGO, ILLINOIS

Sicj Mėty.
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai
vu “Gripsholm”.

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aąuitania”.

Užsisakykit kambarius ant laivo, nes 
prieš išvažiavimą nebus galima gauti.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečiu vizas 50c. Šios visos eks
kursijos yra užu irtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą.

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesi ar dangia" laiko. Todėl reikia iš ank
sto nesiųsti aplikaciją.

Vigus doknmontus ir laivakortes oa- 
ronins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius. 
’730 So TJabfo*? S* . Chicago. TU.

■II

..............KUPONAS...................
JSIGYKIT GRAŽIUS INDUS, NES INDŲ 

SERIJA GREIT PASIBAIGS.
Išsikirpk šį Kuponą. Tik iki Liepos 2 d. 
gausit 8% pločio Daržovėms bliudą ir 2 gi
lias torielkaites kampotui arba vaisiams pa
duoti. Be jų setas bus nepilnas. Sutaupykit 
pilną setą.

Su šiuo kuponu galit gauti ir pirmiau gar
sintus indus. Pradėkit rinkti sau indų setą. 
Pažymėkit ką norit.
NAUJIENAS
1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c persiun

timo išlaidoms padengti
Adresas....................................................................
Vardas................................. -...................................

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAšFL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1938 ME
TAMS: .Tomės Sholteman, 3237 W.

Le Moyne St.. Pirm.; Juozapas 
Stalioraitis, 7244 So. Talmt.n Avė., 
Pirm. Pagelbi pinkas; Miss. He- 
len Chapas, 4403 So. Albany Avė., 
Nut. Rašt.; Walter Sharka, 4635 
So, Washtenaw Avė., Tel. Lafa- 
yette 0559, Finansų Rašt.; Mrs. 
Mary Warnis, 3838 So. Kedzie 
Avė.. Kasierka; Petras Olšaus
kas. 3145 W. 40th Place, Kont. 
Rašt.; Leonas Klimavičia, 2534 
W. 46th St.. Kasos Globėjas; Dr. 
M. T. Strikol. 4645 So. Ashland 
Av.. Tel. Boulevard 7820, Gydyto
jas; George Menkas, 127 N. Dear- 
born St. Tel. Central 4410, Pata
rėjas; Mike Kasparaitis, 6556 So. 
Bishop St.. Knvgius; Jonas Kon- 
droška, 2841 W. 40th St.. Kont
rolės Pirm.; Miss. Adelė Amhro- 
zaite. 1423 So. 51 st Ct.. Vajaus 
Rašt.; Mrs. Marijona Sakalienė. 
3187 W. 44th St., Biznio Rašt.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St.. Korespondentas. Su
sirinkimai atsibuna kožna mėnesj 
kas pirma sekmadieni 12 vai. d. 
Fto‘llywood svet.. 2417 W. 43rd 
StĄ- 'Chicago. III. Mokesčiai pri
imami 11 vai. iš ryto.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL AND 
BENEFICIAL OF THE 12-TH 
WARD VALDYBA 1938 M.: J. Yuš- 

ka, Pirmininkas, 2419 W. 43rd 
St., Tel. Lafayette 5424; J. Va- 
linckas, Pirm.-Pagelb., 3423 So. 
Morgan St.; Paul J. Petraitis, 
Nutarimų Rašt., 4223 So. Wells 
St., Tel. Victory 8770; Helen 
Gramontienė, Kasierius, 4535 S. 
Rockwell St., Tel. Lafayette 2418; 
Frances Wittis, Fin. Rašt., 4469 
Archer Avė., Tel. Lafayette 1374; 
F. Krasauskas, Kontrolės Rašt. 
4353 So. Maplewood Avė.; J. 
Jesunas, Kasos Globėjas, 2440 
W. Pershing Road; Dr. A. J. Ma- 
nikas, Daktaras Kvotėjas, 4070 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3051; 
A. Saldukas, Teisėjas, 4038 Ar
cher Avė. Susirinkimai laikomi 
kiekvieną trečią sekmadienį, kai 
1:00 vai. popiet, Hollywood Hali, 
2417 W. 43rd St., Chicago, III. 
I Kliubą priimami vyrai ir mote
rys nuo 16-kos iki 45 metų am
žiaus lygiomis teisėmis.

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
driving, movies, reading, etc.?

Do vour eyes bum—feel 
tirea, uncomfortable? Try 
Murinę. It contains 7 Help* 
fui ingredients vvhich 
deanse and clear eyes red- 
dened Irom fatiąue—make 
yoiir eyes feel clean, fresh, 
alive! Much more eflective
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., Dept MF. Chicago, III.

than boric acidL

EYES
AT ALI D RUG STORES

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Cbofce ingredi
ents whipped to 
amazing creami- 
nen in the 
Kraft Mir- 
acle Wbip 
machine.
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The Lithuaųian Daily Newa 

fublished Daily Ezcept Sunday

$8.00
4.00 
2.00 
1.50
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Fhe Lithuanian Newa Pub. Co., Ine' 

1789 South Halsted Street 
Telephone CANAL 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Class Mattel 
' March 7tJj 1914 at the Post Office 

of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

£

Amerikos švedai
Prieš tris šimtus metų toje vietoje, kur dabar yra 

Wilmington, Del., įsisteigė pirma švedų* kolonija Ame
rikoje. Nauji kolonistai savarankiškai tvarkėsi tik iki 
1655 m. Paskui juos nugalėjo olandai, o vėliau olandus 
nugalėjo anglai. Pastarieji per daugeli metų valdė rytų 
Amerikos dalį, kol pagaliau nesusikurė Jungtinės Vals
tijos.

Pirmoji švedų kolonija buvo negausinga. Bet ilgai
niui vis didesnis ir didesnis švedų skaičius ėmė plaukti 
į Ameriką. Ypačiai daug jų atvyko į šią šalį apie perei
to šimtmečio vidurį. Faktiškai emigravo visos šeimos, 
ištisi kaimai. Naujai atvykę švedai ėmė traukti labiau 
į vakarus. Nemažos jų kolonijos susidarė Iowos, Illinois, 
North Dakotos ir Minnesotos valstijose. Stipriausia šve
dų įtaka vis dėlto yra jaųčiąma Minnesotos valstijoje. 
Ta įtaka yra jaučiama ne tik politiniame, bet ir kultu? 
riniame gyvenime. Minnesotoje švedai turi savo mokyk
lų ir kolegijų (iš jų labiausiai yra pagarsėjusį St. Olaf 
College). Tose kolegijose profesoriais yra skiriami įžy
mus švedų rašytojai, kurie tikrai męįsterįškąi yrą ąt- 
vąizdavę švedų pionięrių gyvenimą Amerikoje.

Minnesotos politiniame gyvenime švedai vaidina la
bai svarbų vaidmenį. Faktiškai valstijos priešakyje sto
vi švedų tautybės žmonės (švedų kilmės buvo miręs gu
bernatorius Olson, švedų kilmės yra ir dabartinis gu
bernatorius Benson). 

’ • 1

Šia proga bus pravartu pastebėti, kad Minnesota 
yra viena iš labiausiai pažangių valstijų. Dominuojanti 
tos valstijos politinė partija yra fąrmerių ir darbininkų.

Bus taip pat ne pro šalį pažymėti ir tą faktą, jo^ 
Minnesotos ir kitų valstijų švedai yra labąi išvystę ko
operatinį judėjimą. Farmeriai turi didelius savo koope
ratyvus, kurių pagalba jie lengviau atsispiria prieš iš
naudojimą.

Bendrai imant, iš Amerikos tautinių grupių šve
dams priklauso viena pirmųjų vietų. Jie yra kultųringi, 
pažangus ir darbštus. Amerikai jie yrą davę daug pasi
žymėjusių moksle, mene, politikoje ir kitose srityse vy
rų.

Dabartiniu laiku įvairiausiose vietose yra rengia
mos iškilmės, kurių proga švedai mini trijų šimtų metų 
sukaktį nuo to laiko, kai jie atvyko į šią1 šalį. Į iškilmes 
Į Ameriką atvyko Švedijos sosto įpėdinis ir šiaip įžy
mių žmonių..

Senosios ir jaunosios kąrtps švedų Amerikoje pri- 
skaitomą iki dviejų milijonų. Per šią vasarą jie repgs 
visokias iškilmes, visokius pokylius ir keldami stiklus į 
viršų sų pasididžiavimų sakys “Skoąl” už tuos, kurie 
prieš tris šimtus metų atvyko į šių šalį.

Prie to bęndro švedų džiaugsmo galime ir mes pri
sidėti bei drauge sų jais tartį “gkoąl”. Juo labiau, kąd 
ir dąbąrtinįų ląįku švedai yra viena draugįngiąusių 
tautų Lietuvai.

Nedarbas

ti-

šių metų pradžioje buvo paskelbti “apytikriai” dą- 
viniai, kurie yra susiję su bedarbių cenzu, pravestu pe
reitų metų lapkričio mėnesį. Cenzo arba bedarbių sura
šinėjimo administratorius John Biggers padarė pareiš
kimą, jog bedarbių Amerikoje iš viso yra tarp 7,822,912 
ir 10,870,000.

Nuo to laikų, kai bedarbių surašinėjimas liko pada
rytas, prasidėjo vadinamoji recesija. Tiksliau sakant, 
nedarbas dar Įąbiąu padidėjo. Tųdėl visai galimas daįk? 
tas, jog šiandien bedarbių skaičius yra pusėtinai prašo
kęs dešimtį milijonų. ,

Įš jpiggers suskirstytos lentelės mes matome, jog, 
nedarbo labiausiai liko paliesti statybos, plieno liejyklų, 
tekstilės ir siųvykjų darbininkai?
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tfbakyiM kalnai
Chicago je—paltu:

Metams_______________
Pusei metų----------------
Trims mėnesiams ---------
Dviem mėnesiams____
Vienam menesiui .....----

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija_____ ____
Savaitei -J________ ____
Menesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu;

Metams ____    $5.00
Pusei metų ------ -—.—.—2.75
Trims menesiams ___________ 1.6,0
Dviems menesiams____ -— 1.00
Vienam menesiui___ _—-----.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams _______________ _— $8.00
Pusei metų —------- ...------ - 4.00
Trims mėnesiams 22____ ..." 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
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PRANAŠAUJA HITLERIO 
SUSMUKIMĄ

Dabartiniu laiku Anglijoje 
vieši Hendrik Willein Van 
L.pon, išgarsėjęs Amerikos is
torikas ir rašytojas. Chicagos 
Sunday Times birželio 25 d. iš
spausdino jo straipsnį, kuria
me jis pranašauja, kad Hitle? 
ris išsilaikys neilgiau kaip dvy
lika mėnesių. Kitais žodžiais 
sakant, jis pranašauja, kad Vo
kietijos ‘‘fiureris” susmuks vie? 
nerių metų būvyje.

Savo pranašavimą Van Loon 
remia Ąnglijos žmonių nusista- 
typiu. Jis sako, jog apie Angli
jos įmonių tikrąjį nusistatymą 
nacių atžvilgiu jokiu bųdu ne? 
gailina spręsti iš 
valdžios, kuriai 
Chamberlain. Trijų 
tų Ąnglijos istorija 

visada 
tinka-

pątai-

dabartinės 
vado,vau ją 
šimtų me
ro do, sako

\an Loon, kad žmonės 
sugebėjo tinkamu laiku 
mai pasielgti.

Neville Chamberlain’o 
kąvimąs ir nuoląnkayimas na? 
ciams ir fašistams pagaliau pa
sieks to laipsnio, kada angluo
se pradės atgyti Oliver Crom- 
well’o dvasia. Q kada |ąi atsi
tiks, tai tąsyk bils tpkia ąudra, 
kuri nušluos Vokietijoj dil^ta-

Tokio likimp gal susilauktų 
ir Musisolini, jei jis bandytų 
laikytis įsikibęs Hitleriui į 
skverną. Tąčiąu Mussęlini po
litikoje yra realistas: kai jis 
pajus, jog jo bičiulis Hitleris 
ritasi į prarają,' tai jis padąrys 
tą pat, ką padarė Italija pasau
linio karo metu. Vadinasi, jis 
atsižadės nacių ir bandys) susi
prasti su Anglija.

Galima butų- tik pasidžiaug
ti, jei tas pranašavimas išsipil
dytų. Europą tąsyk turėtų pro
gos daug lengviau atsidusti.

DĖL POLITINIŲ NUSIKALTĖ
LIŲ AMNESTIJOS

Prirašė tąs 
labai daug, o iš es? 

tikslaus nepasakę, 
jis visą reikalų tik 
o, ne išaiškino.

“Dirvoje” kažkoks Patarėjas 
išdrožė kelių skilčių straipsnį, 
bandydamas įrodyti, jog Lietu? 
vos vyriausybė gerai elgiasu 
laikydama kalėjimuose politi
nius nusikaltėlius. 
Pą (arėjas 
mes nieko 
Faktiškai 
sųpąinipjp,

Patarėjas dąro “ekskursijas” 
į demokratines* valstybes ir< ten 
ieško medžiagos tautininkų vy
riausybei pą|eisinti. Jis rašo:

“Ppęš valstybės kenkėjus 
visur iniamasi griežtų prie
monių. Demokratinės valsty
bes buvo, priverstoj išleisti 
ypatingus įstatymus kad su
varžytų tapi tikrų priešvals? 
tybinių grupių vęį|dipą bei 
valstybei žalingų idėjų sklei
dimą, numatydamos už šios 
rųšies veiksmus gana sųii: 
kias bausmes.

“Štai, sakysime, Angliją 
išleido specialų vidaus tvar? 
kos apsaugos įstatymą (Pub
lic Order Bill), kuriuo už? 
<Irąudžiąma jĮėvę|į partinės 
uniformos, organizuotis ię 
veikti karinio pobūdžio or? 
ganizaęijoms*, viešo.se vieto
se ir vaikštynėse turėti gink? 
lūs, nešioti kiršinamus aę 
įžeidžiamus Šukius. Tuo įs
tatymu praplėsta policijos 
galia bent kokiems viešiems 
veikspąapi§ suvaržyti.

“čekoslovąkįjoje yrą iš^ 
leistas įstątymas, kųrįuo vy? 
riąusybe įgaliojama suspen
duoti politines partijas. Pa? 
našus įstaĮymąi buvo išleisti 
ir Austrijoje, Šveicarijoje įr 
kitur.

“Antra vertus, niekur Eu
ropoje pastaruoju metu ne
bandyta suteikti politiniams 
kaliniams visuotine amnes
tija, kai tuo tąrpų visur tik 
rupinąmasi sustiprinti prie
mones kovai su politiniais šiaip ftjįj^ip, Lietuvos pik-

nusikaltimais. Tai yra bu
dingas šių laikų reiškinys, 
rodąs kad šių dienų Euro
pos valstybių politinis gyve
nimas visas valstybes verčia 
labiau rūpintis saugumu įr 
tvarką ir kad netrūksta to
kių faktorių prieš kuriuęs 
tenka griebtis ypatingų prie
monių.”
Pirmiausfia “Naujienos” nie

kuomet nereikalavo visuotinės 
amnestijos. Vadinasi, amnesti
jos visiems politiniams kali
niams be išimties. Kaip tik 
priešingai, — atvejų atvejaįs 
jos pabrėžė, kad Lietuvos vals
tybės priešams amnestija netu
ri būti suteikta. <

O kasi atsitiko Lietuvoje? 
Pikčiausi valstybės priešai, 
Klaipėdos hitlerininkai, rodosi, 
jau visi liko amnestuoti. Vadi
nasi, susilaukė amnestijos kaip 
tik tas gaivalas, kuris bandė 
parausti Lietuvos valstybei pa
grindus, o tuo tarpu kalėjimuo
se tebelaikomi piliečiai, kurių 
nusiikaltimas susiveda prie tp*, 
kad jie reikalauja atsteigti Lip
tų vo j e demokratinę tvarką.

Darydamas “iškylą” į demo
kratines valstybes, Patarėjas 
visiškai susiglumijo: jo paties 
žodžiai rodo, kad demokratinės 
valstybės stengiasi apsiginti 
nuo valstybės priešų, o ne nuo 
vyriausybės oponentų. Savo po
litinių oponentų nei Anglijos*, 
nei Čekoslovakijos, nei Šveicą- 
rijos vyriausybės nebaudžia ir 
jiems neatima teisės laisvai są- 
vo nuomones reikšti. Pavyz
džiui, Anglijos darbiečiai itįn 
griežtai kritikuoja Chamber
lain’o vyriausybę, bet už tai juk 
jų niekas kalėjimą nesiunčia. 
Tas pat yrhi ir kitose demokrą? 
tinėse valstybėse, kur specia
liais patvarkymais bandoma 
suvaldyti ne vyriausybės opo
nentai, bet; valstybės priešai.

Nuo kokių priešų, pavyz? 
džiui, stengiasi apsisaugoti Če
koslovakija? ,

Visi juk žino, kad pikčiausi 
Čekoslovakijos priešai yra na
ciai. Nuo jų tad ir bandonąa 
apsisaugoti. Šveicarija į' nacių 
ir fašistų propagandą mažiau 
tekreipia dėmesio, nes ten ta 
propaganda beveik jokio pasi
sekimo neturi. Ji tik. priversta 
buvo protestuoti prieš pačių 
įžūlų pareiškimą, kąd vokiečių 
gyvenąmojį ŠveięarijoĮS dalis tu
rinti pasiduoti Įlitlepo globai.

Austrijpsj liūdnas galąą turė
tų būti pąpipka vįsienis tiems, 
kurie garbina “tautos vadus”. 
Prieš kelis* metus ten šeiminin
kavo “kišeninis diktatorius” 
Dplįfpss, kuris Viepoą darbi- 
ninkąips surępgė biaųriąusios 
rųšies pogrpmą. Jią net anuo
tomis supąiHipp. darįjininl^ų pa
statytus papius, guriais dįd- 
žipodąYpąi Yisąs* pąsąu|is. Ir (ai 
jis dayę tPdėĮ, Kad IWYQ pasi
ryžęs ^ųtHpąlripti viąofcią poli
tinę ppp^jęįją. Taip, jąip rū
pėjo nę tiek valstybės pęiešps 
(pącįus) suvaldytą fcipfc ąunąi- 
kinti darbininkų organizacijąs, 
kurios tikrai pavyzdingai tvąr-

Na ir prie ko visą tai priye-

Mąžą to, kąd Dpjlfuss žuvo 
nuo priešų rankos (jis* buvo 
nužudytas nacių sukilimo me
tu), bet jis taip pat priruošė 
dirvą tam “pučui”, kurį nese
niai įvykdė Hitleris. Sunaikin- 
dąmąs darbininkų organizaci
jas, Dollfuss sunaikino stip
riausią atsparą nacių įtąfcąi. 
Kai Austrijos atsparumas su
silpnėjo, tai Hitlępųi nesunku 
buvo įvykdyti “anšliusą”, at? 
seit, prijungti Austriją prie Vo
kietijos.

Tai štai kaip atsitinka su 
valstybėmis, kurias peątskiria 
poetinių oponentų nuo valsty
bės pripšų.

Patarėjas turėtų atsiminti,

Antradienis, fclrž. 28, 1938

Dėl Baltoskandijos

(Musų specialąus korespondento Lietuvoje)

Tagta yrą niargąs, inoząiškas mišinys. — Kaip žmones 
kintą skirtingą sąlygų įtakoje, — Tąutą nėra sustin
gęs kųnąs ir nųoląt kinta, — Vokiečiai. — SSSR j- 
vąirios tautos, Mažųjų tautu problemą. — Skan
dinavijos valstybės, — Lietuvai reikėtų labiau susi- 
artinti SU Skandinavų valstybėmis.

(Tęsinys)
Jei taip, itai mažom tautoms 

pęlięka nieko kito, kaip tik 
burti savas pajėgas. Lygiai taip, 
pąt matome ir SSSR, kad lt te‘ 
ųąis įsigalėjo toksaį paprotys, 
kur nę žmonėms norimą idėją 
įgyvendinti, bet žmonės idėjai, 
o jei šįtąip, tai kąs Stalino kul
tivuojamai įdėjai neatitįnką, tai 
tyri būti žudomas.

Ir kaip tik viąa eilė mažųjų 
tąiRų gyveną tarp čių dviejų 
valstybių, būtent, tarp vokiečių 
ir Stalino vedamų rusų.

Todėl Šios mažosios tautos ir 
turėtų surasti bendrą kalbą, 
nors ir tasai junginys susidary
tų iš įvąįrių tautų, bet visų tų 
tautų vįęnas noras ir troškimas 
išlikti gyvais ir savos tautos sa-

Istorinis likimas* jąą jmniia, 
arba tikriau tarus joms visoms 
gręsią visai vienodas likimas.

Šių mažų tautų tarpe yra 
daugiausia prigiję humanisti
nių idėjų. Skandinavijos vals
tybių tarpe, be to, daugiausia 
yra įsigalėjęs teisingesnis* socia
linis žmonių sugyvenimas. Čia 
darbo žmonės daugiausia negu 
kur kitur pasaulyje, socialiniai 
geriausiai yra aprūpinti, čia y- 
ra žmoniškiausia santvarka. 
Čia niekas už politinius įsitiki
nimus nėra žudomas. Čia dau
giausia gali mvarankiai pasi
reikšti žmonių galvojimas. Čia 
stipriausiai demokratinė san
tvarka < yra įleidusi šaknis. O 
kartu visos tos mažosios tautos 
žmonijai gali įjungti daugiau
sia vaiskiausių kultūros žiedų.

Taip net lyg ir išrodo, kad 
mažosios tautos sparčiai kultu- 
rėja ir joms priklauso ateitis.

Be to, Skandinavijos valsty
bėse dabar yra stipriausias so? 
cialištinis judėjimas. Ir čia įsi
galėjo kaip tik tasai saikusis 
socialistinis judėjimas nesiva- 
daująs nei kerštu, nei zoologi
ne neapykanta priešams.

Tai valstybės, kurios nežino, 
kas tai yra politinės bylos, ku
rios nežino, kas tai yra žudyti 
žmones už jų politinius įs4tikir 
nimus.

Taigi, visais atvejais, butų ge
ra, jei Lietuva savo užsienio 
politika pasuktų Skandinavijos 
valstybių pusėn.

Butų gera, kad bent iš pre- 
džių kultūriniai Lietuva artėtų 
skandinavams. Suprantama, tai 
labai sunkus uždavinys, nes 
kaimiiiinės didesnės* valstybės 

mažėja, darys visokių kliūčių. 
Bet jei tik butų tikro noro jr 
pasiryžimo, daug ko galima at? 
siekti. Pirmoje eilėje turėtų su
stiprėti ryšiai tarp Baltijos vals
tybių. Čia turėtų ųžsimęgsti tik
ras karinis susitarimas. Šio at
siekus, jau Baltijos valstybių 
svoris kitų tarpe padidėtų.

Skąndįpąvijos valstybės, kad 
ir neformaliai, bet kariniui jau 
bendradarbiauja. Jei toksai ka
rinis bendradarbiavimas prasi
dėtų Bąltijos valstybių tarpe, 
tai šiokia sąjunga galėtų kaipo 
tokia ieškoti ryšių sų Skandi- 
nąvijps valstybėmis.

čiąusi priešai yra bitleriiiinkąi, 
kurie Klaipėdoje per paskuti-: 
nius kelis metus dirbą galingą 
darbą. Tačiau tuos priešus (an
tininkų valdžia priversta yra, 
taip sakant, su “minkštopiis 
pirštinėmis” čiupinėti, o tuo 
tarpu politinius oponentus ji 
steigiasi griežčiausiai bausti.

Tai kaip tik ir yra kartoji
mas tos pat klaidos, kurią pa
darė Dollfuss. ' •

Paskiau per Čekoslovakiją 
butų galimą ieškoti ryšių toliau 
į pietus. Lenkams tik tektų tuo
met pasirinkti arba Vokietiją, 
arba likti izoliuotai. Netenka 
visai manyti, kad, sakysime, 
Prąncųzija butų tokiam jungi
niui priešingą, nes jau kas ne- 
itralųs pasilieka visiems šių die
nų Europos įvykiams, tai tuo 
pačiu jau padeda Prancūzijai

Viso pasaulio demokratija tu
rėtų šitokį Baltoskandijos vals
tybių junginį tik sveikinti, nes 
jisai prieš nieką nebūtų nu
kreiptas, o tik savo gyvybinius 
reikalus ginti.

Tik Europoje ir pagaliau vi
same pasaulyje karo kvaituliui 
praslinkus, jį išgyvendinus, bus 
galimas gilesnis, sėkmingesnė 
tvirtesnis socialistinis judėji
mas. O dabar iki Vokietijos ir 
Italijos ir dalinai Lenkijos mi
litaristiniai ragai nėra palaužti, 
šioje nešvankioje ir nesveikoje 
atmosferoje joks rinitas socia
listinis judėjimas nėra galimas. 
Prancūzijos gyvenimas vaiz
džiai rodo, kokiu surogatiniu 
keliu net demokratinis judėji
mas turi eiti.

SSSR šiuo atsitikimu yra la
bai, prasta talkininke, nes ir ji 
pas save yra įvedusi savos rū
šies “rasizmo” pradus, arba tik
riau tarus, fašistinis judėjimas 
pasiskolino SSSR kovos meto
dus.

(Galas)

IŠ LIETUVOS
Fanatiški Telšių ra
binai padarė žydui 
kirpėjui “pogromą”

šeštadie- 
nępatiko. 
toliau ir 
nes Tel-

nedaug, tai kirpėjai nau- 
kiekyiena proga uždirb-

šeštadienį rabinai suor-

Telšiai žinomi, kaip Lietuvos 
žydų fanatikų ir kraštutinių 
rabinų tvirtovė. Ką tie rabinai 
drįsta daryti Telšiuose, kitur 
jie nebandytų net apie tąi pa
galvoti. Bet jų akiplėšiškumas 
perėjo jau visas ribas praeitą 
šeštadienį, gegužės 14 d.

Telšiuose žydas kirpėjas Zal- 
mąnovičius Pręz. A. Smetonos 
g-yėj 38 nr. dirbo ir 
niąis. Rabinams tat 
Jis jų neklausė. Dirbo 
truputį uždirbdavo, 
šiuose kirpyklų nemaža, o kli- 
jentų 
dojasi 
•ti.

Tą 
gąniząvę .užpuolimą ant to kir
pėjo. Rytą, 9 vai. po mitingo 
rabinų sęnunąrijoje, susidarę 
įš Telšių rąbinų mokyklos eise
ną, kuriai vadovavo rabinai Z. 
ir Ę. M. Blochai. Eisenoje buvo 
ir svetimšalių, rabinų—jos au? 
klėtinių. Zalmanovičiauą^ kirpy
kloje tuomet kaip tik dirbo jo 
tarnautojas Išlinskis, lietuvis. 
Pa(s savininkas vaikščiojo gat- 
Ve. Prie jo, taip ramiai vaikšr 
čiojančio, priėjo rabinai Blo? 
ęhąi ir japi abu smarkiai smor 
gė rankomis į veidą. Zalmona- 
vičius, jų sumuštas, pasitrau
kė, nuėjo policijon. Atėjęs por 
licininkas išvaikė fanatikų mi
nią. Nurimo. Tuomet ir pats 
Ząlnaanovičius pradėjo kirpyk
loje dirbti. Abiems rabinams 
Blochams surašyti protokolai.

Po pietų tiedu rabinai saki 
pamokslus tuo klausimo sinago
goje. Jie, tarp kito, paaiškino, 
kad
Palanga sudegusi dėl šeštadie

nio nelaikymo

Telšių žydai tunėtų tokio gaiš r 
ro pavojaus saugotis. Jie pra-

še susirinkusius jų klausyti ir 
eįti pas Zajmaųpvičių okupuoti 
jo kirpyklą, susėsti joje ir kai-, 
beti poterius.

Apie 18-19 yąl. susidarė an
trą eisena. Iš rabinų dalyvavo 
E. M. Blochas. Vietinių žydų 
dąlyvavo nedaug (daugumas jų 
iš to viso reikalo tik šaipėsi), 
tik keli karštakošiai fanatikai, 
ir minia rabinų seminarijoš 
mokinių, šį kartą jie puolė ka- 
ringiau ir pradėjo veržtis net 
kirpyklon. Gatvėse buvo susi
rinkę ir šiaip miesto padugnių 
gyventojų, kurie ieškojo tik 
progos muštis. Padėtis pasida
rė įtempta. Rabinas Blochas 
buvo bebėgąs kirpyklon. Bet 
čia labai vykusiai įsimaišė po
licija. Ji į tą reikalą labai rim
tai pažiurėjo (visai pamatuo
tai), ir susirinko beveik visi 
Telšių policininkai, su policijos 
vadu ir nuoy. v-ku priešakyje. 
Policijos dėka buvo įšvęngta 
muštynių ir didelio klegesio. 
Visi triukšmądariai buvo iš
sklaidyti, kirpykla apsaugota. 
Zalmanovičius 
savo klijentus 
12 vai. nakties 
laikė tvarką 
Telšių miesto
tokį rabinų elgesį ko griežčiau
siai smerkia. Toks rabinų aki
plėšiškas žygis galėjo įtikinti 
ir abejingus žmones, ko tie ra
binai siekia. Gyvename XX 
amžiuje valstybėje, kurioje są
žinės laisvė visiems garantuo
ta, o tie fanatikai nori pri
mesti savo valią kitaip mąstan
tiems ir 
Jie nori 
kvizicijos 
kai žydų 
vo ir persekiojo Urielį Akostą 
ir garsų filosofą Benediktą 
Spinozą. Jei tie rabinai turėtų 
galią, tai jie degintų laužuose 
knygąs, muštų ir akmenimis 
apmėtytų kitaip mąstančius žy
dus. Jie butų baisesni už kai 
kuriuos, diktatorius. Tat ryš- 
kiaušiai įrodo jų žygis praeitą 
šeštadienį Telšiuose, kuris jų 
padarytas, nors sąlygos tam ne
buvo palankios, įstatymas tat 
draudžia, kiekvienam laiduota 
sąžinės laisvė). Įsivaizduokite, 
ką jie darytų, jei viskas butų 
jų rankose. Turi būti pasisteng
ta, kad daugiau tat nepasikar
totų.
kybų

galėjo ramiai 
aptarnauti. Ligi 
policija dar pa- 

mieste. Pažangi 
žydų visuomenė

kitaip veikiantiems, 
sugrąžinti mus į in- 
laikus, į tuos laikus, 
rabinai ekskomunika*

Atsiminkime, kad visų ti- 
klerikalai toki.

Telšiškis

Vilniaus Lietuvių 
Suvažiavimas

VILNIUS — Vilniaus lietu
vių visuomenės veikėjai nuta
rė sukviesti Vilniuje lietuvių 
suvažiąvimą kuris numatomas 
birželio 28 d. Prašymą pasirašė 
kun. K. Čibiras, red. A. Buro
kas, iąž. M. Kraužlys ir red. J. 
Latvys ir įteikė vietos adminis
tracijos valdžiai

Tai butų platesnis lietuvių 
suvažiavimas Vilniuje jeigu 
valdžia leis.

IŠVYKO Į VAIGUVOS “EU
ROPOS” VIEŠBUČIO AKCI

NINKŲ SUVAŽIAVIMĄ

KAUNAS — Varšuvoje nuo 
prieškarinių laikų yra didžiau
sias ir gražiausias “Europos” 
viešbutis. “Europa” yra repre
zentacinis Varšuvos viešbutis. 
Pasirodo, kad tas viešbutis sta
tytas ir įrengtas, daugiausia 
Lietuvos dvarininkų pinigais, 
nes nuo senų laikų Lietuvos, 
ypač žemaičių krašto, dvarinin
kai buvo turtingesni, valdė der
lingesnes žemes, negu Lenki
jos dvarininkai. O būdami tur
tingi jie darė ir įvairias inves- 
tącijas Lenkijoje.

Net ir dabar didžiausiu “Eu* 
ropos” viešbučio akcininku yra 
Lietuvos dvarininkas 
kis.

Pšesdzec-

kaip tikPšesdzeckis dabar 
ir išvykęs į Varšuvą 
pos” viešbučio akcininkų susi
rinkimą. • . b..- — » . • *•

■
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ROCKFORDIEČIAI VYK
STA J AURORĄ

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugija turi savo beisbolo ko
mandą. Toji komanda liepos 3 
d. vyksta į Aųtorą, III. Ten ji 
Jotį sų kitataučių komanda.

MELROSE PARK, ILL.
Apie gegužės vidurį p. Kru- 

szinis, Męlrose Parko Lietuvių 
Kulturps Draugijos finansų se- 
kretprįus atidarė Broądway Inu 
(149 N. Ęroadway). Savo už

eigą jis labai šauniai įrengė,.— 
sudėjo gražiausius barus visa
me mieste. Dėl biznio jis nesi
skundžia. O toliau — bus dar 
geriau, nes tai naujas biznis.

P-as Krusziiris buvo vienati
nis fotografas visame mieste. 
Savo studiją jis pardavė p. J. 
Padžiunui, kultūros draugijos 
pirmininkui, o pats sumanė pa
bandyti laimės kitokiame biz
nyje. Ko geriausio pasisekimo 
tiek jam, tiek p. Padžiunui.

IŠVADINĖJO
Šiuo metu Chicagos Rietuvių 

Draugijos, taip sakant, vyriau
sybė pusėtinai išsisklaidžiusi. P. 
Miller, finansų raštininkas, per
eitų ketvirtadįeių išvyko į 
Scrantop, Pa. Jis ten (Jąlyvaų- 
ją SLA seimę, Scrąntone dabąr 
yra ir Dr. Montyidas, kuris ei
na draugijos daktaro pareigas. 
Daktaras taip pat yra SLA sei
mo delegątas. Be to, jam te
ko pirmininkauti Amerikos Lie
tuvių Kpngręsp konferencijai, 
kuri, kiek turime žinių, praėjo 
visai sklandžiai.

Tačiau iš visų didžiausiąs 
“vendrauninkas” yra P. Gals- 
kis, kuris gegužės pradžioje su 
“troku” išvyko į vakarus (įves
tus) daugiau svieto pamatyti. 
Pasijinko jis troką, atseit, au
tobusą dėl to, kad, saugiau juo 
važiuoti. Anot jo, greičiausias 
butų buvęs susisiekimas lėktu
vu, tačiau esąs ir mažas nepą- 
rankumas: esą, skrisdamas lėk
tuvų, žmogus dažnai greičiau 
nuskrendąs į dangų...

Dabartiųiu laįku Galskis gyr 
vena Portland, Oregan. Kai pą- 
sitąiko progą, tąi jis aplanko 
ir kitas artimesnes lietuvių ko
lonijas. Pavyzdžiui, buyo susto
jęs Seattle, Wash., bei aplan
kė farmęrių koloniją.

Kąip ilgai Gajskiš pasiliks va
karuose; štfnku pasakyti j'Grei
čiausiai ir jis pats to nežino. 
Nežinia taip pat, kokiomis su
sisiekimo priemonęipis jis grįš: 
troku, lėktuvu, traukiniu, pės
čias ar kitaip.

Kaip ten nebūtų, mes linkio 
me jam ko geriausio pasiseki
mo. Nėra abejonės, kad vaka
ruose jis įsigyš daug įdomių į- 
spųdžių.

NAUJI NARIAI
Nors ir sunkus laikaį, nors 

dabar yra vasara, bet mes vis 
dėlto augame. Kas savaitę mes 
vis gauųame naujų narių. Pa
vyzdžiui, pereitą ipepesį naujų 
narių prięąųglįs pasiekė pen
kiasdešimt su viršum. Visai ne
blogas rekordas. Tas rekordas 
juo labiau, yra reikšmingas dėl 
to, kad tiek naujų parių įsira
šė pirmą mėnesį po kpptesto. 
Iš visko atrodė, kad tai turės 
būti ląbąi “slow” mėnųp, o išr 
ėjo visai Ritaip.

Akivaizdoje tų faktų galima 
tikėtis, jog rudeniop mes pra
dėsime dar smargiau augti. Pa
sitenkinti tup, ką jau atsiekė
me, mes nęmąppjp£« Mes ir to
liau nesėdėsime rankas sunėrę, 
bet bandysim6 sukti veiklos rar 
tą, kad musų draugija yįs ąpgr 
tų, vis plėtotųsi ir po metų ki
tų paniektų dešimties tųkstapr 
eių narių- Tąip, tegul musų šū
kis būna: mes» nenurimsime be 
dešimties tūkstančių!

šiuo gi tarpu suminėsime 
naujus narius, kurie įsirašė per
eito^ savaitės bPYyje. Štąi jie:

Marie Zpllan (sūnūs ir 
duktė pasižadėjo įsirašyti vė
liny)

Edna Kumpas
Lpųis Mipgela, pasižymė

jęs ristinas įr atletas, kuris da
bar dirba likerio ojselyje

Apną Kųnęhuą.
J. DEGUTIS TVARKO 
RASTINĖ REIKALUS
Kaip jau anksčiau minėjo

me, P. Miller, finansų raštinin
kas, yra išvykęs į Scrantoną. O- 
fise jį dabar pavaduoja drg. J. 
Degutis, draugijos iždininkas.

Todėl su įvairiais draugijos rei
kalais malonėkite į jį kreiptis. 
Ofisas yra atidaras puo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro Ketvir
tadienio vakąrais yra laikomas 
iki 8 valandos. Bet užtai tre
čiadieniais ir šeštadieniais ofi
sas užsidaro 12 vai. dienos. Na
riai esate prašomi įsidėmėti tas 
valandas, kad nereikėtų turėti 
neparankumų. Beje, sekmadie
niais ir šiaip kitomis šventėmis 
ofisas yra uždarytas.

ATŠAUKIAMAS KENO- 
SHĮEČIŲ PIKNIKAS

Liepos 3 d. Kenosha Lietuvių 
Kultūros Draugija drauge su 
savo choru buvo pasiryžę su
rengti pikniką. Tačiau dabar 
gavome iš draugijos sekretorės 
oficialų pranešimą, kad pikni
kas liko atidėtas tolimesniam 
laikui ir liepos 3 d. neįvyks.

MIRIMAI
Pereitą savaitę draugija atsi

sveikino visam laikui su dviem 
savo nariais, būtent, Antanu 
Butkum ir Povilu Paliliunu. Pa
lyginti abu buyo dar gana jau
ni vyrai. Bet, kaip sakoma, su 
mirtimi niekas kontrakto nėra 
pasidaręs. Kaip vagis naktį, ji 
nepastebiamai prie žmogaus 
prisitaiko, ir baigtas kriukis.

VALDYBOS VEIKLA
Pereitą savaitę Chicagos Lie

tuvių Draugijos valdyba turėjo 
savo regųĮiąrų susirinkimą. Ęu- 
vo aptaria daug svarbių daly
kų. Daugiausia dėmesio bus 
kreipiama į naujų narių gavi
mą. Tam tikslui liko paskirta 
ir komisija, kuri pasistengs iki 
vasaros galo pagaminti tinka
mą planą naujiems nariams 
gauti.

Kitas svarbus dalykas — tai 
prisiruošimas kultūros draugi
jų konferencijai, kuri turės į- 
vykti spalio mėnesį. Kolkas vie
ta dar nepaskirta. Vadinasi, ne
nutarta, kurioje kolonijoje toji 
Jconferencja įvyks.

Ryšium su tąja konferencija 
kultūros draugijos yra prašo
mos patiekti kokių sumanymų 
visos organizacijos gerovei. Bu
tų gerai, kad tokie sumanymai 
butų prisiųsti į centrą iŠ unkš
to. Tai palengvintų konferenci
jai dienotvarkę pagaminti.

DAR PIKNIKO REIKALU
Sakoma, jog reikia klabinti 

tol, kol durys bus atidarytos. 
Tatai yra pasiryžusi daryti ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
biznio komisaja, kuriai pavesta 
liepos 31 d. Sunset darže su- 
ręngti pikniką moksleiviams 
šęlpli fondo naudai.

Jau keliais atvejais buvo 
kreiptas į kolonijų kultūros 
draugijas, kad jos parūpintų 
talentų pikniko programai, bet 
iki šiol vos kelios jų atsiliepė.

Kodėl delsiate?
Komisija nori tik vieno dąlyr 

ko: tuoj praneškite, jog sų vie
nokios ar kitokios rušįesi talep- 
tais į pikniką atvyksitę, i? b.ųs 
užriestas kriukis.

CICERIEČIAI LINKS
MINSIS

šiuo norime visam Cicero lie
tuviškam svietui pranęšįi, ka4 
Cicero Lietuvių Kulturps Drau
gija liepos 3 d. turės Išvažiavi
mą. Išvažiavimo vieta: miške
lis ties Tautiškų Kapįnių va r? 
tais. Taigi jokio keblumo nebus 
vietą surasti.

Visi kviečiami į ciceriečįų įš- 
važiavimą atvykti.

iŠ LIETUVOS
KETURIŲ VALSTYBIŲ 
MIŠKAS KLAIPĖDOJE

Iki didžiojo karo Klaipėdos 
uostas buvo menkas miško ap- 
dirbimo bei išvežimo uostas. 
Klaipėdiškiai s&vo uostą ir va- 
dino stačiai malkų uostu (vo
kiškai Holzhafen). Klaipėdoje 
buvo įsteigta daug lentpiuvių, 
kurios apdirbdavo Nemunu at
plukdomą mišką. Berods, Klai
pėda daugiausia gyveno Lietu
vos mišku sąskaiton. Tada nu
sigyvenę Lietuvos dvarininkai 
smarkiai pardavinėjo vokie
čiams ir žydams mišką. Miš
kas žiemą būdavo sukertamas 
ir suvežamas prie pakrančių, 
o vasarą plukdomas! daugiausia 
į Klaipėdą.

Karo metu ir tuojau po karo 
Klaipėdos kraštas, miestas ir 
uostas labai suskurdo. Nebuvo 
iš kur imti apdirbimui miško.

1923 metais Klaipėdos kraš
tą prijungus prie Lietuvos, 
Klaipėdos uostas tuojau pradė
jo atsigauti. Bet jau ne kaipo 
miško uostas. Uostui gyvuoti 
ir augti atsirado kitas, daug 
tvirtesnis, tikresnis ir pelnin
gesnis pagrindas, tai Lietuvos 
užsienio v prekybos aptarnavi
mas. Per Klaipėdą vis daugiau 
ir daugiau buvo įvežama ir iš
vežama Lietuvos prekių. Dabar 
jau tas uostąs pątarnąuja apie 
keturis penktadalius visos Lie
tuvos užsienio prekybos.

Pažymėtina, kad Klaipėdos 
miestas ir uostas vėl atgauna 
ir miško uosto vardą. Dabar 
Klaipėdos uostui teks net ketu
riom? valstybėms patarnauti 
miško reikaluose: Lietuvai, 
Sov. Rusijai, Vokietijai ir Len
kijai.

Lietuva savo parduodamą 
užsieniams mišką apdirba ir iš
veža per Klaipėdos uostą. Tuo 
tikslu Klaipėdoje pusiau valdiš
ki (lideji celulozos ię faųieros 
fabrikai lentpjūvės. Lietuva sa
vo mišką išveža tiktai gerai 
apdirbtą lentpjūvėse apbą ce
lulozos ir fanieros pavidale.

Jau keleri metąi Klaipėdos 
lentpjūvės apdirbinėja Sov. Ru 
sijos mišką; apdirbtas rusų 
miškas iš Klaipėdos uosto to
liau parduodamas ir išvežamas! 
į užsienius. Berods, šiemet su 
Sov. Rusija dėl jos miško ap
dirbimo platesniu mastu dar 
nesusitarta.

Vokiečiai Tilžės krašte, Til
žėje ir Ragainėje, turi didelius 
celulozos fabrikus, kurie ap
dirba iš užsjenių atvežamą 
medį. Miškas Tilžės krašto fab

rikams taip pat eina per Klai
pėdą. Iki Klaipėdos mišką atve
ža jurų laivais', Klaipėdoje iš 
įaivų mišką perkrauna į baido
kus ir velka Vilhalmo kanalų 
įr Nemunu į Tilžę ir Ragainę.

Pagaliau, užmezgus Lietu
vos-Lenkijos diplomatinius san
tykius, jau susitarta dėl lenkų 
miško plukdymo Nemunu į 
Klaipėdą.

Gal būt dar šią vasarą Klai
pėda gaus ir lenkiško miško. 
Taigi Klaipėda, net keturioms 
valstybėms patarnaudama miš
ko reikaluose, vėl turės daug 
darbo savo senos specialybėm 
srity. —Tsb.

LIETUVIŠKAS LITAS —
TVIRTAS PINIGAS 

r

Tvirti pinigai yra valstybės 
ekonominio gyvenimo pagrin
das. Todėl valstybių pinigai 
paprastai smunka liktai kąru 
arba ypatingų ekonominių su
krėtimų laikais. Tiesią, pasta
raisiais melais kai kurios vals
tybės pačios sąmoningai nuver
tino savo pinigus, kovodamos 
su ūkiniais sunkumais. Kai ku
rios valstybes slavo pinigų nu
vertinimu pasiekė kai kurių lai
mėjimų. Bendrai tačiau valiutų 
(popierinių '.Jpinigų) kritimas 
kraštui neša įvairių negerovių.

Lietuva visą laiką labai ven
gė savo pinigų nuvertinimo. 
Lietuvos žmo’nės karo ir poka
riniais metais pergyveno rusų 
ir vokiečių pinigų žengimą, ku
ris sunaikino visas sutaupąs, ir 
visam kraštui pridarė daugybę 
nuostolių. Savų pinigų smuki
mas pakirstų galutinai pasiti
kėjimą bet kokiais pinigais. Be 
to, Lietuvai atrędė pavojinga, 
dėl abejotino ekonominio pa
lengvėjimo, savo pinigus nu
vertinti.

Todėl Lietuvos vyriausybė 
visą laiką stengėsi laikyti tvir
tą lito kursą. Ekonominės kri
zės metais buvo daug pagundų, 
o dalis visūomenės net labai 
pageidavo, kad butų numušta 
lito vertė. Tačiau vyriausybė 
nesidavė sugundoma ir tvirtai 
laikėsi savo nusistatymo. Nąu- 
joji, mijiįstęrip pirmininko VI. 
Mirono, vyriausybė taip pat pa
reiškė, kad ji laikys pinigų ver
tės pastovumą.

Ir taip lietuviškas pinigas li
tas įsigijo Europoje pastoviau
sio pinigo vardą.

Beveik visų Europos valsty
bių pinigai daugiau ar mažiau 
smuko ir svyravo, o litas visą 
laiką (nuo savo gimimo 1922

TTT

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kainą su persiuntimu tiktai *1,10 

NAUJIENOS 
1739 Sq. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

[ACME-NAUJIENŲ rVto]

beveik vien auksu.
Pavyzdžiui, Liętuvos Banko 

aukso fondas gegužės mėn. sie
kė apie 80,000,000 litų suma, o 
svetimų valiutų fondas! tiktai 
apie 2,000,000 litų.

Popierinių pipigų apyvartoje 
dąbar yra apie 125,000,000 litų. 
Tokiu budu lito padengimas 
auksu ir svetimomis valiuto
mis siekia 65 procentų. Tai la
bai aukštas padengimas; pagal 
lito įstatymą jis galėtų būti ir 
žyipiąi mažesnis. —Tsb.

MOKSLINĖ VADYBOS 
DRAUGIJA LIETU

VOJE

inž. Zigmas Rimša, Albinas Kle
inas, Aleksandras Macys, pulk, 
iųž. Jonas AcųsrĄoųkas, pulk- 
Dr. Pranas Lesauskas, pulk* 
Juozas* Grikiškist Tsb.

GARANTUOTI
Pasauly Pagarsėję 
Sidabriniai Setai 

ROGERS-ONEIDA
LIMITED

Vienam Grąžąs
Asmeniui “Faun”

SUŽEISTA — įsa Miran- 
da, iš Italijos importuota 
Hollywoodo žvaigždė, kuri 
buvo sunkiai sužeista auto
mobilio nelaimėje. Jai su
žalojo nugarkaulį.

m. spalių 1 d.) nė kiek nesvy
ravo ir tebėrų savo pirmykštė
je vertėje.

Dabar, kai Lietuva jau išgy
veno didžiuosius ekonominės 
krizės sunkumus, lito pastovu
mą laikyti nėra sunku. Litas 
viją laiką turėjo ir tebeturi 
aukštą auksu ir svetimomis va
liutomis: padengimas. Kadan
gi daugelis užsienio valiutų da
bar neturi didelio pastovumo, 
lai lito padengimas pagrįstas

Kaunas Tsb.
Vidaus reikalų minisitras pa

tvirtino Mokslinės Vadybos 
Draugijos įstatytus. Šios drau
gijos tikslas yra tyrinėjimais, 
diskusijomis, spauda ir kitomis 
bubamomis priemonėmis viso
se ukįo gyvenimo srityse kelti 
lietuvių ūkinį pajėgumą ir eko^ 
numinę gerovę, praktiškai tai
kant mokslinės vedybos dės
nius.

Draugijai įsteigti daugiausia 
pasidarbavo Amerikos lietuvis 
inž. Vytautas Grajčiunas. Drau
gijos steigėjais yra: inž. Vytau
tas Graičiunas, Petras Pamatai
tis, Zigmas Gališauskas, Dr. 
Vladas Juodeika, Dr. Pijus 
Biclskus, Jonas Šimkus, Vytau
tas Meilus, Jonas Rcnkauskasi,

PARSIDUODA PO

ŠMOTŲ $2.75
SETAS! . '6

NAUJIENŲ Q Q n 
Skaitytojams V V U 

TIKTAI
SU 6 KUPONAIS

Į Kitus Miestus 15c Extrą 
Persiuntimas

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

SIUNČIU  .............  KUPONUS
SIUNČIU ................... PINIGŲ

L. M. Norkus
AMBKOSIA & NECTAR

Beer Distributor

Atsiųskit man .............................
Vardas ............................................
Adresas ...........................................
Miestas ............................................
Valstija ..........................................
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Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

, , ■ ■ ■ ' I .
GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 

AMBROiSlA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yrą pagamintas iš impor-
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesalę) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teįsingą patar? 
navimą.

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240
r jĮ.m tij nn J ,W|ww 
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LIETUVOS-AMERIKOS

ermometras
ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysįt “Naujięr 
nas” ant metų ir 
prisiusi!
CJiicągoje $8,00
Kitur Su v. Valstijo
se ir Ranądoj Rupi’ 
giiįta kaiąą .... $5.00
Siųskit money orde 
rį arba čekį —

NAUJIENOS
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People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

•Vith the best to choose from tbese days, em- 
ployers favor the nerson who is most attrac- 
tive. In business lite as in the sočiai world. 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
fvorst of faults.

Unfortunately everybody cuffers from thia 
offensive condition ąt sėmė time or otner— 
many morę regularly thaa they thi.Ą. Fermen- 
tation of food particlea skippįd by the tooth 
brush is the rausė of most rases. Deraying 
teeth ęnd poor digestion also rausė odors.

The quick, pleasant w»y tp i m pro ve your 
breath u to ūse Listerine, the quick aeodorant, 
every mornipg and everv nlght.

Listerine ha’ts fermentatlon. a major rausė 
of odors, and overcomes the odors tbemselvee. 
Your breath becomes sweet and agreeable. I(J 
"vUJ ąot offęnd othere.

II you value your job and your friends, ūse 
Literine, the safe aptiseptic. regularly. Lam» 

Pharnjacal Company, S.t. Louis, Mo.

Don’t offenil others * Chęck 
halitosis with (ISTERINE

1 Iited St- 
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30 Years Sųccees! Dffętęr's 
Amazing Ųqų|<| for ItcMng of 

ECZEMA
Daug: yra atsitikimų, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninan
tis. antiseptiniR skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmp, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

IA pirmo sykio Žemo nefta nuostabių pa- 
Rcibų. Po to. jo ypątiuKas grydyuias (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
raAo iA visur, garbindami gautus pasėkas. 
Štai kaip rafto p. F. M. i A Jersey City: “l 
keletu savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo uuo Eczema, kuri mane vargino per 36 
metus."

Neregimas, nedčmčtas — palik Žemo per 
dienų ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.26 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

/or ECOHOMY and 
SATIŠFACTION ūse

Double lėstesl!DovbleAdiont

PAKING 
IlkV PQWPER

Sįme hiet To^ayas45^8KA(/o
25 oupces for254

Full Pack NoSiack Fįllind
MILLIONSOF POUNDSHtVl BEEM 

IhED BY OUR GOVERNMENT

T
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Diena Iš Dienos
Viešas Padėkos , 
Žodis

Brangus draugės ir draugai, 
tariam širdingiausius padėkos 
žodžius jums už surengimo

Michigan ežerą, o kiti vaikščiot tė p. Daračiunienę pasivažinė 
jo po girią ir rinko uogas.

Peter Kačerausko vieta yra'pasiūlė sustoti pas draugus pp. 
labai šauniai įrengta. Turi net J. Lapaičius, 6645 So. Rock- 
du namus. Vienas prie pat ke- well.
lio, o kitas biskį toliau. Patogų] Ten truputį pasisvečiuosim, 
kambarį pas jį galima gauti į “paplepėsime” ir važiuosim to- 
savaitę nuo $2 iki $13. Svečiai liau.
turi pasigaminti sau valgį. Yra
įtaisytas didelis elektrikinis pe
čius, tad šeimininkėms nėra jo- 

ikio keblumo su pasiga minimu

ti automobiliu. Bevažinėjant, ji

P~a Daračiunienė sutiko bet 
tas “truputis pasisvečiavimas” 
užtruko labai ilgai. Pas pp. La
paičius ji atrado būrį giminiųmums taip puikios “suprais pa-l* , . A " x . . 7. .K.f rėš” 25 metu musu ženvbinio!™1*1'*- Gah lšslvlrtl ir lšslkeptl ir drauglli’ susinnkusių pada-rėš” 25 metų musų ženybinio! 

gyvenimo proga. Taipgi ir už 
brangią dovaną, kurio mums 
ilgai tarnaus ir bus amžina at
mintis jūsų draugiškumo.

Komisija, kuri darbavos sm- 
rengimui yra Šimoniai, Varec- 
kai, Petroniai; Chicagos—Lau- 
čiškiai, ..Ladigai, ..Matikoniai; 
St. Charles—Glamžiai, čėplai; 
Waukegano Malalis labai gra
žų ir skanų keksą iškepė atvai
zduojanti sidabrines

Dar kartą tariam 
šią ačiū.

Mr. ir Mrs.

vestuves, 
širdingiau-

Barzdukas
Rockford, III.

Dvi Dienos Pas Peter 
Kačerauską Beverly 
Shores, Ind.

Pereitą savai tęs pabaigoj 
tariau praleisti atostogas 
p. Peter Kačerauską-Kacer,
verly Shores, ind. Nuo Chica- 
gos tik 50 mylių. Reiškia, vi
sai netoli, žmonių čia radau

r.u- 
pas 
Be-

Personai Property į r j 3,
Taksų Blankas

pilltlItlIlIlIlIlIlIltlttlIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlHIIIIIIIIKf;
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mas, kuris irgi yra įdomus 
kiekvienam pasiklausyti.

Rep. xxx

Kainos Numažintos— 
ANGLYS

ką tik nori ir labai greitai, nes ryti jai siurprizą, “Shower 
elektrikinis pečius net raudonai! Party”. Susirinkusios moterys 
įkaista, jei reikia.

Kas nori gerai ir patogiai 
praleisti atostogas, pas p. Peter 
Kačerauską šauniai pasilsės ir 
nebrangiai kainuos.

—Pažįstamas

Klaidos
Atitaisymas

Žinioje apie p. A. Stuparą, 
vakar dienos “Naujienose”, įsi
brovė nemaloni klaida. Turėjo 
būti, kad “gimtadienio ceremo
nijos įvyko pas pp. Šimkus, Le 
monte, III.,” o ne pas Jonikus.

Berniukas ar 
Mergaitė?

ATLANTIC. — Ponia
Daračiunienė, 4548 So. Went-
worth avė., laukia berniuko do
vanų nuo 
ar garnys 
išpildyti.

Kartu

Julia

garnio, bet nežinia 
sutiks tą prašymą

su motina bro- 
apie porą desėtkų. Visi sake, liuko laukia ir 10 metų Violet 

Daračiunaitė. Bet Ona Jonikas, 
p. Daračiunienės giminaitė, ži
nodama, kad garniu negalima 
perdaug pasitikėti, sū draugė
mis sumanė taip viską sutvar
kyti, kad ir vienaip ir kitaip 
butų gerai.

Pereitą šeštadienį ji pakvie-

kad praleido atostogas labai ge
rai. Ketino ir vėl atsilankyti, 
kaip tik laikas leis.

Sekmadienį pas Peter Kačer 
auską-Kacer susirinko didelis 
būrys svečių. Nors diena buvo 
nelabai tinkama atostogoms, 
vienok daugelis ėjo maudytis į

Town of Lakiečių domei.. šiuomi kviečiame Town of Lakos 
namų savininkus į labai' svarbų susirinkimą, kuris įvyks 
birželio 28 d. 8 vai., vak. Šv. Kryžiaus parap. svetainėje, 
prie 46th ir Wood St. Kviečia Klubo Valdyba.

SVEČIAMS RANKŠLUOSČIAI

svečiavosi, vaišinosi ir 
apdovanojo p. Dara- 
glebiu visokių gražu-

linksmai
pabaigai
čiunienę
mynų, kurie 'tiks naujagimiui
— ar jis bus Daračiunukas ar 
Daračiuniutė.

Mes linkime gerai p. Dara- 
biunienei Daračiunuko.

J. Z.

Susilaukė
Dukters

Mrs. Anicetta Kraujalis penk
tadienį, birželio 24 d., šv. Kry
žiaus ligoninėje susilaukė 7 
svarų dukters, kuriai bus duo
tas vardas Anicetta Eunice.

Motina ir tėvas, p. Feliksas 
Kraujalis džiaugiasi susilaikę 
gražios įpėdinės. Tai jų pirmas 
kūdikis. Kantu džiaugiasi ir p. 
Kraujalienės tėvai, pp. Aleksas 
ir Ona šturmai, 1737 S. Troy 
avenue, gerai žinomi biznieriai.

Pažįstamas.

Pla-

Perspėjimas Cicero Lietuviams

Dainuos Saboniai
Su Draugais

Primintina radio klausyto
jams nepamiršti užsistatyti sa
vo rad’.o ant Stoties W.G.E.S. 
šiandien, antradienį, ir pasi
klausyti nuolatinio radio pro- 
gramo

Henry Schwarzel
CICERO —Henry Schwarzel, 

Cicero miesto asesorius prane
ša Cicero lietuviams*, kad bir
želio 20 d., yra paskutinė die
na “failiavimui” personai pro- 
perly taksų blankų.

Tos blankos buvo išsiuntinė
tos visiems Cicero gyventojams 
kiek laiko atgal. Jas reikia iš
pildyti ir priduoti Cicero “town 
hall”, kuri randasi ties 2517 
50th avenue. Jei kas blankas 
negavo, tai gali gauti nuėjęs į 
town hall. Tenai taipgi yra tar
nautojai, kurie pagelbės jas iš-

Gabus Moksle, 
Gabus Muzikoje

BRIGHTON PARK. - 
č:ai žinomo Brightonparkiečio
biznieriaus N. Abaravičiaus 
(užlaiko valgomų daiktų krau
tuvę, 4600 So. Fairfield avė.) 
vienatinis sūnūs Leonardas už
baigė Brighton Parko parapi
jos pradinę mokyklą.

Leonardas tik 13 metų, bet 
linkęs prie mokslo ir užbaigė 
su aukščiausiais atsižymėji- 
mais. Jam buvo įteiktas aukso 
medalis už gabumus. prie To, 
jisai yra ir muzikos mėgėjas, 
priklauso prie Brighton Parkb 
parapijos orkestro ir ten gro
ja kornetą. Taipgi ir pianą ga
li gana gražiai paskambinti.

Po atostogų Leonardas žada 
stoti į St. Rita’s aukštesnę mo
kyklą. Jei ten jam gerai pasi
seks, ir laimingai užbaigs, tai 
vėliau stos į kolegiją studijuo
ti mediciną. Suprantama, tėve* 
liui yra didelis džiaugsmas ir 
malonumas, kad jo sunui ve
dasi mokslas. Sakau, tik tėve
liui, dėlto, kad jo mamytė mi
rė, Leonardą palikdama mažy
tį, tik 5 metelių. Jo tėveliui' 
vienam prisiėjo jisai auginti ir| 
būt sykiu teveliu ir motinėle.

N. Abaravičius yra linksmo 
budo ir geros širdies žmogus. 
Suteikti kitam pagelbą, tai jo 
pirmas dalykas, tad, jis visų 
kaimynų yra mylimas žmogus. 
Tad ir rašytojas šios žinutės 
linki jam ir jo sunui gero pa
sisekimo.

Naujas Lietuvis 
Biznierius 
Marųuette Parke

MARQUETTE PARK. — 
Tarpe Marųuette Parko lietu • 
vių atsirado dar vienas lietu
vis biznierius, tai Jonas ir Ade-

..................................... $6.00
....................................  $6.00

LUMP ....................... $6.00
MINE RUN ....................... $5.75
SCREENINGS ...................  $5.25

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE.

EGG 
NUT 
BIG

Tel. ARDMORE 6975
leidžiamo pastangomis,Įg Dulksniai, kurie įsigijo mink- 

rlvnvna 114*11X71 n 'vi — • > ir* «Peoples Bendrovės Krautuvių? štų gėrimų, — kendžių, “šal- 
2536-40 West 63rd Street ir įos košės” ir mažų dalykų biz-

Archer Avenue.4179 83
šie programai yra grynai lie

tuviški, nes juos leidžia Tetu-j Naujienų skaitytojai

n; ties 2519 West 69th St.
Jonas ir Adelė Dulksniai yra 

ir gana 
vių įstaiga. Juose yra reko-', rimti žmonės ir su visais drau- 
menduojamos lietuviškos biz- giški. Už tad tarpe Marųuette 
nio įstaigos ir jų išpildyme da-'parkiečių 
lyvauja rinktini lietuvių talen 
tai, dainininkai, muzikai ir kai- turės gerą pasisekimą, 
betoj ai. Dėl to, kiekvienas lie
tuvis mėgsta jų klausytis ir 
labai įvertina. Po Peoples ra- draugiškai Jonui palinkėti daug 
dio programų seka statistikų laimės ir 
žurnalo “Pasiuntinio” progra- dirvoj.

turi daug draugų.
Nėra abejones, kad ir bizny j

joninių proga ir man teko 
aplankyti Dulksnių šeimyną ir

pasisekimo naujo*
P. B.

Chrysler-Plymoutb Į

DAUGYBE VARTOTŲ AUTO
MOBILIŲ, NUO $10.00 

IR AUKŠČIAU 
•LENGVI IŠMOKĖJIMAI 
• TEISINGAS 

PATARNAVIMAS 
•GERI MECHANIKAI

BALZEKAS MOTOR 
SALES 

“U Will Likę Us" 
4030 Archer Avė. 
PHONE VIRGINIA 1515

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long1 Avenue 

Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.00

SMULKESNĖS DAUG PIGESNĖS 
Perkant 5 Tonus ar Daugiau 

ŠI KAINA TIK TRUMPAM LAIKUI

TAUPYKIT KUPONUS
UŽ MAŽUS PINIGUS ĮSIGYSIT GRAŽŲ IR 

BRANGŲ INDŲ SETĄ

Victor Bagdonas 1 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į farmag ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

Schwarzel sako, kad tas* blan
kas būtinai priduoti miestelio, 
valdžiai nevėliau birž. 30 d., ka
dangi suvėlavusiems Cicero 
.įpiesto valdyba nedės pabau
dos, bet tokią pabaudą gali už
dėti Cook County klerkas.

Cicero gyventojai, kurių 
“personai property” — asme
ninis turtas veriąs nedaugiau 
$400, nuo mokėsiu yra paliuo ■ 
suojami. Bet blanka ir jie turi 
pildyti. A. R.

Kasdien per savaitę laiko, nuo šeštadienio iki šeštadieniui 
Naujienose tilps skirtingos rūšies kuponas. Su tuo kuponu 
gausit kupone pažymėtus indus.

DAR TURIME INDŲ PAŽYMĖTUS PIRMESNIUOSE 
KUPONUOSE

Kas nori gali dar pradėti taupyti sau puikius, tikru auk- 
paauksuotus indus, tik PASISKUBINKIT, nes mažai jų bė-su 

liko.
Indai yrą aukščiausios rūšies ir daug brangesni, negu 

mokėsit Naujienoms su kuponu. Išsikirpkit kuponą šiandien ir 
pradėki! rinkti gražius šešiems arba 12 asmenims setus.

PADOVAIOKIT SAVO PAŽĮSTAMAI JAUNAMARTEI

“JUNE BRIDE”
Gražų 26 šmotų “ROSE and LEAF” 

Sidabrinį Setą
$4.00 su Viena NAUJA METINE NAUJIENŲ Prenumerata 

(Tiesiog, be agentų tarpininkavimo)
CHICAGOJE:

Republic 7345
PAUL’S Fumiture 
Upholstering and 

REPAIRING 
DIRBAMA PAGAL UŽSAKYMĄ 
2946 West 59th St, Chicago, III. 

Dykai apskaičiavimas 
Išvalymas — Pervilkimas

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
' 83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Garsinkitės “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE

• FOTOGRAFAS
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywooct 
Šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

No. 1747

čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavadį No.

AdresasAdresas

MiestasMiestas

PETER PEN

>

t NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Hahted Si., Chicago, III.

“Naujienos” metams
26 šm. Setas i..........

Viso ......... .................

NAUJIENOS, J739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.
Prašau užrašyti NAUJIENAS ir pasiųsti setą:

KITUR SUV. VALSTIJOSE:
“Naujienos” metams ............
26 šmotų Setas, persiuntimas 

ir apdrauda ............

Viso ...........................................

| Vardas ir pavardi —... 

| Adresas ___ _________

| Miestas ir valstija .....

„ NAUJIENAS PASIUSKIT:
Vardas

į GUEST TOVVELS PATTERN 1747

No. 1747 — įvairus motyvai rankšluosčiams.

$8.00
$4.00

$12.00

$5.00

$4.50
$9.50

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL VTGTORY 9676.

26 ŠMOTŲ SETĄ PASIUSKIT:
Vardas

j Išsiėmė Leidimus
i Vedyboms
I (Chicagoje)

. Lawrence Ticus, .23,
I zabeth Fejes, 24
i Frank Burda, 27, su 

Linsky, 21
Louise De ..Krauze, 

Katherine Klimas, 19

su Eh-

Adeline

22, su

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už _ ______________T ■
GYDYMAS SCn.OO
LIGONINĖJE _________
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama ...... . t
VISAS LIGAS GYDOMA $1 yOO
Ekzaminaciją įskait. vaistus ■

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė., Chicago.

Tel. Lavmdale 5727.
L’P'L .. ■ 41.U.---- mUtfBUBI 'UmU-L'-jeĮl ■!- ■. ■_

RESTAURANT AI

Tol. Boulevard 6327.
ZELVTS BUILDING CO.

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Karpenterio, konkrlto ir muro dar
bai, Perdirbimo ir taisymo visu rų- 
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavimas 
3427 S. Emerald Avė.
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Iškilmingai Palaido
jo Antaną Butkų 
Taut Kapinėse
Mirė Sulaukęs 44 Metų AmŽ.

Pereitų šeštadienį, birželio 
25 d., tapo palaidotas velionis 
Antanas Butkus, 44 metų am
žiaus, kilęs iš Butkiškių kaimo, 
Juodaičių Parap. Amerikoje iš
gyveno 25 metus laiko.

Lietuvių Tautiškose Kapinė
se buvo išpildytos! įspūdingos 
laisvos apeigos, kuriose dalyva
vo dainininkas Stasys Bimkus 
su trimis muzikantais, ir V. B. 
Ambrose, kuris pasakė — pri
taikintų gražių kalbų.

Velionis Butkus priklausė 
Chicagos Lietuvių Draugijai, 
kuri parūpino gražių gėlę ir da
vė grabnešiua Laidotuvėms la
bai pavyzdingai patarnavo 
Laid. Direktorius p. Butkus.

Kadangi velionis Ant. Butkus 
neturi artimų giminių Ameri
koje, tai visais laidojimo rei
kalais labai rūpestingai rūpino
si ir tvarkų prižiūrėjo velionio 

* šeimininkas p. Wm. Zick, 2119 
S. Halsted St., pas kurį velio
nis paskiausiu laiku gyveno;.

Laidojimo dienoje oras ne
buvo labai palankus, tačiau pa
lydovų buvo apie 20 mašinų. Y- 
pač verta pastebėti, kad jų tar
pe matėsi veik visi 18 apylin
kės biznieriai. Kaimynas

APSIRŪPINTA.
“Kų, ir vėl sųskaita, Morta? 

Tu pagalvok, kad gali užeiti 
blogos dienos?’’

“Nieko, vyreli, tam aš jau 
nusipirkau lietinį 1”

MADOS

No. 4834—šauni vasarinė sukne
lė. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 co
lių pei* krutinę.

Marint 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
varde 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 SU Chicago, I1L

MM ■MMI

>

— _

NAUJIENOS,, Chicago,, JĮį

Ištraukė Tris Žmo 
nes Iš Ežero

Ketvirto Tebeieško
Trys žmonės prarado gyvy

bes Michigan ežere arba Chi
cagos apylinkės vandenyse.

Michigan ežere, prie 50th gat
ves, prigėrė 22 metų jaunuolis 
Joseph Ricard, nuo 5343 Dor- 
cliester avenue. Jis buvo meno 
studentas, atvykęs Chicagon iš 
Toledo, Ohio.

žuvo Round Ežere

ward Brod, 26, nuo 2619 N. 
Hamlin. Jis valdė automobilį.

Visi važiavo iš velionės dvie
jų savaičių anūkės krikštynų, 
kurios įvyko ties 2426 Barry. 
Brod aiškina, kad užvažiavo 
ant gatviakarių stoties, kai pa
simaišė kita mašina ir jis ban
dė išsisukti iš kelio.

Round ežere, netoli “Waukc- 
gano, prigėrė James Weingard, 
18 metų berniukas nuo 6340 S. 
Parncll avenue. Jis žuvo kai ap
virto valtiy, kurioj plaukė su 
draugu James Menugh, 
3512 60111 sltreet. žvejai 
berniukų išgelbėjo.

Iš Michigan ežero prie
trose prieplaukos policija iš
traukė kūnų jaunuolio Winfred 
Weiss,- nuo 1018 Broadvvay, 
Mellrosų Park.

nuo 
antrų

Mon

Policija taipgi ieško 16 metų 
jaunuolio James Collinge, nuo 
1910 Cuyler avenue. Manoma, 
kad ir jis prigėrė.

Mirė Grįždama Na 
mo Iš Anūkės 
Krikštynų 

b

Keturi Jos Vaikai—Ligoninėje

58 metų moteriške žuvo vie
toje, o keturi jos vaikai buvo 
sunkokai sužeisti, kai automo
bilis, kuriuo visi važiavo, užva
žiavo į “safety island” prie 
2915 N. Western avenue.

Mirė Mrs. Mary Stafin, nuo 
1516 Wabansia avenue. Apskri
čio ligoninėje buvo paguldyti 
sekami vaikai*: Lottie, 29, Steve 
28, Catherine, 16, ir Sylvia—12. 
•Taipgi’ fcfavo į* TSct-

ALDONA MANKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 27 d., 4:00 vai. rytą, 1938 
m., sulaukus 13 m. amž., gi
mus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Oną, po tėvais Ringai- 
tę, mylimą Tėvą Juozapą, 2 
seseris Theresą ir Bernice, 
brolį Juozapą, 2 dėdes Anta
ną Menkauską ir Antaną Ker- 
pauską, tetą Marijoną Žukau
skienę ir jų šeimynos ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
3432 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birž. 30 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. ALDONOS MAN
KUS giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
tėvas, seserys, bro-Motina,

lis, dėdės, teta ir giminės
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. Yards 1138.

BAND YK—RENDUOK—PIRK! 
—25 CENTAI

Jokių kitų mokesčių, Naujos 
Skalbyklos, Valykliai, Radio ir 
Phono Kombinacijos, Refrigera- 
toriai. Bandyt galit be prievolių 
nors kelis, kad tinkamą išsirin
kti. Mes ir taisome visus tuos 
daiktus ir atrokuojame ką už
mokai mums už pataisymą kai 
pirksit naujus išrengimus.

BIM MERLES
1451 W. 63rd Street 
Tel. Republic 2269.

Berniukai Neatsar 
gus Su Šautuvais

Chicago Lawn nuovados po
licija ieško būrelio berniukų, 
kurie vos nenušovč 9 metų 
mergaitę Jacųueline Ctibbage, 
3517 W- 69th Street.

Mergaitei bežaidžiant veran
doje kulka pražvimbė jai pro 
ausį ir įstrigo namo sienoje- 
Berniukai netoliese, matyt, 
“mokinosi” šaudyti.

Pirmiau Buvo Janet 
Chutrienė, o Dabar 
Bus Stakoniutė

<

O Chutra Galės Bėgioti
Rūbų Nevaržomas

ROSELAND. — Iki vakar 
dienos 21 metų roselandietė bu
vusi Mrs. Janet Chutrienė, 
šiandien palieka Janet Stako
niutė.

Tų permainų vakar padarė 
apskričio teisėjas William V. 
Brothers, pas kurį buvusi Chųt- 
rienė atėjo su skundu, kad jos 
vyras po verandų be rūbų lak
sto, drasko jos filtras ir svai
do kumštis į jos veidų lyg Joe 
Louis. Į

Pereitų metų pabaigoje ji ei
na namo, o kaimynai jos klau
sia, Chutriene, kokį tu vyrų 
turi, kad jis Adomo r ubuose 
po verandų laksto? Gal nudis
tas?

Parėjusi namo Chutrienė 
prašė vyro pasiaiškinti, o 
atsakė -ja^^mugiu -į/veidų.

Netrukus’ po ! to ČhUtra
sigtiebė žmonos futrų ir ėmė 
jų draskyti. Kai Chutrienė pa
sipriešino, tai Chutra vėl per
simetė į Joe Louiso rolę ir pa
leido kumštį vėl jos veidan. '

Išklausęs moteriškės pasako
jimų, teisėjas Brothers niŲ,

Be

( ACME-NAUJIENŲ Foto]

KARALAIČIŲ KARALAI
TĖ — Miss Ann Witter, St. 
Petersburg, Floridos gra
žuolė, išrinkta Karalaičių 
Karalaite. Valstija jų siun
čia į visos Amerikos gra
žuolių konkursų Atlantic Ci
ty, Ne w Jersey valstijoje.

Šitam Chicagiečiui 
New Yorkas 
Nepatiko

Be to, vienam, be žmonos, 
nelabai smagu

Studentai Ruoš 
Metinį Vakarą 
Lapkričio 27
Parengimas Stipendijų 

Naudai
Fondo

Lietuvių Universiteto Kliu- 
oas (Liithuanian University 
Club) nutarė rengti Metinį Va
karų lapkričio 27 d., neturtingų 
studentų stipendijų fondo nau
dai. Studentai prašo lietuviškų 
organizacijų tų dienų nerengti 
dtų parengimų, atsižvelgiant 
į kilnų tikslų, kuriam šis pa
rengimas yra ruošiamas.

Metiniai Parengimai yra Stu
dentų Kliubo tradicija. Jie ren
giami kiekvienais metais ir yra 
įdomus tuo, kad patys studen
tai viską paruošia. Jie ne vien 
išpildo programų, bet patys pa
rašo veikalėlius, patys sutaiso 
dalį muzikos, patys, be kitų 
pagalbos, pasiruošia vaidinimui. 
Pavyzdžiui, lietuviai, kurie at
silankė pereitam vakare, mate 
įdomų veikalėlį kurį parašė 
studentas Jonas Balanda. TaA 
buvo vykusi lietuviškų 
čių satyra.

Kliubo nariai jau 
ruoštis ateinančiam
mui. Rašytojai, muzikos vedė
ja, šokių mokytojas ir vaidi
los jau darbuojasi, kad sudary
ti gražų ir įdomų programų.

Jonui Balandai šį kartų tal
kon atėjo žurnalizmo kursų 
baigęs Antanas Stelmokas. Jie 
rašo trijų 'veiksmų komedijų. 
Muzikalė programo vedėja bus 
p-lė Helen Pečiukaitė, pasižy
mėjusi pianistė, mokytoja ir 
dainininkė, taipgi Studentų 
Kliubo narė. A. Faiza

Jau buvau rašęs Naujienose, 
kad Petras Suveizdis su busu 
išvyko į New Yorka pas savo 
kaimiečius, jaunų dienų drau
gus. Kelione jam pavyko kuo 
puikiausiai i¥’ ten nuvykęs su
rado savo 'VKWgUs, pasikalbė
jo sii jais, it1 pasisvečiavęs ke
lintų,'' dienų' ’Šūgrįžo sveikas : 
Chicagų. f’eP'tį trumpų laikų 
New Yorke aplankęs gana daug 
vietų, kaip tai Ellis Island, 
Laisves StoVylų, busimos pa
saulinės parodos vietų, Wal 
strytj ir kitus; svarbias vietai

Bet P. Suveizdis nusiskundė, 
kad jam nepatikęs New Yorkas 

sprendė, kad ji ištikro turi pa-J dėlto, kad ten esą gatvės su- 
mato vyru skųstis ir suteiki Įprmuotos labai neaiškiai, kad 
jai divorsa ir teisę naudoti Sta4 
koniutės vardų. Ji atsisakė ali- 
monijos reikalauti. Chutrai gy
veno ties 65 E. lOlst Place.

U.

pa
tas

pa-

Per Mielaširdingumą 
Prarado Dukrelę

Elgin gyventojai Mr. ir Mrs. 
Oscar Manson, 361 Jay St., pa
matė gatvėje suvargusį, mato
mai paklydusį šuniukų, suma
nė duoti jam prieglaudų. Už 
kelių dienų šuniukas apkan
džiojo Manson’ų 18 metų duk
relę Patricia. šeštadienį mer
gaitė mirė- šuo buvo pasiutęs-

CLASSIFIED APS. Į
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
23 METŲ VAIKINAS ieško dar

bo už 2-rą virėją, vaiterį į saliuną, 
turi patyrimą, kalba lietuviškai ir 
angliškai. Kreiptis 1-mos lubos, 
1634 So. Throop St., Masaitis, klau
skit JUOZO.

flELP VVANTED—FEMALE
______

REIKIA MOTERŲ skudurams 
skirstyti. Turi būti patyrusios.
2155 Ogden Avė. įėjimas iš Taylor 
Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

KAMBARYS ANT RENDOS ve
dusiai porai, merginai ar vaikinui, 
be vaikų, 3252 So. Halsted, 3-čios 
lubos.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir ĮtaisaiPardavimui
IŠPARDUODAME BARŲ FIK- 

ČERIUS 1938, visokio didžio su 
Coil Baksais ir sinkom. Taipgi Sto
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svarstykles, registerius ir 
ice baksiuš. Cash arba ant išmokė
jimo. Pamatykite mus pirm negu 
pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

laikraš-

pradėjo 
parengi-

ir turint antrašų esu labai sun
ku surasti nurodytų vietų. An
tra, ten namų išvaizda jam 
patikus. Namti pryšakyj 
laiptai ir ant jų sukabinti 
sokie baltiniai džiovinti, 
atrodo labai keistai.

■ Mano paklaustas, kodėl 
taip skubinos sugrįžti atgal : 
Chicagų, atsakė, kad vienas va
žiavęs, be žmonos, tad pasiro
dė nesmagu ir ilgu vienam. Jei
gu kitu syk bus proga kur va
žiuoti, tad vešias ir savo 
na sykiu ir abiems bus 
giau turėti atostogas.

Metinės Mirties Sukaktuvės

ne
esą v
Vi

tai

jis

zmo-
sma-

Rytoj Moterų Lygos 
Susirinkimas

Liet. Mot. Pik Lygos pusme
tinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, birž. 29 d. Sandaros sa« 
lėje^ 814 W. 3rd St. 8:00 vai. 
vak.

Visos 
lankyti, 
dalykų
atsiveskite ir 
Kviečia,

Victor Bagdonas 
Praplėtė Savo 
Biznį

Baldus“Mufys” ir Pardavinės
BRIDGEPORT — Per eilę 

melų visiems žinomas Birdge- 
porto “moveris” p. Victor Bag
donas, 3406 So. Halsted St. su
manė praplėsti savo biznio vei
kla visai naujoje srityje. Bū
tent, jis sudarė sutartis) su ke
liomis firmomis pardavinėti 
naujus rakandus.

Sako “aš turiu daug pažin
čių su gerais žmonėmis ir turiu 
daug liuoso laiko, tad kodėl 
man tų laikų nesunaudoti tiks
liai.” Tikrų tiesų sakai. Nuo
mos už krautuvę mokėti nerei
kia, o trokas stovi ant ratų, tad 
gali “bizniavoti” kiek tik išga
lės tamstai leidžia. Bet sakau, 
ar nepyks kaimynai krautuvi
ninkai, kad jus gal kai kuriuos 
dalykus parduosite pigiau negu 
kiti.

pykti, kai jie užsiima perkraus- 
tymu žmonių su savo trokais.”

Kaimynas

Nusižudė 
Gydytojas

BUSINESS—TO RENT 
BlzrtiaiRendbri

TAVERNAS RENDON su visais 
rengimais: 4 kambariai gyvenimui, 
>igi renda, kampinis Štoras.

Šaukite’SEELEY 7882.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
dirbtuvių su ar be namų karštu 
vandeniu šildomas. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. 5642 West 65th St

PARDAVIMUI TAVERNAS, ar
ba priimsiu PUSININKĄ, geriau
sią vieta ant South Sidės. Turiu 
du biznius, viena negaliu laikyti.

1441 East 63rd St

PARSIDUODA tavernas, barge- 
nas $1000 paveiks. 4318 North River 
Road, Schiller Park.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Ge
ra vieta. Priežastis—liga. 720 West 
35th St.

FOR RENT
Gera proga uždėti kepyklą (Ba- 

kery), aplink nėra tokio biznio. Di
delė krautuvė. 558 West 37th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj. Kreiptis Blackstone Ta- 
vern, 1406 E. 55th St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaii ir» TrokĮd Padavimui

ATEIK j didžiausį naujų ir 
atimtų automobilių išpardavi
mų— tokį, kokio Chicago nėra 
bet kada mačiusi pas—

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

ties 1340 West 63rd St.
Virš 300 naujų ir vartotų karų 

bus parduodama tiesiog publikai. 
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 me
tų karą už tik $395 ir 1937 karą už 
tik $295. Ne daugiau. Taipgi se
nesnių modelių karai už taip pi
giai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikrina
me, kad sutaupysime jums šimtus 
dolerių.

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo bandy
mą. Jums nereikia ir grynų pini
gų, mes priimsime.jūsų senąjį kai
po rankpinigius, o jus galite pa
siimti dviem metams išsimokėti.

Nesvarbu kur gyveni, .nepra
leisk nuostabios progos.

Atdara 'kas vakafą iki 9:30 P. Mf 
ir visą dieną sekmadienį.

COOK COUNTY FINANCE 
COMPANY

1340 West 63rd Street 
ties Loomis.

PARDAVIMUI TAVERNAS. 
Priežastis — išvažiuoju į Lietuvą. 
Biznis gerai išdirbtas per daug 
metų. 3600 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
visais įrengimais. Taipgi 4 kamba
rių furnišis užpakalyje. Pigiai 
greitu laiku. Priežastį patirsite ant 
vietos. 1412 So. 49th Avė., Cicero.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

TURI PARDUOTI
Moderną geltonų plytų, 6 apart- 

mentų namą Kelvyn Park’e. Re: 
da $2400. Kaina $12,000.

LOUIS MORRIS & CO.
10 N. Clark, 4006 W. Division, 

3585 Milwaukee.

n-

BUSINESS SERVICE 
______ Biznio Patarnavimas______  

Tel. Victory 4965. 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 

DARBAI
35 metai bizny, turi pilną apdraudą 
už darbus. Lengvus išmokėjimai, 
JBRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET MSE CO. 
3216 So. Halsted Street.

DAUGYBĖ VARTOTŲ KARŲ 
BUICK & PONTIAG

MILDA AUTO SALES
806 Wes«t 31st Street

Telefonas VICTORY 1696

%

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 V AL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

ku-

ADOMAS WIDZUS PRANEŠU 
visiems Chicagiečiams draugams ir 
pažįstamiems, kad sugrįžau į savo 
seną automobilių taisymo biznį; 
nesvarbu koks yra trubelis jūsų ka
rui ar trokui, aš galiu pataisyti la
bai prieinama kaina. Mano patyri
mas per daugelį metų, sutaupys 
jums pinigų. Reikale šaukite 2625 
West 47th St., TeL Lafayette 0376.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorlus ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOUlEVARD 0250.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

....JEIGU REIKIA PINIGŲ....
Kreipkitės į Naujienų spul- 

ką. Duodame ant pirmų mort- 
gičių lengvais išmokėjimais. 
Lithuanian Building Loan and

Savings Association < 
1739 So. Halsted Street

11 fl n A Gėlės Mylintiems ||J 1J fi Vestuvėms, Ban- 
fl&Ą kietams, Laido- 

V B 1W ii tuvėms, Papuoši
mams.

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

IBVFIKRLUvLlhlU Visas Pasaulio i 
Dalis.

KVTETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

TeL BOULEVARD 7314

ANDRIUS KARALIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

28 d., birž. mėn. 1937 m. su
laukęs pusės amžiaus, gimęs 
Mariampolės apskr. ir parap. 
Padgelumbiškių kaimą.

Paliko didąliame nuliudime 
3 Seserys Oną Kasparienę, 
Francišką Atelaitienę ir Mag
daleną Brudulskienę ir jų 
šeimynas, brolį Joną Karalį ir 
jo šeimyną, o Liet, brolį Vin
centą.

Liūdnai atminčiai, musų 
brangaus brolio bus laikomas 
šv. Mišios Šv. Mykolo bažny
čioje 5 d. Liepos m. 1938 m. 
8:00 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal
das. Mes Tave Musų brangu
sis Broleli niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame,
Seserys, Brolis ir Sesuo 

Ona Kasparienė
2038 Wabansia Avė.

a

į

naręš malonėkit atsi
neš yra daug svarbių 
apsvarstymui. Taipgi 

naujų narių.
Valdyba

JUOKAI
Namai be Pažibos

Draugas sveikina draugų: 
“IŠ širdies sveikinu tave su 
sulauktuvėmis, tave, draugeli. 
Man atrodo, įad gavai mote
riškę gerai Išlavintų, tai bus 
tikra pažiba tąvo naiųams- Ji 
artistė, pianistė, ir inteligen
tiškiausia moteris, kokia tesu 
matęs ” ; .

“Taip tai taip”, atsako svei
kinamasis. “Ji yra pažiba ma
no namams. Tik, bėda, kad ji 
niekad nebūna namie.”

Nuo devinto aukšto dango
raižio ties 307 N. Michigan, nu
šoko ir užsimušė Dr. Perer C. 
Schenkelberger, 1123 Albion 
St. Daktaras dangoraižyje už
laikė ofisų. Jis prieš pat mirtį 
patelefonavo kitam daktarui, 
Clement W. K. Briggs, 1033 
Loyola, kad jam viskas nusibo
do.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmų Morgičių Chieagoje Ir 

apielinkėse nuo 5 iki 15 metų.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
of Chicago.

2202 W. CERMAK RD. Canal 8887

Gub. LaFollette 
Šiandien Kalbės 
Chieagoje

irWisconsino gubernatorius 
partijos 
šiandien 
Gadynę 
North- 

Vieta— 
salė,.

Amerikos Progresyvės 
vadas Prilip LaFolette 
kalbės apie “Naujų 
Amerikos Politikoje” 
western universitete. 
Episkopalų bažnyčios
Northwestern universiteto že
mėse, Evanstone.

sriu- 
salo- 

šauk- 
kitas 
šmo-

Dabar kiekviena moteris, 
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8’ asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o 
dezertui valgyti, šie šeši
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

JEI TURIT
U PARDUOT

PAGARSINKIT
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Palaukit mu« tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji- 
taus gausit nuolaidą.
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NAUJIENOS, Chlcaffo, M , Antradieniu birž. 28, 1988

GRASINA SMARKIAI BAUSTI BIZNIERIUS 
UŽ SALES TAKSŲ NEMOKOMA

Suėmė Du Stambius Mėsos Pirklius; Žada 
Suimti Daugiau

Chicagos prokuratūros poli
cija, veikdama bendrai su val
stijos valdžia pradėjo platų 
sales taksų “suktybių” tyrinė
jimą ir žada suimti didelį skai
čių prasikaltusių biznierių.

Keturi žmones jau atsidūrė 
už grotu. Jie yra James J. Pet- 
rack, 2337 S. 53rd avenue, Ber- 
wyn, jo giminaitis Edward. F. 
Petrack; Joseph Murray, 2414 
N. Ledai re, buvęs sales taksų 
kolektorius, kuris dabar dirba 
miesto rotušėje, ir knygvediš 
IJerbert Bachmann, 
Kilbourn. Petrackai 
bus męsos pirkliai, 
keturias krautuves 
ir vieną Berwyne.
ros tyrinėjimas iškėlė aikštėn, 
kad jie kolektavo sales taksus 
ruo visų kostumerių, bet val
stijai sumokėdavo tik dešimtą 
dalį to, ką surinkdavo. Gavę 
kyšį nuo kolektoriaus Murray 
ir knygvediš Bachmann suda
rydavo jiems neteisingas biz
nio apyvartos atskaitas ir pa
gal tas atskaitas jie mokėdavo 
valstijai.

Visi areštuotieji, ir biznieriai 
ir knygvediš su kolektorium 
prisipažino.

4701 N. 
yra stam- 

Jie užlaiko 
Chicagoje. 

P rok uratu-

tiems Chicagos ir apylinkės biz
nieriams. Beveik kiekvienas iš 
jų pasisavino po $10,000 sales 
taksais, o kai kurie jiet po $50, 
000. Dabar valstija daro tų 
biznierių knygų revizijas. Taip 
gi daro ir banko sąskaitų revi
zijas.

Per bankų sąskaitos revizi
tą pav., valstija surado, kad 
Petrackai sales taksus dėjosi į 
kišenių. J bankus kasdien de- 
nozituodavo dideles sumas pi
nigų, o valstijai priduodavo me
lagingas skaitlines, kuriomis 
norėdavo parodyti, kad biznio 
daro visai mažai.

*i>m»>d<Tiri wn*oi

Nau.jienų-Acme Telephoto
IŠSILIEJO ILLINOIS UPĖ — Vaizdas Peorijoje, III., kur Illinois upė, patvi

nusi po audrų pereitos savaitėj pabaigoje, 
žmogus prarado gyvybę,

*

išsiliejo iš krantų. Potvinyje vienas 
o nuostoliai ūkininkams ir miestui siekia arti miliono

LENKAI - IŠ LIETUVIŲ, LIETUVIŠKOJE 
BAŽNYČIOJE - RENKA SAU AUKAS
Lietuviškais Pinigais Nori Užlaikyti 

Savo Vienuolyną

nuo- 
išsi- 
$10,

va-

/kreštai Gręsia ir 186 Kitiems 
Biznieriams

Prokuratūra vakar paskelbė, 
kad areštai gręsia ir 186 ki-

Knygvediš Bachmann yra už
darytas Brigh'ton Parko 
vados kalėjime. Kiti trys 
gavo į laisvę, sudedami po 
000 kaucijas.

Gubernatorius Horner,
kar atsišaukdamas j valstijos 
gyventojus ypatingai biznierius, 
prašė juos teisingai atsiteisti 
su valdžia sales taksais. Jis nu
rodė, kad tie pinigai yra nau
dojami bedarbių šelpimui i? 
kuo daugiau kai kurie neteisin
gi biznieriai nusuka taksų, tuo 
mažiau lieka bedarbių šelpimo. 
Jis pridūrė, kad sales taksus 
butų galima numažinti nuo 3 
iki 2 centų nuo dolerio, jei visi 
teisingai atsiskaitytų. R.

Mirė Sprogime Su
žeistas Darbininkas

Nuo žaizdų, kurias gavo El- 
gin dirbtuvės sprogime, vakar 
mirė Edward Clark 33 metų 
darbininkas, nuo 24 Rugby 
Place, Elgin. Keturi kiti darbi
ninkai randasi kritiškoje pade-

A

tyje.
Sprogimas įvyko pereitą 

vaitę, W. R. Meadows* Ine., 
guto ir asfalto fabrike.

sa- 
de-

Sportininkai įšalau 
kia Lietuvos Olim- 
piadon Liepos 1
Vyksta Išviso 25 Atletdi, 

Chicagos—12.
IŠ

guma jų įvairiose šakose koTv 
giniai visos Amerikos čampio- 
nai.

Iš vykstančių 25, 24 yra vy
rai ir viena mergina — Flo
rencija Bložytė iš Chicagos.

—Alas.

Užtiko Slaptą 
| Degtinės VarykląAmerikos lietuviai sporti

ninkai, kurie dalyvaus Pirmo
joj Lietuvos Tautinėj Olimpi- 
jadoj, iš Ncw Yorko išplauks, |YeStSIuCl^ 
penktadienį, Liepos 1 d- šve
du Amerikos linijos laivu vėl

[ACMH-NAUJIENŲ Foto]

SUSITUOKS 1939 METAIS — Egipto princesė Faw- 
zia ir Irano (iPersijos) kronprincas Riza, kurie susituoks 
1939 metais, tuo budu sujungdami ir politiniai dvi stam
bias mahometonų šalis. Jaunavedžiai pasirašys vedybi
nes sutartis rugsėjo mėnesį, Qairo mieste, Egipte-

Nori Panaikinti
Maxwell Gatvės
“Turgų”

To Reikalauja Patys žydai

savo
kri-

Kra-

Belošdamas “pinaklį” su 
šeimynos nariais, staigiai 
to negyvas 53 metų John 
mer, 2334 S. Marshall boule-
vard. Spėjama, kad mirties 
priežastis buvo širdies liga.

Visam darbui vadovavo A- 
merikos Lietuvių Atletinė Są
junga, kurios pirmininku yra 
teisėjas Jonas T. Zuris. Kiti 
valdybos nariai yra: Albinas 
Kumskis, vykstąs Lietuvon 
kaipo visos Olimpinės koman
dos vadovas; Jonas Juozaitis, 
“Jaunimo” 
redaktorius, 
“Jaunimo”
kuris yra s-gos sekretorium ir 
propagandos skyriaus vedėjas, 

Jonas Poška, Vincas Re- 
ir rėmėjai—Stasys Balze- 
Justinas Mackevičius, Jo- 
Eudeikis bei Juozas Bud-

laikraščio sporto 
Juozas Poška, 

vyr. redaktorius,

kus 
kas, 
nas 
rikas. šie asmens padarė fon
do pradžią kiekvienas paau
kodamas po $27500. Penkta
sis prisidėjęs su tokia auka 
yra Cook County Clerk Mi- 
chael Flynn-

Iš Chicagos vyksta dvylika. 
Jie iš Chicagos išvažiuos ket
virtadienį, birželio 30 d., 10:40 
vai. ryto iš La Šalie stoties- 
Visų kitų kolonijų sportinin
kai juos patiks New Yorke.
Bus Klaipėdoje Liepos 13 d.
Laivas “Gripsholm” iš New 

Yorko išplauks liepos 1 d., o 
Klaipėdą pasieks liepos 13 d. 
Olimpijada prasidės liepos 17 
d. (Dariaus ir Girėno žuvimo 
dienoj) ir tęsis iki 31-mai. Jo
je dalyvaus daugiau kaip 1000

“Butlegerystė” Chicagoje 
Gyvuojanti

Fcderalio alkoholio biuro a- 
gentai užtiko slaptą bravorą 
ties 1540 W. 17th street. Tuo 
adresu randasi nekaltos išvaiz
dos, dviejų aukštų gyvenamas 
namas. Katilai ir visi kiti įren
gimai buvo antrame aukšte, 
kur langai buvo papuošti lan
ginėmis ir kur neva šeimyna 
gyveno.

Alkoholio biuras apskaičiuo
ja, kad Chicagoje slaptos deg
tinės varyklos pagamina apie 
100,000 galidnų alkoholio į die
ną ir daro apie $200 milionų 
dolerių apyvartos į • metus. 
“Butlegerystei” atgijus staigiai 
labai nupuolė visų degtinės san
dėlių biznis. Valdžia ir alkoho
lio pramonė tuo apsireiškimu 
labai susirūpinę ir imsis griež
tų priemonių visas slaptas va
ryklas* susekti ir išnaikinti.

Nelegalį alkoholį plačiai var
toja pigesnės rūšies alinės, bet 
kartais ir puošniosios, “bran
gios” vietos. Daug “samagon- 
kos” vartoja ir nemažas 
šimtis lietuviškų alinių.

Žymesni Chicagos žydai ir 
žydų organizacijos bandys pa
naikinti garsųjį Maxwell gatvės 
“turgų”, kurį iki paskutinio 
“stando” valdo—žydai.

Panaikinimo vajui vadovau
ja South Side Hebrew Insti
tute, 4548 Drexel avenue, ku
riam pirmininkauja A. Lincoln 
Wisler.

Ta organizacija aiškina, la?* 
Maxwell turgus tai yra kaip 
biauri votis ant Amerikos žy- 
dijos kūno, kurią reikia būtinai 
ir tuojau prašalinti.

Žymesni ir turtingesni žydai 
nuo senų laikų su pasipiktini
mu žiuri į savo tautiečius Max- 
well gatvėje. Jie priešingi tur
gui daugiausia dėl to, kad* jis 
stato visus žydus paniekoje ir 
prisideda prie ugdymo neapy
kantos prieš žydus. R.

Naujienų-Acme Telephoto
IEŠKO SUNAUS — Ruth Hanna McCorinick žiuri 

į Sandia kalnus prie Albuquerque, Naujoj. Mexikoje, 
kur dingo jos sūnūs Medi 11 McCorinick, išvykęs su 
draugu vasaroti. Draugo Richard Whitnier kūnas jau 
buvo atrastas, bet pastangos surasti McCorinicką re
zultatų nedavė. Spėjama, kad ir jis žuvo- Dešinėj sėdi 
gubernatorius Clyde Tingley, kuris gelbėjo ieškoti- 
Kojos skauda, tad vieną čcvcryką nusimovė.

nuo

šalių, kaip tai Latvijos, Vo
kietijos, Prancūzijos, Pietines

Biznis Chicagoje 
Pradėjęs Gerėti

ComChicago Association of 
merce skelbia, kad biznis Chi

Amerikos Anglijos, Škotijos irica^°ie Pama^a pradėjęs atgy 
KanadOS onvxro»4o rloY-aviZ-ina <tra

Amerikos lietuvių sportinė 
delegacija yra nepaprastai 
stipri ir nei vienas vykstančių 
neturi jokios abejonės, kad jie 
paims visas pirmasis vietas*

l'ti. Gerą apyvartą darančios va 
sarinių rūbų krautuvės, pliem 
gamyba didėjanti, ir, bendrai 
visur reiškiasi didesnis gyvu 
mas ir geras ūpas.

žinovai pranašauja, kad neto-

BRIDGEPORT — Sekmadie- 
nį, birželio 19 d., Dievo Kūno 
Šventėj, kaip paprastai, nueinu 
į lietuvių šv. Jurgio Romos ka
talikų bažnyčią, 9:00 ryto mi
šioms. Įeinant iš taip vadinamo 
“bobinčiaus” į bažnyčią, prie 
visų trijų durų stovi po vieną 
kokie tai vienuoliai. Žiuriu, vi
si trys vilki juodus ploščius ir 
persijuosę baltais šniūrais. Ah, 
pamislijau sau, tai bus tie pa
tys vienuoliai pranciškonai, a- 
pie kuriuos šv. Jurgio par. ku
nigėliai pranešė birželio 12 d. 
Kokie tai pranciškonai vienuo
liai rinksią aukas.

Man besiteiraujant kokio vie
nuolyno ir kokiam tikslui tos 
aukos yra renkamos netikėtai 
išgirdau vieną vienuolį broliu
ką klausiant įeinančios mergai
tės lenkiškai “kiedy będzie mi- 
sza” — “kada bus mišios?” Ta. 
mergaitė nesupratusi ką tas 
lenkas vienuolis nori, pasižiurė
jo ir nuėjo sau vidun bažny
čios.

“Nauja Lublino Unija”
Ar žinote, miels skaitytojau? 

Per mano vistą kūną perėjo toks 
virpėjimas, it butų mane per
kūnas trenkęs. Įėjęs bažnyčios 
vidun misliju sau, na, kokia čia 
dabar komediją musų gerbia
mas klebonas pralotas M. L. 
Kruszas užtaisė? Nejaugi jis vi
sai nepasitaręs Ha savo parapi- 
jonais atnaujino Liublino Uni
ją su lenkais? Na, misliju sau 
tas tai jau perdaug.

Europoje lenkai užpuolė Lie
tuvą it nakties plėšikai, priver
tė Lįetuvos valdžią priimti ne
garbingą taiką; Vilniaus kraš
te terorizuoja musų brolius lie
tuvius, uždarė visas lietuvių 
mokyklas, laikraščius, draugi
jas, knygynus* ir sustabdė visiš
kai visą lietuvių kulturinį vei
kimą. O čia, dabar musų lietu
vių bažnyčioje, musų klebonas 
pralotas M. L. Kruszas leidžia 
iš lietuvių darbininkų žmonelių 
rinkli aukas lenkų vienuolynui. 
Juk lai didesnio pasityčiojimo 
iš lietuvių katalikų nebūtų ga
lėjęs padaryti nė didžiausias lie
tuvių priešas! Taigi, per visas 
mišias tokios ir dar piktesnės 
mintys kilo mano galvoje.

Po mišių, išėjęs iš bažnyčios, 
nuo labai gerų davatkų sužino
jau, kad tie misijonieriai yra 
tikri lenkai, ir priklauso lenkų 
Pranciškonų vienuolynui, kuris 
randasi kur ten Green Bay, 
Wis. Į tą vienuolyną jau yra 
prisivilioję ir vieną lietuvį ku
nigą, kuris šiuo tarpu yra kle
bono vietoje šv. Mykolo par. 
bažnyčioje, North Side, Chica- 
goj. Matyti, kad tas kunigas, 
norėdamas pasigerinti savo a- 
botui — viršininkui lenkui, len
da į lietuvių Romos katalikų 
bažnyčias ir kaulija aukn len
kams. O ten kur pats nespėja, 
tai pasiunčia lenkus broliukus, 
kad jie iš lietuvių katalikų kau
lytų pinigų.

Neatsiklausė Parapijonų

kų vienuolyno, tai jis tai pada
rė nieko nesiklausęs, su links
ma širdžių.

Ar tai taip musų lietuviai 
Romos katalikų bažnyčios kle
bonai dirba labui lietuvybės ir 
Lietuvos, apie ką jie tankiai 
mėgsta girtis? Praeitą pavasa
rį, kada Lietuvą užpuolė lenkai 
ir grąsino ultimatumu užgrieb
ti visą Lietuvą, tai didžiuma 
patrrijotiškų lietuvių dėjo au
kas Lietuvos ginklų fondui. Na, 
o ar kas matė laikraščiuose, 
kiek ir .kur musų turtingi kle
bonai paaukavo tam fondui. 
Arba, ar girdėjo kas, kad jie 
butų parodę savo parapijonains 
gražų patrijotinį pavyzdį? Aš 
manau, kad tokius Romos ka
talikų bažnyčios klebonus butų 
galima ant vienos rankos pirš
tų suskaityti.

O dabar, tokie klebonai, ku
rie visados deklamuoja apie 
Lietuvos meilę ir lietuvybę, lei
džia didžiausiems lietuvių prie
šams — lenkams rinkli aukas 
iš lietuvių žmonių. Ar dar A- 
merikos lietuviai nepristatė len
kams bažnyčių ir kitokių įstai
gų, kurias šiandien lenkai val
do ir didžiuojasi jomis? Tokis 
pasielgimas kokį leido padaryti 
pralotas M. L. Kruszas, tai yra 
negirdėtas pasityčiojimas iš 
švenčiausių lietuvių patrijotinių 
jausmų bei visos lietuvybės idė
jos. O reikia pasakyti, kad pra
lotas M. L. Kruszas* yra apdo
vanotas Lietuvos prezidento A. 
Smetonos medaliumi už neva 
lietuvybės palaikymą. Na, ar 
lai taip jisai palaiko lietuvę, ir 
ar tai taip pridera geram Ge
dimino kavalieriui elgtis? O 
gal tai yra naujos bajorijos, pa
dabintos Gedimino ordinais, 
naujas žingsnis prie naujos 
Liublino Unijos su Lenkija?

“Nei Sudilusio Cento!”
Lietuviai Romos katalikai, 

apsižiūrėkite kur jus veda jūsų 
klebonai? Nejaugi jus duositės, 
kaip avys — be jokio balso, bū
ti prijungtos prie lenkų ir vė
liau Sulenkintos? Pirm negu 
duodate savo sunkiai uždirbtus 
centus, visados* sužinokite ko
kiam tikslui tie pinigai bus su
naudoti.

Vienas parapijonas, man be
sikalbant, sako: girdi, gal tai 
buvo įsakymas nuo kardinolo 
Mundelein arba net ir nuo pa
ties popiežiaus, bet mes lietu
viai katalikai negalime nė su
dilusios cento aukauti lenkams 
ir Lenkijai. Mums verčiau at
isakyti nuo Mundelein ir nuo 
popiežiaus kontrolės, negu iš 
naujo pasiduoti lenkų kontrolei 
arba dėti aukas lenkų vienuo
lynams. Tad, lietuviai katalikai, 
Chicagos ir kitų apylinkių, bu
dėkite, nesiduokite save išnau
doti, nedėkite savo centus į len
kų kunigų kišenę, nes, matyti, 
kad musų Romos katalikų baž
nyčios lietuviai klebonai pradė
jo lysti į lenkų tinką.

Senas Parapijonas
Kokią teisę turi šv. Jurgio 

parap. klebonas M. L. Kruszas, 
leisti lenkams vienuoliams rink
ti pinigus iš lietuvių katalikų 
žmonių? Ar jis atsiklauaė sa
vo parapijonų? Ar buvo sušau
ktas parapijos susirinkimas tam 
tikslui ir ar jis atsiklausė pa- 

: rapijonų, ar jie sutiks dėti sa
vo sunkiai uždirbtus centrus 
lenkų vienuolynui? Yra aišku 
kaip diena, jei kas butų papra* 
šęj parinkti aukų Lietuvos gin
klų fondui, arba kad ir Mari
jonų lietuvių vienuoliams, ar
ba labdaringam tikslui, tai nė
ra abejonės, kad pralotas butų 
atsakęs, jog tai yra šventa vie
la ir tokiems tikslams jis ne
gali leisti. Tačiau, kai dėl len-

Nori Popierinių Pie
no Butelių 
Chicagoje
• Įvairios moterų organizacijos 
suinteresuotos higiena, siūlo 
įvesti Chicagoje popierinių bu
telių naudojimą pieno pristaty
mui. Tokių butelių vartojimas 
kainuoja daugiau, negu stiklo 
butelių, tad pieninės jų neno
ri. Vartotų tik tada, kai svei
katos departmentas jas privers
tų įstatymo pagalba.

Popieriniai pieno buteliai yra 
praktiškai naudojami New Yor
ke,

NAUJA TRAUKINIO NELAIMĖ* — Vienas CCC jaunuolis žuvo, 17 atsidūrė ligoninėje 
. - - - v * . u, ------c-----berniukus

šaldytuvų, stovyklom Nelaimė įvyko prie Ingomar, Mont. Kairėj Olympian lokomotyvas. Priekyj ir de
šinėj specialio traukinio vagonai. Tai buvo antra Olympiano nelaimė savaitės bėgyje.

• į

Didžiuma iš važiuojančių yra lipioj ateityje biznis ypatinga^ kai ekspresinis traukinys Olympian Įvažiavo į specialį traukinį, gabenantį CCC 
pasiekę pačių viršūnių Ame- pagerėsiąs baldų, .....  ■ -*- , . - . , -
rikos sporto gyvenime. Dau- radio krautuvėse.




