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Tautu Sąjunga Pasiruošusi Apleisti Dancigąo
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VEDAMOS DERYBOS DANCIGO KLAUSIMĄ
VOKIEČIU-LENKU KOMPROMISU IŠRIŠTI

_____________________________________ 1

Anglijos valdžia pritaria deryboms 
su naciais

GENEVA, Šveicarija, rugp. 
15. — Profesorius Carl Burck- 
hardt, Tautų Sąjungos komisio- 
nierius Dancige, sugrįžo j Dan
cigą iš Vokietijos, kur jis pe
reitą savaitę turėjo pasitarimų 
su Hitleriu.

Tautų Sąjungos sekretaria- 
tas negavo oficialaus Burck- 
hardto pranešimo apie pasita
rimus. Tačiau neoficialus pra
nešimai rodo, jogei yra veda
mos derybos Dancigo klausimui 
vokiečių-lenkų kompromisu iš
rišti.

Planas yra pašalinti Tautų 
Sąjungos kontrolę iš Dancigo. 
Tautų Sąjunga pasitrauktų, g

jos vietą užimtų vokiečių-lenkų 
komisija ar kaip kitaip pava
dinta abiejų šalių atstovybė.

Tautų Sąjunga, sako neofi
cialus pranešimai, tikrai nutars 
pasitraukti iš Dancigo savo se
sijoje, kuri prasidės rugsėjo 8 
dieną š. m., jeigu tik Lenkija 
pasitraukimui pritars.

Anglijos valdžia, sako kiti 
pranešimai, nori derėtis su na
ciais dėl Dancigo, jeigu pavyks 
surasti formulę, kuri patenkin
tų lenkus. Patys lenkai žiuri 
abejingai į įvairius planus tai
kai išgelbėti lenkų-vokiečių 
kompromisu. Bent Lenkijos 
spauda reiškia abejonės.

197 lenkai karinin 
kai pabėgo į Vo

kietiją

Japonai nupirko 
Jungt. Valstijų 

įmonę

NAUJIENŲ-ACME Telepato
CAMPOBELLO ISLAND, New, Brunsvvięk. Prezidentas 

Rooseveltas čia paskelbė, kad Padėkos diena šiais metais bus 
švenčiama lapkričio 23, o ne lapkričio 30. ,

Tyrinės politikierių 
ir kriminalistų veik

lų Miami mieste

- Federal Bureau of In- 
pradėti

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
15 
vestigation ruošiasi 
nuodugnų tyrinėjimą politikie
rių ir kriminalistų veiklos Mia
mi mieste, Floridoje, Jungt. 
Valstijų žiemos kurorte.

Pasitiko prez. Roo 
seveltą patrankų 

saliutavimu
HALIFAX, Canada, ‘rugp.

15. — Prez. Rooševeltaš, plau
kiąs laivu Tuscaloosa, antra
dienį sustojo šito miesto uoste 
pasiimti paštą. Kanados valdžia 
pasitiko jį 21-no patrankos šū
vio saliutavimu.

: Prezidentas į krantą neišli
po. Kanados atstovai atlankė jį 
laive ! Tuscaloosa.

LENKIJA NUGINČIJA ŽINIAS APIE 
KOMPROMISĄ SU VOKIETIJA

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
15. — Lenkijos vyriausybė iš- 
eido oficialų pareiškimą. Pa
reiškimas nuginčija girdus, buk 
Tautų Sąjungos komisionierius 
Dancige, Dr. Burckhardt, įtei
kęs Hitleriui pasiūlymus taiky
tis su Lenkija, kuriuos užgy- 
ręs Lenkijos užsienių reikalų 
ministeris Beck.

Berlyne plinta girdai, kad 
galima laukti staigių įvykių

Lenkijos ginče su Vokietija dėl 
Dancigo.

Įvairių Europos valstybių 
valdžios turėjo pasitarimus an
tradienį, kaip manoma, Danci
go klausimu.

Francuzijos užsienių reikalų 
ministeris Bonnet, kuris buvo 
pasiruošęs išvykti atostogų, pa
siliko Paryžiuje. Jį sulaikiusi 
nuo atostogų kritiška Europos 
padėtis.

Valdžia nupirko pri 
vačios elektros kom 

panijos turtą

Iš, Lietuvos

NEW YORK, N. Y.,

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
15. — Oficiali nacių žinių agen
tūra paskelbė, k^įĮ paskutinė
mis keliomis savaitėmis 197, 
Lenki j os karininkai -* pabėgo į 
Vokietiją. 148 tų karininkų esą 
grynai lenkų kraujo.

Tuo tarpu naciai pradėjo ata
kas prieš lenkus iš kito fron
to. Jų partijos oficialus orga
nas, “Voelkischer Beobachter” 
sako, kad lenkų kariuomenė 
užpuolusi pabėgėlių stovyklą 
Slovakijoje, prie Lenkijos rūbe- 
žiaus, sužeidusi 2*5 asmenis ir 
parsigabenusi į Lenkiją keletą 
pabėgėlių. Stovykloje buvę pen
ki lenkų kareiviai pabėgėliai.

Slovakijoj pradėta vajus rei
kalaująs, kad Lenkija sugrą
žintų slovakams tam tikrą te
ritoriją, kuri priklausanti Slo
vakijai.

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
15. — Nežiūrėdama valstybės 
ir prekybos departamentų pro
testų Tj?£;,lį$ed Engineęring 
& Foundry Company (iš Pitts* 
burgho) pardavė japonams 
monę, kuri radosi' Woostery, 

Ohio valstijoj. Visa įmonė tapo 
perkelta į Japoniją amunicijai 
gaminti.

Ir ne tik jtai — ta pati Ame
rikos kompanija parūpino japo
nams $5,000,000 paskolą, kad 
Shibaura amunicijos dirbtuvės 
Tokio mieste galėtų išvystyti 
. uo smarkesnę amunicijos pro
dukciją.

Ragina darbininkus 
vienyti liberalines 

jėgas

==

Krizė aliejaus 
pramonėje

rugp.
15. — Tennessee Valley Au- 
thority ir miestai Tennessee 
Valley srity nupirko Common- 
wealth & Southern Corporation 
turtą už $78,425,095. Ši korpo
racija kontroliavo elektros įmo
nes. Dabar tas įmones kontro
liuos federalinės valdžios ir mu
nicipalitetų atstovai.

22,000,000 Jungtinių 
Valstijų gyventojų 
suteikta pagalbos
WASHINGTON, D. C., rugp. 

15. — Paskelbta, kad praėju
sį birželio mėnesį Jungt. Val
stijose 22,000,000 žmonių gavo 
valdžios pagalbos. .

Kilo ginčai dėl Pa 
dėkos Dienos

VVASHINGTON, D. C., rugp. 
15. — Antradienį prez. Roose- 
veltas pasakė, kad jis perkels 
Padėkos Dienos minėjimą nuo 
lapkričio 30 dienos j to mėne
sio 23 dieną.

Ryšium su šituo pranešimu 
kilo nemažas lermas. Vieni pri
taria prezidento sumanymui, 
kiti priešingi.

NEW YORK, N. Y., rugp. 
15. — Žymus Naujosios Daly
bos šalininkas, senatorius Wag- 
ner, antradienį kalbėjo New 
Yoiko valstijos Darbo Federa
cijos konvencijai.

Jis ragino darbininkus jung
ti liberalines šalies pajėgas, kad 
butų galima išlaikyti paskuti
niųjų keleto metų socialinius 
laimėjimus.

“Dabar ne laikas pataikauti 
reakcijos spėkoms”, kalbėjo se
natorius Wagner. “Dabar yra 
laikas vienyti visas šalies libe
ralines pajėgas, kad butų gali
ma laimėti kovą.”

Senatorius ypač smarkiai 
kritikavo tuos atstovų rūmų 
narius, kurie atmetė $800,000,- 
000 namų statybos programą. 
Aiškino, kad tie atstovai par
davė Amerikos darbininkus.

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

Debesuota; šilta; saulė teka 
5:58 v. r., leidžiasi 7:51 v. v.

Padėkos Dieną šį
met paskelbs 

anksčiau

Japoniją kol kas ne
keisužsienių poli-

CAMPOBELLO, N. B., rugp.
15. — Padėkos. Diena Jungt. 
Valstijos minima 
skutinį lapkričio 
virtadienį. šįmet 
apkričio 30-tą< K

Bet prez. Rooseveltas pasakė 
antradienį, kad jis paskelbę 
Padėkos Dieną vieną savaitę 
anksčiau, būtent lapkričio

Žino kas kaltas dėl 
traukinio nelaimės

paprastai pa- 
mėnęsio ket- 
ta > diena bus

23

pa- 
nuo

Padėkos šventės dienos 
keitimas aiškinama taip: 
Darbo Dienos iki Padėkos Die
nos laikotarpis yra perilgas, o 
nuo Padėkos Dienos iki Kalė
dų jis yra pertrumpas; daug 
žmonių prašė lygesnio švenčių 
paskirstymo ir prezidentas ma
no, kad prašymas yra rimtai 
pagrįstas.

TOKIO, Japonija, rugp. 15. 
— Vokietija ir Italija nori, 
kad Japonija pasirašytų su jo
mis karinę sutartį. Japonijos 
jaunieji karininkai irgi, tokios 
sutarties reikalauja. Tačiau ja
ponų ministerių kabinetas nu
taręs karinės sutarties su na
ciais ir /fašistais kol kas nusi
rašyti.

Japonija, Vokietija ir Italija 
turi sutartį, bet ta sutartis rei
kalauja tik dalintis, policijos 
informacijomis kovai su komu
nizmu.

Pienininkai pradėjo 
streiką

Demokratai gavo iš 
angliakasių unijos 

$500,000
VVASHINGTON, D. C., rugp. 

15. — Nacionalinis demokratų 
partijos iždininkas, Oliver 
Quayle, pereitą savaitę Pitts- 
burghe pareiškė, kad United 
Mine Workers unija 1936 me
tų rinkimuose paskolino demo
kratams tik $50,000 ir kad tie 
pinigai jau sugrąžinti anglia
kasių unijai.

šį antradienį Quayle pripa
žino, kad jis padaręs klaidą*, 
angliakasių unija 1936 metų 
rinkimuose davusi demokra
tams ne $50,000, bet $500,000.,

NEW YORK, N. Y., rugp. 
15. — New Yorko, Pennsylva- 
nijos ir Vermonto pieno far- 
mų unija, priskaitanti 15,000 
narių, naktį į antradienį pra
dėjo streiką. Pieno farmos, pri
klausančios unijai, nesiunčia 
piepo į New Yorką. Ūkininkai 
reikalauja, kad dyleriai (pieno 
išvežiojimo kompanijos) mokė
tų pienui brangiau.

Valdžios atstovai pareiškė, 
kad jie stengsis pagelbėti toms 
pieno kompanijoms, kurios pil
do valdžios 
liuojančius
Nėw Yorko miestui ir jo apy 
linkėms.

nuostatus, regu- 
parupinimą pieno

RfiNO, Nev., .rugp. 15. — 
A. D. McDonald, Southern Pa
cific geležinkelio prezidentas, 
antradienį davė suprasti, kac 
valdžios atstovai tur būt žino, 
kas yra kaltininkai City of San 
Francisco 
kurioje 23 
giau nei 
sta.

Badas gresia Kinijai
SHANGHAI, Kinija, rugp. 

15. — Potvyniai, sausra, pa- 
krikdyta transportaęija ir ka
riniai suvaržymai grūmoja ba
du įvairioms provincijoms šiątu 
rėš Kinijoj, kurias yra užka
riavusi Japonija. Maisto trūku
mas gresia išsivystyti į bądo 
riaušes.

OKLAHOMĄ GITY, . Okla;, 
rugp. ,l5.r Nesenai Sinclair 
Oil korporacĮja^paškelbė, kad 
ji nuMūs* kįihW savo aliejui. 
Konkurencijoj su Sinclair nu
matyta ir kitų kompanijų alie
jaus kainų mušimas. Taigi 
Texas valstijoje išleista įsaky
mas uždaryti 87,000 aliejaus 
šaltinių.

Bet aliejaus šaltinių esama 
ir kitose valstijose. Todėl Ok- 
lahoma mieste antradienį pra
sidėjo devynių valstijų aliejaus 
kompanijų atstovų konferenci
ja krizei šitoje pramonėje ap
svarstyti ir, jei galima, ją pa
šalinti.

8,500,000 apginkluo 
tų karių Europoje
LONDONAS, Anglija, rugp. 

15. — Britanijos žinių agen
tūra Reuters apskaičiuoja, kad 
dabartiniu laiku Europoje yra 
8,500,000 apginkluotų kareivių. 
Į tą skaitlinę neįeina jurų ir 
oro laivynų pajėgos.

Francuzijos ginkluotų karei
vių esama 1,000,000; Britanijos 
600,000; Lenkijos 500,000; Vo
kietijos 1,750,000; Italijos 950,- 
000; Rumunijos 275,000; Tur
kijos 300,000; Vengrijos 200,- 

ir tt..000,

Green kaltina
Lewisą

Slėpė žinią 6 mė 
nesiūs

MADRIDAS, Ispanija, rugp. 
15. — šiomis dienomis paskelb
ta, kad kovo 7 diena, Ispani
jos civiliniam karui baigiantis, 
lojalistų batarejos uoste Carta- 
gena paskandino generolo Fran
co laivą, kuris gabeno 2,000 
kareivių. Kartu su laivu žuvo 
ir kareiviai, žinia buvo slepia
ma šešis mėnesius.

Anglijoj neužtenka 
maisto atsargai

LONDONAS, Anglija, rugp. 
15. — Sir Herbert Matthews, 
buvęs Pasaulinio karo laikais 
Britanijos maisto ministerijos 
narys, kalbėdamas pereitą pir
madienį pareiškė, kad dabarti
niu laiku Anglija turi mažiau 
maisto atsargoje, negu 1914 
metais, kai Pasaulinis karas 
prasidėjo.

Illinois turės rekor
dinį kukuruzos derlių

KAUNAS. — Išleidus pavar
džių keitimo įstatymą per pen
kių mėnesių laiką jau atitaisy
ta apie 2,000 ir pakeista 150 
pavardžių. Dar per 2,000 pra
šymų pavardes pakeisti ir ati
taisyti tebėra neišspręsta. Anks
čiau per metus tebūdavo pa
keičiama vos keletą pavardžių. 
Daugiausia atitaiso ir keičia 
savo pavardes jaunimas. Nuo 
miesto neatsilieka ir sodžius, 
kur taip pat atsiranda nemaža 
žmonių, norinčių pakeisti savo 
pavardes arba jas atitaisyti. 
Pavardes keičia ir atitaiso ne 
tiktai inteligentai, bet ir ūkinin
kai ir darbininkai.

Liepos 27 d.KAUNAS.
per Rygą atvyko į Kauną žy
mus anglų visuomenės veikė
jas, didelis Lietuves bičiulis, 
ats. gen. A. Burtas. Jis taip 
pat yra didelis skautų veikėjas. 
Lietuvoje gen. A. Burtas jau 
lankosi penktą kartą. 1919 m. 
jis čia lankėsi kaip anglų mi
sijos dalyvis Pabaltijo valsty
bėms. 1928 m. buvo atvykęs 
kaip svečias. 1933 m. lankėsi 
musų pajūryje su 650 anglų 
skautu 
liepos 
Kauną 
dienų.

vadų ir vadžių. 1936 m. 
24 d. buvo atvykęs į 
ir Lietuvoje išbuvo 10

New Yorko parodai 
stinga $3,000,000

NEW YORK, N. Y., rugp. 
15. — New Yorko pasaulinės 
parodos administracija paskel
bė, kad jai stinga $3,000,000 
būtiniausioms išlaidoms pa
dengti.

Atėmė iš banko pa 
siuntinio $70,000SPRINGFIELD, III., rugp. 

15. — Apskaičiuojama, kad šį
met Illinois kornų derlius sieks 
vidutiniai 48 bušelius iš akro. 
Tai bus rekordinis derlius. Vi
sas kukuruzos derlius, tikima
si, duos Illinois valstijoje 388,- 
464,000 bušelius kornų.

LONG BEACH, N. Y., rugp. 
15. — Penki piktadariai, vie
nas jų ginkluotas kulkosvydžiu, 
antradienį šio vasaros kuror
to gatvėje atėmė iš banko pa
siuntinio $70,000. Piktadariai 
pabėgo. Policija ieško jų.

■ -I

Tiria filmų pramonęMedvilnės perviršis 
didžiausias J u n g t.
Valstijų istorijoje
VVASHINGTON, D. C., rugp. 

15. — Jungt. Valstijų cenzo 
biuras informuoja, kad rugpiu
čio 1 dieną š.m. šalis turėjo 
užsilikusios, neąuvartotos med
vilnės 13,082,811 ryšulių 
(balęs). Tai didžiausias med
vilnės perviršio kiekis Jūnįt; 
Valstijų istorijoje Šiuo metų 
laiku

Federacijos Rugpiučio MenLOS ANGELES, Cal., rugp. 
15. — Federalinės valdžios at
stovai antradienį pradėjo tyri
nėti. vieną stambiausių Jungt. 
Valstijų pramonių — filmų pra
monę.

Bus žiūrima, ar yra pagrį
sti girdai apie graftą filmų pra
monėje, apie taksų sukimą ir 
apie nusikaltimus Shermano 
įstatymui, kuris buvo išleistas 
kovai

NEW YORK, N. Y., rugp. 
15. — William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas, kalbėdamas New Yorko 
valstijos Darbo
konvencijai pareiškė, kad Leva
is, ir tik Lewis, esąs kaltas 
dėl organizuotų Amerikos dar
bininkų susiskaldymo. Lewis 
neleidžiąs A.D.F. ir Č.I.O. susi
taikyti.

Pirm Greeno kalbėjo New 
Yorko meras La Guardia. Jis 
akcentavo, kad darbininkų vie
nybe butų naudinga ne tik pa
tiems darbininkams, bet ir vi
sai

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

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
šaliai.

traukinio nelaimes, 
žmonės žuvo, o dau- 
šimtas buvo sužei- su trustais.

■ ........................- -
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Lietuviai Ir Airiai
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Petrąs — Labą vakarą, Jok u- dirba 
bai.

Jokūbas — Labą, labą, ma
no mieli draugai. Prašau sės
tis.

Petras — Ačiū, bet mudu ne
savą pavargę, mat, netoli te- 
ėjova.

Jokūbas — Na, sakykita, ką 
naujo žinota. Senai jau besi- 
niatėva.

Petras — Mudu užėjova pas 
tave, Jokūbai, pasikalbėti vie
nu labai svarbiu klausimu.

Jokūbas — Na, taį labai ge
rai, pradėkita, statykitą tą pai
nų klausimą, bandysime jį riš
ti.

Petras — Dalykas štai kame. 
Aš skaičiau “Drauge” liepos 
1939, melais, kad Lietuvai dar 
trūksta romiškų kunigų.

Jokūbas — Labai gerai. Klo
ki ta tą numerį čia ant stalo.

Petras — Jonai, tu paskaityk, 
aš .palikau namie savo akulio- 
rius ir negaliu gerai matyti.

Jonas — Gerai, aš paskaity
siu. , štai, o t, rašo: “Ęeikia 
Daugiau Kunigų”. Čia “Drau
gas” paduoda ištrauką iš Lie
tuvos “šaltinio”.

“ ‘šaltinis’ savo 24 nr. davė 
trumpą palyginimą, kiek yra 
katalikų kunigų Airijoj ir kiek 
Lietuvoj.

“Airijoj iš trijų milijonų gy
ventojų yra 18,416 pasauliečių 
ir vienuolių kunigų. Jie savo 
gausingumu pralenkia mokyto
jus ir tarnaujančius kariuome
nėje. Airijos kunigai daug nu
veikia dorindami kraštą.

įvairiose srityse ir visų 
yra gerbiami. Ten retas daly
kas yra vagystė, apgavimai, 
plėšimai. Bet užtat jų bą^ny- 
Žios pilnos.

“Lietuvoje jš pustrečio mib- 
joųo gyventojų tęrą tik apįe 
tūkstantis kunigų ir visai ne
daug kunigų-vienuolių. Lietu
va turi vos pusmilioniu ma- 
žiąų gyvęųtojų negu Airija, bet 
Lietuvoje 18 kartų mažiau ku
nigų, negu tame krašte.”

Petras — Na, ką tu manai, 
Jokūbai, ar yra trukumas ro^ 
miškų kunigų Lietuvoje?

Jokūbas — Ar trūksta Lietu
voj Romos katalikų bažnyčios 
kunigų? Į tavo klausimą gali
mą atsakytį visai nedvejojant, 
kad netrūksta. Kiek yra žino-r 
ma, dabartinės Lietuvos ribo
se randasi apie 750 romiškų pa
rapijų. Kiekvienoje parapijoje 
randasi po du arba tris kynir 
gus. Taigi išrodo, kad Lietuvoj 
dabartiniu laiku yra apie 2,000 
kunigų, o ne 1,000, kaip '‘Drau
gas” rašo. Sulig Lietuvos sta
tistika, gyventojų joje yra da
bar nepilnai pustrečio milijo
no. Iš tę> skaitliaųs reikia at
imti 250,000 žydų, ir apie 200,- 
000 įvairių prųtęstonų, kurie 
męko bendro nenori turėti su 
romiška bažnyčia. Todėl dėl 
pasilikusiųjų vięno milijono ir 
apie astuonių šimtų tūkstančių 
ponai užtenka 2,000 kunigų. 
Kiekvienam romiškam kunigui 
išeina po 900 gyvybių. Į tą 
skaitlių įeina visi, ir seni, ir

Jie jauni, ir vaikai.

NAUJIENOS, Chicago, III.

■

ir kitokių 
pridarydavo lietu- 
kitų tautybių- žmo-

gyvendavo, daužydavo langus, 
laužydavo tvoras 
skriaudų 
viams ir 
nėrns.

(ji yra vaikų para- 
auka), rengiasi ište- 
Horaęe Garrett. Pa- 
paveikslas yrą po

Prie to, reikia atminti, juk 
sietuvos žmones nėra tokie jau 
silpnapročiai, kad juos reikėtų 
taip galvijus ganyti. Todėl ir 
kunigų dabartinio skaitliaųs

B ■

TA ’/Ti f.

.4- ' :

NAUJIENŲ-ACME Telcphoto 

BIG SPRINGS, TEX. - 
Dorothy Dubliu, kuri turi 
gulėti “geležiniuose plati; 
čiųose” 
lyžiaus 

keti už 
starojo 
kairei.

Trečiad., rugpjūčio 16, 1939
Office and Res. Phone Calumet 7472

O kiek paniekinimų, įžeidi
mų lietuviai turėjo pakelti dar
be, tai butų sunku didžiausioje 
knygoje viską aprašyti. O tą 
vis atlikdavo airiai, tie romiš
kų kunigų Kristaus doros išmo
kyti, o dabar “Draugo” stato
mi mums už pavyzdį.

(Bus daugiau)

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeoą

3261 So. Halsted Street

Dr, V, E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

TeL Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

AKIU SPECIALISTAI Gydytojas ir Chirurgas
c________________________  | Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų TeL; Prospect 1939

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavtąiaa 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
ąvaigimo. akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančiaVnažiausias 
klaidas. Speciąlė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kleivos akys 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą,

artimą, kaip save, kad jie už-(Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
.lu«ly<|«vo vaikus mSiy- ™ b- ““-„SI" ““ “>

JEŽri 4712 South Ashland Av- 
vieną vaainąmą grinonų ai Phone YARDS 1373.
eivį, kurį tik pąmatydavp. Yra 
buvę ąlsitikįmų, kad tų šven
tų airių, tų romiškų kunigų do
ros išmokyti vaikai net užpul
davo namus, kur ateiviai ąpsi-

DR. C. Z. VEZELTS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2248
Valandos nuo . 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

Sales Tax ekstra.

$7-25
$7-00

PETROLEUM CARBON COKE $7.25
Perkant 5 tanus ar daugiau Tonas ■

CRANE COAL COMPANY 
5332/So. Long- Ayenue 
.'Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run 
(Screened) Tonas ..............
SMULKESNĖS
Tonas .......................... -.........

Jonas — Bąt pąląųk, Jokū
bai, dar tu neviską puujom at
sakei apie tą klausimą. Aš pra
šau paaiškinti apie tai, ką tie 
airiai kunigai nuveikė dorin
dami savo Airiją? Ar jie labai 
dori yra, nors ir 18,416 kuni
gų užlaiko?

Jokūbas. — Mano mielas Jo
nai. Į tokį klausimą nėra jau 
taip lengva atsąkytį. Dorybę 
yra tekis neapčiuopiamas klau
simas, kurio negalima nei tam 
tikra merą numieruoti, nei 
svarstyklc nusverti. Kas • vieno
je šalyje yra laikoma doru ir 
leistinu dalyku ką nors dary
li, tai kitoje šalyje tas pats da
lykas yra laikomas nedoru 
nepriimtinu. Paimkime perski
ls. Čia pas mus Amerikoje tas 
yra labai paprastas dalykas ir 
nėra visai laikomas už nedorą 
dalyką. O pavyzdin Lietuvoje

■ ■■ ■ 1 .M1. ■II.1 ...........................■I.SISJĮ ■|||M|||I
• y • • . . - l » ■ • ’

žemė nuo sąulės. - štai keletas 
faktų. Juk judu dar pamena
te, kaip tie airiai, romiškų ku
nigų doros išmokinti, pasitiko 
čion ątyykstąnčiųs lietuvius, 
lenkus, rusus ir kitų tautybių 
žmones nesuprantančius anglų 
kalbos. Jie taip gerai pildė 
Kristaus įsakymą mylėti sąvo

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLUCK fili

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALE MALEVA ................................................   970
4 HR. SPAR VARN1ŠIUS ..........................  $1,10 aųkšč,
SIENŲ POPIERIUS ......................................... 50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS ................................ - $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.
...........................................................................................................................................  .i ui ■ ■»iW>l.»i^ini,i.iiyi i miy iiii.iį i i ny, i. i.įii i iii

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn,,,

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagrąžintos i 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugįausįa žinių iš Chięagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų įr visą pa
saulio,

NAUJIENŲ speęįąlųs korespondentai praneša ^apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimą^, mokslinių turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien dedą daug gražių paveikių i? 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS ,

gališkai gauti, nors ir kažin 
kąip didžiai dvi skirtingos ly
ties ypatos nesutiktų, Todėl ir 
tas Lietuvos kunigų leidžiamas 
laikraštis “šaltinis” visai nepa
minėjo nei vieno fakto, ką tą 
romiškų kunigų armiją gero 
padaro Airijai. Taip kalbėti ir 
taip sakyti gali bile vįeną men
ko, išsilavinimo bpbęlė. Tpkš 
pasakymas nieko nereiškią, pęs 
jis niek° nepasako.

Dabar kas link to, ar airiai 
yra daug doresni už lietuvius, 
nors jie ir turi suvirs 18,000 
kunigų? Lietuvių priežodis sar 
ko, pbuolis netoli tekrinta 
Obelės.

nąo

ir
Kiek tos krikščioniškos 

rybės prisilaiko airiai, tai 
reikia mums eiti nei į Airiją^ 
užtenka pažvelgti tik į airius 
atvažiavusius čia į Ameriką. 
PavyžŪįn pažiūrėkime bąip ai
riai laikosi tos Kristaus doros 
ir artimo meilės čia Chicago j e. 
Visi žinome, kad Chicagos mier 
stą valdo airiąi. Na, o juk ju
du gerąi žinota* kad visi airiąi 
yra Romos katalikai. Sulig 
MDraugd” logika, tai Chicago? 
miestas turėtų būti valdomas 
labai pavyzdingai, labai teisin
gai, ir labai dorai. Na, o af 
taip yra? Ar judu galita man 
nurodyti bent vieną pavyzdį 
tos Kristaus doros, kurios tię 
airiai katalikai laikosi, pildo iy 
vykiną gyvenimą!}?

.Tie visi airiai, kurie užlaiko 
tiek daug romiškų kunigų ir 
kuriuos ^Šaltinis” stąto pavyzr 
džiu lietuviams, yra taip tolį 
nuo tos Kristaus doros, kai]]

do- 
ner

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANęE
.... DIENĄ IR NAKTĮ ..
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Ilermitage Avė.
4447 South Fairf ield A venų®

Telefonas LAFAYETTE 0727

T"Y- ■̂■ t-1 4 koplyčios visose
Chicagos dalyse

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktaral

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
- ir nuo 6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais tik susitariu.

Phone YARDS 7299
TeL Office Wentworth 8339 

Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis tr aubatnmir

Mrs. A K. JARUSZ
. Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. Weste m a v.
Tel. Hemiock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN
... 1S HUSUOS

ii lietuviams žinomas

LIETUVIAI
• Y ♦ r * -

>"■ "J , 1 '■ 1 i ■ ■ . '".I 1 ... ■ '! ............. ■■'■M. ................................ ...................

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta* 
dtenio vakarais 7 vaL vakaro iš W. H. L p. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas p. SALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Dirėktoriiį
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

. J. MULEVIČIUS
4348 & Galiforuįą Ąvęnue Phone Lafayette 3572

P. J, RIDIKAS
3354 So. Hąlsted Street YARDS 1419

I, J, ZOĘP Phoųe Yards 0781
1640 WeM 46th Street Yąrd» 07851

S. P, MAŽEIKA
3319 Lituainca Avenue

Vardu 1139 
1138

LĄCHAWIC3 IR SŪNUS
2314 West 23rd Pląoę Phone Ganai 2515

Į ŠKjrįtnjljs ĮĮ>8Įh SĮreet ________ Tel. Falhnaa

Į ALBERT V, PETKUS
į 4704 So- Western Avė.
į   vi i j ĮiuirT—TT. ■.1-0’TF-1  r1**' ■ ■ r I'»1

Į: - '' • .. ĄljftĄNAS:. M, PHILLIPS
3307 Litiiiiiiicn Avenue Phone Yards 4908

TT

Phoue Lafayette 8024

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BEKTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone GANAI 6122
DR, S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti. 
Rez. 6631 S o. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virgiųta 0036.
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCĘER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
6939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Dr. F. Pulsucki Le Van 
gydytojas ik chirurgas 

Vąląądos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemiock 6699

r’ r i-.............- :------- -  '* - -------------

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

2400 VVEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 pq pietų, 6 iki 8 vąk

Telefonas ŠEELEY 7339.
Nąnąų teleforąųi Brųnswick 9597

6834 So. Western Avė.
71410 South 49th Court

ANTHONY PETKUS
V Phone GrovehilJ 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

' 3343 S. HALSTED ST- ’

i < M I *7 LJ PAM '-'M ■ f*. .1;
Gerai lietuviams žinomas per 38 

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 Laboratorija 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan St.

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2889.

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 1] 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefoną, MONROE «7«1 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
APVOGTAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1239.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Mamti T**l —Pnrlc R3M.

Remkite Mos. kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE” .
O •
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Lietuvos Padangėje

KLAIPĖDOS LIETUVIAI BE MOKYKLŲ

Latvių Spaudos Balsas

Jau kuris laikas nusiskun- 
džiame, kad lietuvių padėtis 
Klaipėdos krašte yra bloga. 
Nėra mokyklų, nėra organiza
cijų. Dabar šiuo klausimu ra
šo ir specialus latvių “Rits” 
(VIII. 1) korespondentas, ku
ris padėtį vaizduoja taip: “O 
Gyventojai? Jeigu atmesime 
keletą tukst. lietuvių ir keletą 
tūkstančių žydų, kurie, Klai
pėdos kraštą prijungus prie 
Vokietijos, išsikėlė į Lietuvą, 
gyventojų (apie 150,000) sudė
tis iš esmės nepasikeitė. Aps
kritai kalbant, žymi gyventojų 
dalis buvo ir yra lietuviai. 
Likusieji yra vokiečiai, per 
mišrias vedybas ar kitokias 
budais suvokietėję lietuviai. 
Nors nacionalsocializmo idėjų 
įtaka ir jaučiama visame Klai
pėdos krašte, tie lietuviai, ku
rie savo kilimu, krauju ir gi
mtąją kalba galima laikyti 
lietuviais, vis dar yra jaučia
mi Klaipėdos krašto gyveni
me.

Reikia pažymėti, kad vokie
čių įstaigos, kurios dar nėra 
jokio gyventojų surašymo da
riusios, rodos, turėtų remtis 
lietuvių statistikos duomeni
mis apie gyventojų skaičių. 
Bet jos elgiasi taip, tarytum 
krašte lietuvių gyventojų visai 
nebūtų. Žinoma, tuos lietu
vius, kurie yra gimę Lietuvoje

į Klaipėdos kraštą atvykę kaip 
laukiį ar kurių kitų įmonių 
darbininkai, vokiečių įstaigos 
laiko lietuvių mažurria. O tuos, 
kurie Klaipėdos krašte gyvena 
nuo senesnių laikų, vokiečiai 
mažuma nelaiko,—jie esą vo
kiečiai. Vokiečiais jie, rodos, 
laiko visus, net tuomet, kai jie 
namie kalbą_ lietuviškai ir vo
kiškai visai nemoka. Tą patį 
galima pasakyti ir apie kur
šius.

Net jeigu ir visų tų neskai
tyti, krašte yra keletas desėt- 
kų tūkstančių lietuvių, dau
giausia ūkininkų, arrtatininkų 
ir įmonių darbininkų, kurie 
čia gyvena ir dirba. Tačiau 
į akis krenta tai, kad šiems 
tūkstančiams Klaipėdos krašto 
lietuvių nebėra nė vienos pra
džios mokyklos, nė vienos vi
durinės mokyklos, nė vienos 
gimnazijos ar kurios kitos 
mokymo įstaigos. Lietuvių Vy
tauto Didžiojo gimnazija 
Klaipėdoje turėjo daugiau 
kaip 300 mokinių, lietuvių 
gimnazijose Šilutėje ir Pagė
giuose buvo toks pat mokinių 
skaičius. Privatinėse ir valsty
binėse lietuvių pradžios mo
kyklose buvo tūkstančiai mo
kinių. Vienoj tik Donelaičo 
mokykloj Klaipėdoj buvo 
daugiau kaip 900. Lietuvių 
vaikų darželiuose taip pat bu
vo tūkstančiai vaikų. Dabar 
visos tos mokyklos yra uždą-

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
Thelma Ristvedt, slaugė, kuri tikrai herojiškai gel

bėjo “City of San Francisco” traukinio katastrofos au
kas, nors ir pati buvo sužeista.

“KALBA KAS TAI 
LINIJA UŽiMTA'

Į£ADA laikas brangus, reikalinga sau atskiras te
lefonas įsitaisyti. Tada žinosite, kad niekas ki

tas neužima ir galėsite skubiam reikale naudotis. 
O kada kas kitas jus pašauks, jo niekas nesutrug- 
dys ir neatgrąsys savo veiklos ženklais—kada Kai 
ba kas tai”—jūsų liniją užimta. •

Net ir tada, kada norėsite kalbėti ir neskubiu 
reikalu, visuomet įvertinsite extra smagumą ir at
skiros linijos privatiškumą. Priedinės iš’aidos ma
žos, o norint šia proga pasinaudoti, tik pašaukite 
Telepbone Business Office.

Chicagoj šaukite OFFieial 9100

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

3

EGG  $G.OC
NUT ... -----------------  $6.00
BIG LUMP _________ $6.00
MINE RUN __ $5.75
SCREENINGS .......... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCE 

MOVING
Perkraustom fomiČius. pianus i» 
visokius rankandus bei Storus 
Vežam j V:tvc m'ot
us. Žema kaina. Musų Darbas ga- 
antvotas Tainbi an
Uis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St

Saukit Tel. YARDS 3498

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO

VALANDA £

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

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Šuo brangesnis už 
vaiką

Spausdinam

pasikeitęs.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

4

[štai jums proga________ _
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

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

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

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

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

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

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

NAUJOJI GADYNĖ
220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

rytos... Apie visas šias lietu
vių mokymo įstaigas, kuriose 
buvo tūkstančiai mokinių ir 
šimtai mokytojų, dabar nieko 
nebegirdėti, nors praėjo maž
daug 4 mėnesiai po Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Vo
kietijos ir visas gyvenimas įė
jo į normalias vėžes. Lietuvių 
visuomenės vadai ir delegaci
jos jau daug kartų lankėsi ofi
cialiose įstaigose ir pas admi
nistracijos šefą Gumbinėje bei 
nacionalsocialistų vadą Ko- 
chą Karaliaučiuje, įjet viskas 
veltui... Tuo tarpu tūkstančiai 
lietuvių neturi savo mokyklų...

Kitais atžvilgais kultūrinis 
lietuvių gyvenimas Klaipėdos 
krašte taip pat yra
Kultūrinė draugija “Aukuras”, 
kuri turėjo keletą bibliotekų 
ir vieną muziejų, uždaryta. 
Prieš kiek laiko, nieko iš an
ksto nepranešę, vokiečiai da
lį muziejaus eksponatų (dalis 
jų lietė kuršių praeitį) sukro
vė į sunkveživius ir išvežė ne
žinoma kryptim. Dar šiandien 
nepasisekė išaiškinti, kur iš
vežti muziejaus eksponatai. 
Kai draugijos valdyba kreipė
si į Vokietijos komisarą, šis 
atsakė, kad Gestapo padaręs 
kratą; jis pranešiąs, kur išvež
ti muziejaus eksponatai ir kas 
už tai atsakingas.

Seniau lietuviai Klaipėdoje 
turėjo tris dienraščius, ir kele
tą savaitraščių bei mėnesinių 
žurnalų. Dabar nė vienas iš 
laikraščių nebeišeina, o naujų 
dar nepradėta leisti... Lietuvių 
laikraščių iš Kauno Klaipėdos 
kioskuose negalima gauti;”

Laikraštis pabaigoje dar pa
stebi, kad ryšium su Neuma- 
no ir Bertulaičio pasitrauki
mu padėtis gaili pasikeisti.

Nereikia nė pastebėti, kad 
Šis pašalinis stebėtojas lietu
vių padėtį Klaipėdos krašte iš 
esmės yra teisingai atvaizda
vęs. Prie pareikštų vilčių gali
ma butų taip pat prisidėti. 
Sunku įsivaizduoti, kad nacio
naliniu pagrindu besitvarkanti 
Vokietija galėtų taip ignoruo
ti musų tautiečių reikalus! 
Netolimas laikas turės paro
dyti, ar ši akivaizdi skriauda 
daroma tik vietos administra
torių, kurie savo
prantamu uolumu norėjo kam 
nors įsiteikti, ar Vokietijos 
autoritetai taip pat į ją pro 
pirštus žiuri. Dviejų minėtų 
žmonių pašalinimas lyg ir lei
stų manyti, kad Vokietijos 
vadovai tokios padėties Klai
pėdos krašte nenorės toleruoti.

KĖDAINIAI. — Bevaikštant 
Nevėžio upės krantais teko iš
girsti šunies lojimą ir m'ažp 
vaiko riksmą. Po to pasigirdo 
moteriškių balsų ginčas. Ginčo 
objektu buvo tūlos poniutes 
šuo ir mažas vaikutis. Mote
riškė, pasakojo, ■ kad jai beei
nant su savo vaikučiais per 
krumus, staiga iš krūmų iššo
ko didelis šuo ir lodamas puo
lė. vaiką. Vaikas išsigandęs 
pradėjo verkti. Patarus savi
ninkei neleisti palaido šunies, 
ponia pradėjo ginčytis, kad 
jos šuniui esanti reikalinga 
laisvė ir nemananti jo rišti, o 
pagaliau jai šuo esąs branges
nis negu kieno nors vaikas.

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

— iš stoties — i

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

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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Gandai apie naują “Muencheną”

TAI, VADINASI, BUVO 
APGAVINGAS 
MANIEVRAS $

Apie Am. Jaunimo Kongreso 
priimtų principų pareiškimą 
(“Creed”), kuriame pasmerkia
mos visos diktatūros, ir tų dik
tatūrų įvardinimą rezoliucijoje, 
A. Bimba šitaip aiškina “Lais
vėje”:

“Kongresas nepriėmė jo
kio pataisymo prie . jokio 
‘Creed’. Įvardinimai diktatū
rų buvo priimti visai atski
rame pareiškime, nieko ben
dro neturinčiam su ‘Creed’. ”
Jeigu taip, tai Bimba pilnai 

patvirtina tą “Naujienose” iš
reikštą nuomonę, kad minėtojo 
Jaunimo Kongreso inžinieriai 
pavartojo apgavingą manievrą 
publikai akis apdumti.

Iš tiesų. Jeigu tas antras 
Kongreso pareiškimas su dik
tatūrų įvardinimu nebuvo pa
taisa (papildymas arba paaiš
kinimas) prie pirmojo pareiš
kimo (“Creed”), tai koks bu
vo jo tikslas? Abiejuose pa
reiškimuose eina kalba apie 
tą patį dalyką — apie diktatū
ras; todėl Bimbos pasaka, kad 
tuodu pareiškimai “neturi nie
ko bendro” su kits kitu, yra 
tuščia. Čionai paduosime žo
džius iš vieno ir iš antro tų 
pareiškimų, ir tegu sprendžia 
patys skaitytojai.

Ilgesniame bendrame Jauni
mo Kongreso pareiškime, ku
ris yra pavadintas “Creed For 
American Yoūth” (Amerikos 
Jaunimo Tikėjimas), paragra
fe apie diktatūras skaitome:

I . ■ »
“...and I will oppose all un- 

demoeratie tendencies and 
all forms of dictatorship” 
(ir aš priešinsiesiu vi
siems nedemokratiniems kryp- 

r sniams ir visų formų dikta
tūroms).
O trumpesniame pareiškime 

|apie diktatūras Kongresas pasi-

Lietuvos gyventoju prieauglio problema seniau. — Pra
monės besivystynias. - 
darbininku trukumas 
miestus 
ti. — Kooperacijos rateliu reikšmė.

Lietuvoje darbininkų pritrūksta |r^
Ūkiuose pradeda pasireikšti 

— Kodėl valstiečiai bėga i 
Miesto darbininkai yra geriau aprupin-

(Musų specialaus'korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
* . '»’•* **■ * ■

Iki 5 ha viso darbo rankų 
yra 116,263, šimtui ha dirbamos 
žemes darbininkų tenka 81,5 iš 
jų šeimos narių 83.7, samdinių

Iš Londono pranešama, kad Hitleris ir Mussolini 
turį planą Dancigo “klausimui” išspręsti. Pagal tą plad 
ną Vokietija ir Italija nori, kad įvyktų keturių valsty
bių (abiejų fašistiškų diktatūrų ir Anglijos ir Francu- 
zijos) konferencija, ir jiedvi sutinka per 30 dienų pa
skelbti “mūšių paliaubas” Dancigo reikale, o jeigu rei
kės, tai ir ilgesniam laikui, iki bus prieitas galutinas 
susitarimas visais ginčijamais klausimais tarp Vokieti
jos ir Lenkijos.

Gandai apie tokį nacių ir fašistų planą eina iš Ber
lyno ir Romos. Kadangi Vokietijos ir Italijos atstovai 
šiomis dienomis pabaigė eilę slaptų konferencijų, tai ga
limas daiktas, kad tenai iš tiesų buvo susitarta pasiūly
ti anglams ir franeuzams išspręsti Dancigo klausimą 
panašiu budu, kaip kad buvo išspręstas pernai metais 
Čekoslovakijos likimas Miunchene.

Dabar išėjo aikštėn, kad pereitos savaitės gale pas 
Hitlerį jau lankėsi Tautų Sąjungos komisionierius Dan- 
cigui, Dr. Kari J. Burckardt.. Apie ką juodu tenai kal
bėjosi, nežinia, bet komisionieriaus Burckhardto žodis 
Dancigo klausime gali turėti daug svarbos, jeigu Dan
cigo likimas bus sprendžiamas taikos keliu. Dancigas 
yra “laisvas miestas” Tautų Sąjungos protekcijoje, to
dėl, norint pakeisti jo stovį, Tautų Sąjunga turėtų arba 
visai atsisakyti nuo savo globos, arba išreikšti savo pri
tarimą naujam planui.

Sakoma, kad komisionierius Burckhardtas busiąs 
tarpininkas Dancigo reikale tarp Vokietijos ir Lenki
jos. Miuncheno konferencijoje “tarpininku” buvo Mus-- Į progas
solini. Bet dabar siūloma taip pat, kaip ir tuomet, kviesįp(opposM) ^^^^ 
tį į konferenciją tiktai keturias valstybes 
Francuziją, Vokietiją ir Italiją; o kraštui, 
daugiausia lies konferencijos nutarimai, t. y. Lenkijai, 
neketinama duoti jokio balso. Lenkija turinti iš anksto 
prižadėti pasiduoti visam kam, ką konferencija nutars.

Šitokiu budu prieš ‘metus laiko ,Čekoslovakija nete
ko Sudetų krašto, o paskui ir savo nepriklausomybės. 
Ne kitaip atsitiktų ir su Lenkija, jeigu anglai ir Pran
cūzai sutiktų eiti į Hitlerio ir Mussolinio projektuoja
mąją konferenciją. Bet ar Chamberlainas ir Daladier 
sutiks, ar ne, reikia labai abejoti, kad tokiam planui I pareiškime. Pirmame pareiški- 
pritartų Lenkija. Ji žino, kas ją laukia, ir ji vargiai ge- me yra išreikštas priešingumas 
ruoju priims kokius nors “tarpininkus” arba konferen- visoms diktatūroms bendrai, 
rijų nutarimus, padarytus jai nedalyvaujant. Bet kadangi spaudoje buvo

Tas “ašies” planas rodo, kad Hitleris ir Mussolini Haug Kongreso va-
jau nestengia meko, naujo sugalvoti. O įsismarkavo juo- kad jie visuomet snierkia tik- 
du tiek daug, žadėdami greitu laiku Dancigo klausimą taį fašistų ir nacių diktatūras, 
“sutvarkyti be karo”, kad dabar jiem tenka daryti kas o Rusijos komunistų diktatūrą 
nors, kitaip tų diktatorių valdiniai imtų abejoti apie jų toleruoja arba net giria, tai 
“galybę”. jaunimo tarpe kilo reikalavi-

__________ mai, kad butų nurodyta, kokios 
. ___.. - . . . _ |yra tos diktatūros. Rezultate

buvo priimtas antras pareiški
mas, kuriame yra įvardintos 
trys vyriausios šiandie gyvuos 
jančios diktatūros: komunistų, 
fašistų ir nacių.

Švedijos užsienių reikalų jni-| Trigi nėra jokios abejonės, 
nisteris Sandleris, kaip prane- kad sitas antras, trumpasis pa
ša “Elta”, šitą neprašytų ga- reiškimas savo turiniu yra tik- 
rantijų sumanymą griežtai pa- pri priedas prie Creed”. Kitaip 
smerkė. Savo kalboje, pasaky- pisai neturėtų jokios prasmės 
toje Stockholme, ministeris ta- ir bulll buvSs visai bereikalin- 
r£. f gas. Nes kam gi reikėtų apie tą

patį dalyką kalbėti dviejuose 
Jej . didžiosios valstybės atskiruose nutarimuose ir bc- 

pareiškia, kad numatytos vejk |ajs pačiais žodžiais? 
priemonės siekia garantuoti
kai kurias mažasias valsty- Bet komunistai bando pada- 
bes prieš užpuolimą, tai sa* šmugelį, Jiems baisiai 
vaime suprantama, kad pa- skaudu, kad kongresas, kuria- 
čios mažosios valstybės tu- 1,16 Stalino vyrukai iki šiol vai- 
rėtu tarti sprendžiamą žodį, dino kuone vadovaujančią rolę, nes jų saugumas yra gyvyjbuvo priverstas pasmerkti, vi- 
blhis klausimas joms pa- sas diktatūras ir paminėti ko- 
čioms.” munistų diktąturą kartu su fa*

■' ■ ' šistų ir diktatūromis.
Ministeris Sandleris dar pri

dūrė, jog didžiosios valstybės 
privalo suprasti, kad jos su
griautų pasitikėjimą, jogęi jos 
gerbia mažųjų valstybių ne* 
priklausomybę, jeigu jos užkar
tų joms neprašytas garantijas, j redaktorius,

Nuo 5—10 ha viso darbo rau
ku yra 220,$67, šimtui ha dir
bamos žemės darbininkų tenka 
40, iš jų šeimos narių 41.9 sam
dinių — 1.5.

Nuo 10—20 ha viso darbo 
rankų yra 324,403, šimtui ha 
dirbamos žemės darbininkų 
tenka 25.5, iš jų šeimos narių 
28.2, samdinių — 2.7.

Nuo 20—50 ha viso darbo 
rankų yra 263,588, šimtui ha 
dirbamos žemes darbininkų 
tenka 14, iš jų šeimos narių 19, 
samdinių 5

Nuo 50—rl00 viso darbo ran
kų yra 44,884, šimtui ha dirba
mos žemės darbininkų tenka 
5.95, iš jų šeimos narių 13.63, 
samdinių — 6.68.

Nuo 100—200 ha viso darbo 
rankų yra 14,343, šimtui ha dir
bamos žemės darbininkų 
ka 2.1, iš jų šeimos narių

Angliją, “to all forms of dictatorship, 
kurio kailį I regardless of whether they 

be communist, fasist, nazi 
or any other type” (visų for
mų diktatūroms, visviena ar 
jos butų komunistinės, fašis
tinės, naciškos arba kitokios 
rąšies).
Kiekvienam aišku, kad ant

rasis pareiškimas paaiškina sa
kinį apie diktatūras pirmame

APŽVALGA
/

ten-
10.3,

DR, J. ŠLIUPAS ATVYKS 
3 MĖNESIAMS

Kauno laikraščiuose rašoma, 
kad Dr. Jonas šliupas jau ren
giasi kelionei į Ameriką. Jisai 
ketinąs apsilankyti New Yorko 
pasaulio parodoje, kai tenai bus 
lietuvių diena. Jisai vyksta su 
savo šeima. Kelionėje užtruk
siąs 3 mėnesius.

ŠVEDIJOS MINISTERIS 
PRIEŠ NEPRAŠYTAS 

GARANTIJAS

irDerybose tarp Anglijos 
Sovietų Sąjungos daugiausia 
ginčų eina dėl garantijų Pabal
tos kraštams. Maskva reikalau
ja, kad anglai, franeuzai ir ru
sai bendrai garantuotų tų kraš
tų nepriklausomybę, neatsi
žvelgiant į tai, ar Latvija, Es
tija ir Suomija tokios garanti
jos nori, ar ne.

Tąigi tą diktatūrų įvardinimą 
jie nori visai atskirti nuo ben
drojo Kongreso pareiškimo 
(“Creed”’) ir paslėpti. , ?

Stalincų linijos laikydamasis/ 
ir angliškojo “Tiesos” priedo

J. Ormanas, tų

Virš 200 ha viso darbo 
kų yra 7,226, Šimtui ha dirba
mos žemės darbininkų tenka 
0.66, iš jų šeimos narių 9.63, 
samdinių — 8.97.

Tai labai įdomus skaitmens! 
Iš jų matyti, kad iki 10 ha veik 
visi ūkiai apsieina be samdo
mų darbininkų ir tik jau tie, 
kurie daugiau turi dirbamos 
žemės, samdo darbininkus.

O tokių ūkių, kurie turi iki 
dvidešimts141a žemės Lietuvoje 
yra daugiau kaip pusė visos Lie
tuvos ukinihkijos.

Tai drąsiai galime tvirtinti, 
kad visa 75% visos Lietuvos 
ukininkijos gyvena tokiose pat 
sąlygose, kaip ir darbininkija

Tie patys statistikos duomens 
sako, kad iki 15 ha turinčių že
mės išmaitina daugiau, kaip 
vieną milijoną gyventoją, kas 
sudaro viso du trečdaliu visų 
žemės ūkio gyventojų!

Juose iš savo ūkio produkci
jos vienam žmogui tenka: apie 
270 kg. duoninių javų, 850 kg. 
bulvių, 12 kg. linų, viena mel
žiama karvė tenka 3.5 žmo
nėms, ir viena kiaulė dviems 
žmonėms.

Tai armija, kuri jokių ištek
lių neturi, bėt tik gali pramisti 
ir pasirėdyti! šitie skaičiai la
bai ryškiai sako, kad Lietuva 
tai tikrai darbo žmonių kraštas, 
kuriems visais atvejais pakeliui 
tik su demokratiškais socialis
tais. Tai žmonės, kurie kad ir 
turi šiokių tokių nuosavybę, bet 
toji jų nuosavybė jų reikiamai 
nešildo ir yos suteikia tik išlai
kymų. Tai kooperatinis judėji
mas turi įleisti giliausiąs šakas, 
kur socializmui puikiai išpu
renta dirva. O kartu visa taj 
sako, kad visokiu bandymai Lie* 
tuvoje įgyvendinti fašizmų, ne
gali turėti jokio pasisekimo!

Žymiai gi didesnieji ūkiai no* 
nedarni apsiginti pasireiškusio 
Lietuvoje darbininkų bado jau 
tos padėties verčiami yra ino* 
torizuotis, o kadangi jie negalj 
pajėgti įsigyti visų motorizuo*

antrąjį pareiškimą SU diktatū
rą įvardinimu neišspausdino 
kartu su “Creed”, bet tiktai pa
minėjo jį Kongreso aprašyme 
ir padavė ištrauką.

■ Tųčiaų' šitAis nedbfaiš’ mąr 
nievrais komunistai nieko ne* 
atsieks. Faktas vistiek pasilie
ka faktu, kad Am. Jaunimo 
Kongresas pasmerkė komunis
tų diktatūrą lygiai taip pat, 
kaip ir fašistines diktatūras.

ran-

V aikų pasiaukojimas 
tėvams

Romantika ir vagyste

Labai gražų patarnavimų sa
vo tčvains padare vienos Hil- 
lingdone, Anglijoj, gyvenančios 
Osbornų šeimos šeši vaikučiai.tų . darbo įrankių, tai jų padėtis L tgvas uždirba per savaitę 2 verčia burti savo pajėgas ir 

lendrai naudotis tais darbo mo- 
orizuotais įrankiais, kitaip ta

riant, visame^ taikyti koopera
cijos pradus, juos taikinti ne 
tik savo gaminių prekybai, bet 
ir darbo įrankiams.

Jau tais keliais ir einama.
Lietuvoje kuriasi kooperaci

jos rateliai bendram darbo į- 
rankių naudojimui. Kokia to
nais nebūtų Lietuvoje vyriausy
bė, iš kokių ji politinių srovių 
susidėtų, bet ir ji kaime turil 
taikinti kooperacijos pradus, 
nes kitaip žemės ūkio pakėli
mas yra visai neįmanomas.

Jei butų leista kaime priva
tiems asmenims aprūpinti mo
torizuotais darbo, įrankiais
smulkiąją ukininkijų, toji uki- 
ninkija tik dar didesniame 
skurde atsidurtų, nes tie priva
tus asmens ūkininkus 
labiau išnaudotų ir 
skurdų kaime pasėtų.

O juk vyriausybė 
užinteresuota, kad toji ukinin- 
kija butų finansiniai pajėgesnė 
ir kartu rinkai duotų kaip ga
lima daugiau savo darbo vai
sių, nes kitaip žemės ūkio pro
duktų eksportas mažėtų ir val
stybės finansai tuo pačiu atsi
durtų sunkioje padėtyje, nes 
žemės ūkio produktų eksportas, 
tai Lietuvos tikrasis auksas.

Taigi, staiga pasireiškusi Lie
tuvos ukininkijoje darbo rankų 
stoka iškelia visai naujas pro
blemas, kurios veda tiesiai į ko
operaciją, nes kito išganymo nė
ra. Tos kaime paujai pasireiš- 
kusios žaizdos tik kooperacijos 
priemonėmis gali būti i gydo 
mos.

Štai dėl ko Lietuvoje visų 
tiek daug kreipiama dėmesys į 
kooperacijų, žemės ūkio Lietu
voje intensingumas ir jo racio- 
nalizavimas galimas tik koope
ratinėmis, taikinėmis priemonė
mis!

Iki Lietuvos kaimas turėjo 
pakankamai ir pigių darbo ran
kų, tie visi sunkumai buvo dar 
galima šiaip taip išgyvendinti, 
bet dabar jau tas žaizdas yra 
kur kas sunkiau gydyti.

Lietuvos kaimas yra reikalin
gas greitos ir radikalės pagal
bos. Jei laiku kaimas tos pa
galbos nesulauks, tai Lietuvos 
finansai pradės braškėti. Bet 
Lietuvos kaimas jau yra ne vie-

dar tik 
didesnį

turi būti

svarus ir 10 šilingų (apie 75 
,auks.). Nuomos ir apdraudų iš
laidoms tenka 23 šil. ir 4 pens. 
(apie 35 auks.). Tad lieka 1 sv. 
6 šil. ir 8 pens. (apie 40 auks.) 
maistui, drabužiams, kurui ir 
šviesai (priminima, kad Angli
joje maistas žymiai brangesnis, 
negu pas mus). Tad vaikučiai, 
matydami savo tėvų sunkių pa
dėtį, susitarė šventėms gautus 
žaisliukus parduoti. Išsinešioję 
juos pas artimesnius kaimynus, 
jie ėmė pasakotis, kad jiems 
liūdna žaisti kai tėvai vargsta. 
Toks vaikučių pasiaukojimas 
tuoj atkreipė visų kaimynų dė
mesį, kurie susirinkę pasitarė, 
jog tėvai, galėję taip protingai 
savo mažučius auklėti, iš tikro 
turėtų būti padedami. Netru
kus, Osbornienės nustebimui, 
pas jų ėmė rinktis kaimynės, 
atnešdamos padovanoti drabu
žių, maisto dalykų ir pinigų, o 
jos vaikučiams buvo nupirkta 
dar naujų žaislų ir šį kartų jie 
jau buvo raminami, kad gali 
smagus žaisti, nes jų tėveliais 
pasirūpins gerieji kaimynai.

ir sėmingai iš tų bėdų išsisukęs, 
tenka visai neabejoti, kad ir 
šiuo metu Lietuvos kantrus ir 
kartu ūkiškai pažangus ūkinin
kas ir iš šių nelaimių išsisuks, 

Bet dabartine Lietuvos ūki
ninko padėtis verčia jį radika
liai pasukti savo ūkį kooperaci
jos keliais ir kartu tvirtais žing
sniais žengti su nuosakiąja de
mokratija ir kartu su visa Lie
tuvos darbininkija!

Neabejotinai šitoksai Lietuvos 
ukininkijos pasaulėžiūros persi
laužimas vyksta ir jis vyksta 
sparčiais žingsniais! —H. L.

(GALAS)

Šiemet bite geras 
daus derlius

me-

nustel-
todčl

KAUNAS, — Sausra 
be laukų derlingumą, 
laukiama gero medaus der
liaus. Per kelias savaites jš 
“Sodybos” ūkininkai nupirko 
ąpįe 10 tūkstančių kg. korių. 
Tokį korių kiekį ūkininkai ki
tais metais nupirkdavo tik per 
apskritus metus.

“Sodyba” jau organizuoją 
medaus supirkimų, kurį numą* 
lp eksportuoti i Ameriką, Ang
lijai Šveicariją ir Vokietijų.

Tūlas berlynietis Ervinas 
gavo geresnį darbą, o savo, 
namų sargo, vietą užleido 
draugui Ottui. Draugas Ottas 
nebuvo Ervinui perdaug ilgai 
dėkingas ir sugalvojo jam taip 
atkeršyti, kad tas butų skau
džiai sužeistas į pačią širdį ir 
butų visai sunaikintas žmo
gus. Ervinas seniau draugavo 
su dabartine Otto žmona ir 
susirašinėjo. Laiškai buvo la
bai meilus. Ervinas pasiruošė1 
išvogti tuos laiškus ir jais 
Ottui įrodyti, kad dabartinė 
jo žmona seniau buvusi jo 
meilužė. Nutaikęs progą, ka
da juodu buvo išėję, jisai įė
jo į jų butą ir ten 
nuodugnią reviziją, 
jos” metu komodoje 
RM ir tie pinigai jį 
keršto vėžių. Laiškai buvo už
miršti ir su 260 RM jisai spru- 
ko laukan. Turėdamas pinigų1 
lengvai susirado smagų drau
gą Heinrichą, su kuriuo tinka
mai atšventė tokį grobį. Pra- 
gėrus 60 RM Heinrichas liku
sius 200 RM iš Otto atėmė, jį 
apkūlė ir išmetė^ o pats su pi
nigais pasislėpė. Otto dabar 
sėdi kalėjime ir laukia visai 
ne romantiškos bylos, nes kal
tinamas už plėšimą, o jo drau
gas kol kas dar puotauja su 
200 RM.

pradėjo 
“Revizi- 

rado 260 
išmušė iš

Lietuvos Naujienos
Nubausti vokiečiai už 
nelegalų susirinkimą
KAUNAS.'— Ariogalos mies

telyje, evangelikų liuteronų 
parapijos salėje prieš kurį lai
kų įvyko nelegalus vokiečių 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo apie 15 žmonių. Nelegalų 
susirinkimų sušaukė ir jam 
vadovavo Ariogalos evangeli
kų liuteronų parapijos kanto
rius J. Parysas. Be to, susirin
kime kalbėjo vokiečių kultur- 
verbando Kėdainių skyr. pirm. 
Henighauzenas.

Kėdainių apskr. virš, išžiū
rėjęs šių bylą, J. Barysą ir R. 
Hefngauhauzenų už nelegalų, 
be leidimo padarytą susirinki
mų nubaudė po 500 Lt pinigi
nės'baudos arba, jos nesumo
kėjus, po 1 mėn. arešto. Be to, 
tokiomis pat baudomis nu
bausti Ariogalos evangelikų 
liuteronų parapijos k-to nariai 
K. Bodendorfas, A. Kvandtas 
ir A. Bodendorfas, kurie davė 
tam susirinkimui parapijos <sa-

Nubausta daugiau kaip 
80 krautuvių ir kirpyk

lų savininkų.

Vietoj varnų kontra
bandininkai

SARTININKAI. — Musų pa
sienio gyventojai visas laikas 
skundėsi, kad mažus žąsiukus 
ir kalakučiukus varnos nune
ša, tačiau pastaruoju laiku 
ūkininkai nustatė, kad ne var
nos paukščius nuneša, bet kon 
trabandininkai. Klaipėdos kr. 
maži paukšteliai yra labai 
brangus, tai kontrabandinin
kai vagia ir slapta pristato 
klaipėdiškiams. Buvo atsitiki
mų, kad iš po nakties ūkinin
kai nerasdavo po 12 žąsiukų.

Vasarotojai eina j kai 
mite

ĄŽUOLŲ RUDA. — šiemet 
apylinkės kaimuose vasaroja 
nemaža marijampoliečių ir 
kauniečių, kurie neišsite
ko vasarotojais perpildytame 
miestelyj. Kaime vasarotojai 
turi tas pačias sąlygas, kų ir 
miestelyj, tik yra pora kilo
metrų toliau nuo plento, bet 
už butų ir maistų moka žy
miai mažesnius atlyginimus,

KAUNAS. — Neseniai poli
cija patikrino kai kurias Kau
no krautuves ?ir * kirpyklas, 
žiūrėdama ar jos laikosi nu
statyto uždaryti ir atidaryti ,s 
laiko. Patikrinimo metu buvo 
rasta, kad daugiau kaip 30 
krautuvių ir kirpyklų tų nuo
statų nesilaiko. Tų kirpyklų ir 
krautuvių savininkams buvo 
surašyti protokolai ir perduoti 
apylinkės teismui padaryti ati
tinkamas išvadas, šiomis die
nomis apylinkės teismas pa
gal tuos protokolus nubaudė 
po 60 Lt arba 6 paroms areš
to: G. Driešpulį, M. Deksnį, G. 
Klebanskienę, M. Meigelicnę, - 
J. Reizbaumų, M. Galparį, N. 
įPikelčiką, J. Puchavičių, A. 
Zasą, K. Zalopų,, Ch. Indich- 
šteinienę, A. Zabuką, M. Fri- 
delandą, Abr. Fišų, N. Gilma- 
nienę, L. Fišų, D. Milerį, E. 
Labanauskienę, B. Sevelovi- 
čienę, J. Melniką, V. švalką, 
BinčkOvskį, B. Kaplanicnę, L. 
KamenČikienę, J. Aronovskie-

po 50 Lt arba po 5 paras are
što nubausti: M. Petraitis, J. 
Karpavičius, Z. Linartas ir Ch. 
Indichšteiniene.

Nėra šulinių
LAZDIJAI. — Iki šiol mies

te labai maža šulinių, dėl ko 
lazdijiečiai vandenį semia iš 
per miestą tekančio upelio. 
Nors upelio vanduo uždraus
tas teršti, tačiau antys, žąsys 
dažnai nepaboja jokių draudi
mų. Upelio vanduo yra nehi
gieniškas,. dėl ko lazdijiečiams 
gali pasitaikyti nemažesnių 
pavojų, kaip kalvarijicčiams 
nuo užteršto Šešupės vandens.

Mokykla neturi gerų 
patalpų

ValsčiausLIEPLAUKĖ.
viršaitis su seniūnu apžiūrinė
jo tinkamesnius butus išnuo
moti mokyklai. Lieplaukėje 
nuo sausio 1 d. veikia 3 kom- \ 
plektų mokykla tokiose patal
pose, kuriose jau prie geriau
sių norų tolinus būti negali.
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SVEČIAI 18 LIETUVOS ATLANKĖ 
CHICAGIEČIUS

Chicagoje lankėsi veršinin
kų sąjungos pirmininkas Dr. 
J. Kaškelis, “Verslo” ir “Ama
tininko” redaktorius Albinas 
Briedis ir Lietuvos amatinin
kų tarybos sekr. J. Valantuko- 
nis. Jie buvo apsistoję pas p. 
Kuraičius.

Svečiai Chicagoje praleido 
apie porą sąvaičių. Jie čia ap
lankė lietuvių ir anglų laik
raščių redakcijas, kai kurias 
biznių įstaigas ir pamatė pla
čiąją Chicagą su jos Įdomy
bėms bei padarė pažinčių su 
čia gyvenančiais lietuviais.

Penktadienį,, rugpjūčio 11 
dieną, Dr. Kaškelis, red. Brie
dis ir Valantukonis apleido 
Chicago. Juos D. Kuraitis savo 
automobiliu išvežė į Philadel- 
phiją, kur jų laukė vietiniai 
lietuviai.

MADOS

4192

Rodos, kad 
mi Chicagoje 
pudžių. Gal 
daug patyrė, kaip čia bizniai 
yra vedami, kaip profesijų ii 
amatų žmonės verčiasi ir ben
drai kokia pažangą lietuviai 
yra padarę socialiame, ekono
miniame ir politiniame gyve
nime. Visa tai, žinoma, giliau 
permatyti ir aiškiai suprasti 
per kelias dienas stačiai neį
manoma. O svečiai kaip tik ir 
neturėjo progos į tuos dalykus 
gilintis. Daugiausia jų laikas 
buvo rezarvuotas pasilinksmi
nimams, kukliai paruoštiems 
pietums ir vakarienėms. Tie
sa, pagrįžę Lietuvon galės pa
sigirti, kad jie šauniai buvo 
vaišinami Chicagoje. Be to, 
juk gavo pamatyti Dėdės Ša
mo žemę, milžiniškus miestus 
su jų dangoraižiais, puikius 
sodnus, bibliotekas, muziejus 
ir kitokias moderniškai ir pat
raukliai įrengtas institucijas, 
kokių Lietuvoje nėra ir var
gu kada galės būti. Per pada
rytas pažintis su Amerikos 
verslininkais gal jiems pa
siseks surasti ir platesnę rinką 
Amerikoje Lietuvos produk
tams. Šiaip ar taip kalbant, jų 
atsilankymas j Ameriką jiems 
ir Lietuvai gali būti naudin
gas.

Apie Lietuvos verslą ir ama
lus svečiai chicagiečius pla
čiai painformavo. Per radiją 
kalbas ir pokylių susirinki
muose aiškino kaip dabar di
deliais šuoliais eina lietuvini
mas Lietuvos. Taipgi nurodi
nėjo, kad lietuviams sekasi 
vis daugiau užimti rinkų vers
luose ir kad tarp lietuvių Lie
tuvos Verslininkų Sąjunga 
skiepija pasitikėjimą savai
siais.

“Gana to”,—redaktorius A. 
Briedis pareiškė, —“jei lietu
viui pasiseka prasisiekti vers
le, kad jam kiti primestų buk 
jis pralobo pirkėjus apgaudi
nėdamas. Pavydas negali būti 
toleruojamas. Lietuvis yra są
moningas žmogus, jis yra ir 
gali būti geras verslininkas,

NAUJIENOS, Chicago, III.

svečiai viešėda- 
įgijo įvairių įs- 
jie ir nelabai

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
LANGLEY FIELD, Virginia, — Leitenantas Homer 

N. Mackey ir Įeit. Thomas L. Butner, kurie žuvo bom
bonešio katastrofoje.

=x±
geras lietuviškų verslų gynė- kad turi lygias privilegijas 
jas, geras tėvynes mylėtojas ir 
kaipo tokis turi būti visų re
miamas.”

Toliau red. Briedis aiškino, 
kad Lietuvos Verslininkų Są
junga spėjo įsišakoti po visą

ryžtingumu stengiasi auklėti 
ir jaunimą gerais verslinin
kais, ir kad jie pasiruošę butų, 
jei reikalas, ir kovoti dėl ver
slų sulietuvinimo.

Redaktorius Briedis daug ir 
kitokių įdomių dalykų apie 
Lietuvą mums papasakojo. 
Chicagoje jis užsirekomenda
vo kaipo gabus kalbėtojas. Jo 
kalba gyva imponuojanti.

Apie Lietuvos verslus man 
ypatiškai teko išsikalbėti su 
p-ia V. Pavilonicnc, kuri kartu 
atvyko iš Lietuvos su kalbama 
ekskursija. Del lietuvinimo

kalą. Žydai lietuviams biznie
riams yra pikti konkurentai.; 
p. Vąlerija Povilonienė parei
škė. Esą, kuriems lietuviams 
geriau sekasi, tai jų kompeti- 
toriai žydai be saiko numuša 
prekių kainas ir stačiai be jo
kio pelno parduoda, kad tik 
lietuvis negalėtų išsiversti. Jie 
su lietuviais verslininkais ne
kooperuoja ir neatsižvelgia,

biznyje.,

Daugiau viešnia jš Lietuvos 
tvirtino, kad ir klaipėdiškiai 
žydai susibribvę į Lietuvą po 
netekimo Klaipėdos apsunki
no Lietuvos miestų verslinin
kus. Čia jie steigiasi savo ver
slus ir vis dauginasi lietu
viams kompeticija. Esą, visai 
kas kita su amatninkais ir 
darbininkais pabėgusiais iš 
Klaipėdos. Jie esą per tam tik
rus fondus šelpiami. O ir įmo
nes jiems duoda pirmenybę 
gauti darbą, ir Lietuvos vald
žia rūpinasi jų būkle—aprūpi
na butais, maistu ir drabu
žiais,

Kalbamos ekskursijos vadas 
Dr. J. Kaškelis chicagiečiams 
pasakojo, kaip pramonė vys
tėsi Lctuvoje. Ir šioje srityje 
lietuviui esą lemta užimti pir
menybę. Lietuvos įmonės dau
geliu skirtingų gaminių ja^i 
aprūpinę šalies gyventojus. 
Tačiau tol gr$žu dar nesą pa
siekta gąnčt.ipo išvystimo laip
snio pramonės srityje. Čia Dr. 
Kaškelis įtikinančiai įrodinėjo, 
kad Amerikos lietuviai inves
tavę savo kapitalą į pramonę

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

J šias kainas įeina ir 3% Illinois Sales Tax

A. A. 4192. — Puiki vasarinė 
suknelė. Galima nešioti su ar be 
“bolero”. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38 ir 40.

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

Perkant už pinigus po 4 tonus 
ar daugiau. ________
POCAHONTAS Thlrd Veln

Mine Run $7.60
Domestic

WEST VIRGINIA Mine Run
Extra coarse $7.20

COkE Genuine Chicago
Koppers or $7.75

___ Solvay Pea_____  
COKE Alabama____ CQ nn

Range or Nut

Visos musų stoker anglys ne
turi dulkių.
Illinois--- $4750 

SCREENINGS
FRANKLIN COUNTY

Stoker Nut $6.00
WEST KENTUCKY

1 col. Screenings $6.15
ROYAL STOKER NUT 

(Our Leader) $5.70

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago, DL

Čia įdedu 15 centų Ir prašau
atsiųsti man pavyzd) No - .
Mieros .....--- ------ -— per kratine

ROYAL’ BLACK BAND
Pečiaus anglys $7.95 

FRANKLIN COUNTY
Egg $6.75

EAST KENTUCKY STOKER
1 co1' $7.15

EAST KENTUCKY $7.3$ 
STOKER NUT
P/4X%

U'.t-l____JL_LU.1.1'. Ui. ! ■„!! 1,1-------- ?...!' 1......... !

Kainos gali pasikeisti be įspėjimo

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

ATLAS FUEL COMPANY
Įsteigta 1915 

4919-21 So. Paulina St. Prospect 7960-61

tuvos 
joms.

Gal 
simai 
jiems
viešumon. Vadinas, mums pri
siėjo pasitenkinti (nekaltoms 
informacijoms.

Nežiūrint į lai, kaip minė
jau, svečius chicagiečiai pri* 
ėmė gana šauniai. Jų išleistu
vėms rugpiučio 10 d. buvo su* 
rengtas pokiiys Evergreen gol
fo klube. Pokylio surengimu 
daugiausia pasirūpino (‘mano 
bosas’) D. Kuraitis, savinin- 
kas Milda Auto Sales įstaigos. 
Čia buvo sukviesti 
raščių redaktoriai, 
daug profesijonalų ir biznie 
riu. Vakarėlis buvo 
kus. Čia mes pasikeitę trum
pomis prakalbėlėmis, ir palin
kėję svečiams, kad jie geriau 
pažintų ir suprastų savo bro
lius gyvenančius už jūrių ma
rių,—kad suprastų

politinėms organizaci-,

kiek svarbus šitie klau-Į 
yra ąnierikiečiąms, tiek 
yra draudžiami kelti

COOK COUNTY 
PASIŪLO

visų laik- 
dalyvavo

gana jau

Budriko Radio 
Programas

Budriko radio programas 
pereitą sekmadienį, nors trum
pas, užėmė tik 30 minučių, bet 
buvo geras. Simfonijos orkes
trą, kaip ir visuomet, davė gra 
žų maršą ir lietuviškus šokius, 
o p-lė Jadvyga Gricaitė gražiu, 
švelniu balsu ir su jausmu pa
dainavo eilę klasiškų ir kitų 
kurinių, tarp kurių buvo “Ma
no sieloj šiandien šventė”, 
“Kur bakūžė samanota” ir 
“Pavasario balsai”. Visos me
lodijos išėjo labai gerai.

Kitas Budriko programas 
bus ketvirtadienio vakare, nuo 
7 iki 8 vai, Chicagos laiku, iš 
stoties WHFC„ 1420 
gražios dainos, gera 
svarbus asmenų ir

k. Bus 
muzika^, 
draugijų

ne kaipo 
žaliukus”, kokiais didžiumo

je mes išvažiavome iš Lietu- pranešimai, juokai ir svarbes 
vos, bet kad suprastų kaipo dienos žinios. Pasiklausy 
gerai patyrusius profesijose,‘~ “ --- -- 
amate ir biznyje prisitaikiu
sius prie naujojo pasaulio auk
štos kultūros lietuvius.

—F. Bulatu,

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

OAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

—liadio Mėgėjas
COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
*340 We«t «3id Street

prie LoomisPirkite savo apielinkės 
.krautuvėse

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

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

Pocahontas mine run — 
Virginia 75% coarse .......
Pocahontas mine run — 
West Virginia 75% coarse 
Petroleum Carbon 
65% coarse Štili Run ......
MiJlers Creek Lump ..........
Black Band ar Hocking 

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

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

$7.50

$6.95

$7.05 
$8.20

$7.75

$6.75
ir kitokias anglis pristatom

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
JOHN OKSAS 

4405 So. Fairfield Avenue

Lietuvis Plumberis
- Ltdsnttota* —’

JAS FITT1NGS and SEWERAGl 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERTUS

JOHN YERKES 
2422 W. «9th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

pečiai

i

rezultatų. Vadinas, amerikie
čių investmentams Lietuvoje 
yra plati dirba.

O iš jaunuolio J. Valantu* 
konio kalbos teko suprasti,
kad Lietuvoje nelaiko pažemir 
nančiu amatininko vardo. Iš 
jo kalbos galima suprasti, kad 
jeigu savo neprietelį nori iš- 
kolioti, tai negali sakyti — TU 
SIAUČIAU, šiaučiai, kaip ir 
kiti amatininkai, laikomi tin
kamoj pagarboj. Grynai raš
tiškoms profesijoms pilnai esą 
užpildytos vietos įstaigose. 
Tad jaunimui belįeką daugiau 
mokytis amatų.

Šia proga bus pravartu pri
minti, kad kai kurių gyvybi
nių klausimų skaudžiai lie
čiančių Lietuvos liaudį sve
čiai vengė prisiminti, Būtent, 
apie paliuosavimą politinių 
kalipių neprisimintą nei žod
žių. Nieko neprasitarta nei 
apie aštrią cenzūrą, kuri už- 
murzina teisingas informaci
jas apie vykstančius faktus 
Lietuvoje, nei apie žadėtas lai-j 
sves “vieningos valdžios” Lie-

metų Radios iškrautos ant1940 
parodos — RCA Victor, Philco, 
Zenith; dabar perkant, duodama 
didele nuolaida ant seno radijo.

KAINOS TOKIOS: 
Panešama radijo nereikalaujanti 

niekur prijungti ................
PHILCO ir RCA. Victors radijo su 
rekordais, gražus kabinetas

UŽ ... $49.50
6 pėdų didelis Refrigeratorius su 
pilna garantija už ....... $79-00

Aliejiniai
Quaker, American, 
Norge ir kiti, di
delė nuolaida, per
kant dabar.

Perkant naują, 
gražų Parlor setą, 
užvalkalai duoda
mi DYKAI.

Kainos Pa r 1 o r
Setų sumažintos

pigiau negu kai
nuoja perdirbimas

Jos. F. Budrik,
FURNITURE HOUSE

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

INC.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS .

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

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

(Miestas ir valstija)'

RETER1PEN
**

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

• FOTOGRAFAS

BtaiDGte.
EN4D QF

.o w®lcOME

EVER. 
MEET

REAL- 
FA1OV

PfflUh4C®Wz _WE? NJCrr U-MCH-Y? SLIPPING 
INTO 
TUE 
LAKID

DRBAMS

« LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $*|^.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gA.00 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje J.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai PalengvinamaC 
VISAS LIGAS GYDOMA $|BQQ 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1000 So- K«dzie Avė.. Chicago 

TeL Lawndale 5727.

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da t b a t 
garantuotas.

420 W, 63rd St 
tėt ENG. 5883-5840
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
ATRODO, KAD “LIAUDIES BALSAS” TIK 

RAI EINA PRIE BANKROTO!..
Tie trys viršnąinėti demago

gai turėdami laikraštį savo' ži
nioje nesigėdino visą kaltę 
versti ant socialistų ir ypatin
gai ant manęs. Beniekindami 
ir bepravardžiuodami kitokių 
įsitikinimų žmones, nuolatos 
juos vadindami fašistais, nei 
patys nepasijuto kaip pasinė
rė į fašistinę balą ir dar vis 
šaukia lyg su pirštu rodydami, 
kad tas ir tas yra fašistas, tuo 
kaip ir norėdami nukreipti vi
suomenės dėnfesį nuo savo fa
šistinių darbų. Kad komunis
tai puikiai talkininkauja fa
šistams, faktų ieškoti nereikia. 
Tų faktų pilna visur. Gas gi 
pagelbėjo Mussoliniui užka
riauti Etiopiją? Ar ne drau
gas “Joselis” Džiugašvilis par
davinėdamas Mussoliniui alie
jų? Ar ne faktas, kad Ispani
jos lojalistus susilpnino “Jo- 
selio” čekistas, žudydami be 
pasigailėjimo anarchistus net 
būriais ir tuo pagelbėjo užkaf^ 
riauti Frankui Ispaniją. Ar ne 
faktas, kad musų lietuviški 
komunistai paliko daug “pat- 
rijotiškesni” net už pačius tau
tininkus, atseit, fašistiškesni 
už fašistus? Ar ne faktas, kad 
dėl to net NVinnipegd lietuviai 
sustreikavo? Pagaliau, argi ne 
faktas, kad Vokietijos komu
nistai gelbėjo Hitleriui įsigalė
ti šaukdami savo vienminčius 
atakuoti socialistus, nes Hitle
ris nebaisus?

Be to

jo redaguojamo^ laik-

chorui 
ne tik

talikų, ir suprantama, kad cho-'chore ir atsirastų tokių žmo- liai ir slaptai kam tai rengia-'J ĮĘTUVIU MASINIO MITINGO ATGARSIAI
A. L. D. L. D. 217 kuopos viršininkai, priklausą aktyvis

tų frakcijai, diktatoriškai elgdamiesi ardo Winni- 
pego lietuvių vienybę, 

laikraščių mes žinome, 
Lietuvoje “aktyvistai” yra

ko- 
už- 
pa-

arijonų va- 
Dirva jau tam 

tik laukiama mo-

tie 
to
se-

žinoma, kada Stali- 
Hitleriu pasibučiuos,

Taip, tai gryni faktai ir 
munistai jų nei nemėgina 
ginčyti, — jie tik smarkiai 
sikolioja tų adresu, kas pamė
gina jiems tuos faktus primin
ti. Bet šiandien pasaulis lau
kia paties didžiausio fakto, ka
da genialusis darbininkų va
das pasibučiuos su savo pus
broliu didžiuoju 
du Hitleriu!., 
paruošta, 
mento.

Na, ir, 
nas su
tuomet viso pasaulio komunis
tai pradės garbinti Hitlerį, ta
me skaič:uje ir musų toron
tiškiai “Liaudies Balso” “bo
sai”.

Dabar pagalvok, mielas 
skaitytojau, kad tokie politi
niai neūžaugos, tokie, kurie 
minta iš “žebroko tarbos” (gy
vena iš aukų), tokie, kurie 
kaip tas chameleonas savo 
kailį maino su kiekvienu sau
lės pasirodymu, labai ir labai 
norėtų, kad Jokubynas - be jų 
žinios nei ne pasijudintų, kad 
pas juos pasiklaustų, kokiai 
draugijai galima priklausyti 
ir kokiai negalima; ką jis ga
li daryti ir ko negali, — ar jis 
naktį atsikėlęs jam gamtos 
skirtas pareigas gali atlikti, ar 
pagal komunistinius tezius 
(visi sykiu) turi laukti, kol 
atsikels Yla, Janauskas ir Ri- 
likevičius, kuris dirba vietoj 
Guobos. O jeigu jis musų ne
klausys, tai mes pasikirėsim 
Kanados lietuvių “pažangiąją” 
visuomenę (suprask, Yla, Rili- 
kevičius ir ex-policininkas Ja- 
nauskąs) kovon prieš tokį Jo- 
kubyno “fašizmą”. Kad toron
tiškiai komunistų lyderiai to
kus norus turi, tai kiekvienas 
gali įsitikinti perskaitęs “L. 
B.” Nr. 351 iš liepos 28 d. 1939 
m. po antrašte “Susidarė gra
ži pora”. Šis straipsnis para
šytas vieno iš viršuj minėtos 
traicės ir patalpintas redakci
nėse špaltose* be to, visur ma
no pavardė sujungta su Bu
res pavarde. Padarę kaip ir 
įžangą ir apibudinę mano ir 
Burės asmenį išvadindami fa
šistais ir užtikrinę, kad tam 
įrodymų nemažai turi, tęsia: 
“K. Bure, taip pat ir Jokuby*

ro parengimuose atsilanko nių, kurie norėtų jį nutempŲ si. Atėjus laikui savo prisiren- 
įvairių pažiūrų ir svečių, tar-: vienon ar kiton pusėn, tai grei- gimus, be abejo, vykdys. Kas 
pe kurių buvo pora kunigų; čiau jį išardytų, bet nenutemp- žino kokių dar ultimatumų 
čia “Liaudies Balso” smalsuo- tų. Kol kas tokio pavojaus ė- mes galime susilaukti?
liams vėl nauja sensacija, vėl ra. O jeigu lietuviškų liaudies■ Tokiu budu visi reiškiami 
riksmas, kad fašistai tokie ir dainų dainavimas yra skaito-ilenkų nuoširdumai mums tu- 
kitokie, užsikvietė kunigus į mas fašizmu, tai, be abejonės, *rčtų, būti atsargiai ir šaltai su- 
savo parefngimą. aš jau automatiškai tokiu pa-( tinkame bent tol, kol skriau-

Dabar, kodėl aš, mano žmo- tampu. Kitokių nuodėmių aš Idos ir skausmai nebus atitai- 
na ir duktė dalyvaujame ta
me chore? Visų pirma tai to
dėl, kad aš ir žmona mylime 
dainuoti, o duktė gal ir ne 
taip myli kaip mes, bet prie 
musų ir ji eina. Antra, todėl, 
kad Toronto lietuvių kolonijai 
būtinai reikalinga turėti nors 
vieną pastovėsi chorą. Srovi
niai chorai buvo mėginta or
ganizuoti keliais atvejais, bet 
jie greit iškrikdavo, nes norin
čių ir galinčių dainuoti pasi
šventėlių atsiranda neperdau- 
giausia. Nežiūrint, kad choras 
pasirengęs patarnauti visoms 
organizacijoms, kurios tik jį 
kvies, neišskiriant ir komunis
tų, choro graborių yra nema
žai.

Kol 
taika, 
jaučiu 
vauti. 
muose 
nesvarsto ir yra stačiai Įnim-I šiuo sykiu taipgi noriu 
bugas jį pravardžiuoti. Žmo-. minti lietuvių visuomenei, 
nes, kurie darbuojasi, kad tą jeigu mano byla iškils 
chorą išardžius, atlieka labai ^Liaudies Balso” leidėjais, 
ir labai nekultūringą darbą.'nekaltintų manęs, nes jie 
Gal kada nors jie savo klaidas labai gerą progą palikti 
pamatys. Laikui bėgant, jeigu ne ramybėje. —J. Jokubynas.

I ICAJBAJZKe w A*.* ii KIMU ii. VAKJ A A * VA A iiVMUO

neturiu. Mano įsitikinimai ko- syta. Iki tol ir “Vyčio ir balto- 
kie buvo,, tokie ir pasilieka, jo erelio brolystė” neturėtųbu- 
Per visą mano Kanadoj e gy-| 
venimo laiką aš buvau naujie- 
nietis, tokiu jau aš ir mirsiu! 
Ir joki komunistiniai demago
gai manęs nesuprovokuos! Tai 
mano širdingas pareiškimas,— 
lai kas nori tuo .tiki, lai ne, 
bet aš tikiu. Aš taipgi tikiu, 
kad kai kurie‘(tie, kurie) nuo
latos šūkauja apie darbininkų 
gerovę, savo darbais labai to
li nuo to.

Baigdamas noriu atsiprašy
ti Naujienų skaitytojus, kad 
savo asmens reikalais tiek 
daug vietos užėmiau laikraš
tyje, bet toli gražu nėra vis
kas, ką aš turiu ir noriu pasa
kyti. Čia tik šiek tiek sypažin-kas chore vyrauja san-

viens kito gerbimas, ir’dinau su tais tipais, kurie nuo- 
malonumo jame daly-'latos dergia “Naujienas” ir jų 
Choras savo susirinki-!bendradarbius, o ypatingai pa-
jokių politinių reikalų mėgę Jokubynus...

Šiuo sykiu taipgi noriu

IS TORONTO PADANGES t

pri- 
kad

su 
kad 
turi 
ma-

i 

nas, jau rašinėja “Vienybėje” 
smetonininkų organe, 
aną sekmadienį į savo pikni
ką užsikvietė “New Canadian” 
redaktorių. O “New Canadian” 
yra grynai fašistinis laikraš
tis.”
Tai Šlykštus melas, kokį tik 

komunistinė traicė galėjo 
prieš mane sugalvoti. Niekuo
met aš į “Vienybę” nerašinė- 
jau, nerašinėju ir nesirengiu 
rašinėti. “New Canadian” re
daktorių ligi tam piknikui ne
buvau matęs ir jo nepažino
jau, o
raščio nebuvau matęs visiš
kai.

Taipgi nemanau, kad ir Bu
re jį butų kvietęs, nes redak
toriui pradėdamas kalbėti aiš
kiai pasakė, kad jo niekas ne
kvietė, bet jis sužinojęs, kad 
čia lietusių rengiamas toks 
parengimas ir atsilankęs.

Na, ir kas čia, rodosi, tokio 
baisaus, kad žmogus atsistojęs 
palinkėjo “Aušros” 
sėkmingai darbuotis,
lietuvių, bet ir svetimtaučių 
tarpe. Na, daleiskim, kad ir 
“Liaudies Balso” redaktorius 
butų atsilankęs tame parengi
me ir butų palinkėjęs “Auš
ros” chorui gerų pasekmių, — 
mes ir jam būtumėm paploję. 
O juk reikia neužmiršti, kad 
tai butų kalbėjęs fašistiškiau- 
sio laikraščio redaktorius!.. 
Kas dėl Burės aš nieko netu
riu pasakyti, aš žinau, kad jis 
rašinėja “Vienybėje” apie Ka
nados lietuvius ir kad buvo 
laikinai įstojęs į “Aušros” cho
rą, buvo to pikniko rengimo 
komisijoje ir dar kol kas nie
ko blogo chorui nepadarė.

Dabar pasiklausykite, ką 
politiniai šarlatanai kalba 
liau; jie sako: “Mes jau
niau socialdemokratus per- 
spėjom, kad J. Jokubynas dar
buojasi, kad tik sukiršinti so
cialistus prieš komunistus, o 
paskui nusitempti juos į tauti
ninkų liogerį. Ir reikia pasa
kyti, kad buvo bepradedąs 
temptis. Dėka “Liaudies Bal
sui” (niekas jiems nedėkoja, 
tai nors patys sau. J. J.), per 
kurį tas žygis buvo nušviestas 
(Vaje, vaje, koki atsirado 
‘švietėjai”), sąžiningesni so
cialistai apsižiūrėjo ir atsitrau
kė. Tačiau ta žaizda, kurią pa
darė Jokubynas dėl * torontie- 
čių (geriau butų pasakyti dėt 
komunistų. — J. J.) judėjimo 
yra labai didelė, vargiai bepa
vyks ją užgydyti.”'

Kad Jokubynas kovoja prieš 
komunistus, tai faktas, ir kas 
prieš tokius 'uzurpatorius gali 
nekovoti? Bet kas link tempi
mo ko nqrs į tautininkų lage
rį, tai melas. Pagalios ir jo
kios tautininkų organizacijos 
Toronte nėra, tai kur aš ką 
nors galiu tampyti? Bet, ma- 
lyti, komunistai “Aušros” cho- 
*ą vadina fašistiniu lageriu, 
nes tolimesnėj jų tiradoj nu
rodoma, kaip kova turi būt 
vedama; jie sako: “Kova prieš 
fašistus nėra vien “Liaudies 
Balso” ir jo šalininkų reikalas 
(Matyti, jaučiasi bejėgiai). Tai 
kiekvieno pažangaus lietuvio 
reikalas.”

Ir toliau šaukia visus bend- 
?on kovon, kad Burės ir Joku- 
byno fašizmui butų užkirstas 
kelias.

Čia nėra niekas daugiau 
kaip Toronto- komunistų des
peracija. Mat, “Aušros” choras 
turėjo du pasekmingus išva
žiavimus, kurie, matyti, komu
nistams suardė visus galuSi 
“Aušros” choras yra susiorga
nizavęs iš visokių pažiūrų 
žmonių. Jo dalyvių tarpe yra 
nemažai praktikuojančių ka-'mis.

Susivienijimas Lietuvių Argen
tinoje Švenčia Savo Sidabrinį 

Jubiliejų
įvairių nuotykių bei įvykių . - . v ,

ištikti lietuviai, o.,.taipgi daug^ 
ir likimo verčiami, turėjo ap-j 
leisti savo tėvynę ir ieškoti sau 
pragyvenimo šaltinių svetur. 
Svetur apsigyvenę, nemokėda
mi šalies kalbos, nežinodami 
jos papročių, sugebėjo lietu
viai savo nepalaužiamu iš
tvermingumu, sukurti nuolati
nį gyvenimą ir prisitaikė prie 
likimo.

Nepamiršo lietuviai ir vie
šojo gyvenimo, nenutolo viens; 
nuo kito, bet ėmėsi stropiai 
organizuotis ir burtis į drau
gijas, kuriose lavinosi kultū
riškai, stengėsi įgyti daugiau

S. L. Arg. sidabrinio 
liejaus proga lai būną 
man pasveikinti brolius

jubi- 
leista 
lietu-

si vienijimą į didžiausią ‘drau
giją Argentinoj^ Jo pareigū
nams ir visiems Veikėjams lin
kiu kuodidžiausio pasisekimo, 
suburti visus lietuvius ir jau
nuolius į vieną stiprią ir pa
stovią draugiją.
Lietuvos Rašyt. Neveravičiui 

ftėikla Lenkų Premija
, Kaip jau žinome iš laikraš
čių, birž. 15 d. Varšuvoje len-

; Rų “Penklubas” suruoštame 
pokylyje dalyvaujant > aukš
tiems svečiams, rašytojui F.

, Nevaravičiui įteikė literaturi- 
mę premiją už geriausius lenkų, 

šviesos,, kad butų lengviau ieš- autorių 
koti laimingesnio rytojaus. x

Nuoširdus lietuvių darbas* ir 
dėtos pastangos nenuėjo vel
tui, Šiandiena daugelyj šalių 
jie iškilmingai mini įvairias 
sukaktuves savo kilnių siekių, 
bei gražaus su'gyvenimo.

šią vasarą musų broliai ar- 
gentiiiieČiai, turi garbės minė
ti 25 metų jubilejų S. L. Ar
gentinoje. Nors smulkesnių ži
nių apie šią draug. mes ir ne
žinome, bet gana to, kad toli
mos Argentinos lietuviai ir tu
ri savo susivienijimą, kuria
me jie veikia iš vien apsirū
pindami savo nelaimėje. Ten 
jie taipgi turi gabių ir veik
lių žmonių, kuriems rupi nuo
lat gaivinti savųjų tarpe, tols
tančius jausmus nuo savo tė
vynės, nuo lietuviškumo. Sa
vo sugebėjimu jie neleidžia 
užmiršti išeivijoje esantiems 
savos tėvynės gražių vardų, 
didingai ošiančių pušų, to siau
ro |angelio į Baltijos jurą, ku
rį plauna ir musų nors mažąi 
belikusius žemės krantus, taipo
gi ir tų nelaimės užkluptų 
žmonių, kurių skurdus gyve
nimas verčia įsigalinti kiek
vieną į jų sielvartus/ rūpes
čius ir Syajones į skaistesnę 
ateitį. Giliai įsijautę į skau
džius įvykius ir argentiniečiąi 
lietuviai, kiek jau mums, žino
ma, daug yra gelbėję visokiais

1 ir žmonė-

vertimus į lietuvių 
kalbą.

- Kaip atrodo iš paties laure
ato patirtų įspūdžių, tai lenkai 
labai maloniai jį: priėmė ir pa
rodė ypatingą nuoširdumą. 
Charaketringa, kad lenkai vi
sur priėmimuose reikalavo ra
šytoją kalbėti lietuviškai, , tai 
sutikdavo su ovacijomis.

Ir taip, šio įvykio proga 
Lenkijos Penklubo garbės kny
goje pirmą kartą tapo įrašy
tas lietuviškas puslapis greta 
įvairiausių tautų ir pasaulinių 
literatūros vardų puslapių.

Džiugus reiškinys, kad musų 
Lietuvos kilnus vaikai huolat 
žengia aukštyn ir aukštyn sa
vo gabumais! Džiugu ir tai, 
kad musų mažytė Lietuva kas
kart daugiau įgyja draugų ir 
tampriau užmezga glaudesnius 
santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis! Bet... ar daug ką 
džugina musų kaimynų lenkų 
reiškiariias mums nuoširdu
mas? Nemanau! Man rodos, 
aišku yra visiems, kad pirm 
negu būti nuoširdžiu draugu, 
reikia išlyginti padarytas skau
džias skriaudas. Tuo tarpu mu 
sų “gerieji” lenkai ne tik ne
mano skriaudų atitaisyti, bet 
ir didesnę laisvę naudotis lie
tuviams pavergtame krašte 
nesuteiki a teisių. Be to, kaip 
jau pranešė mums Lietuvos 
specialus koresp,, lenkai užsi
dėję nuoširdumų ^skraistę, ty

ti pripažinta. ■ • l
Lietuvius Visur Lydi 

Laimėjimai
Neseniai įtemptai su vilčia 

laukėme, kieno naudai pasi
baigs krepšinio čempionato ir 
dėka musų spec. koresp. Lie
tuvoje, kurie supranta, kad 
mums išeiviams nemažiau ru
pi visokie laimėjimai ar pra
laimėjimai, skubiai mus nu
džiugino telegrama, kurią visi 
skaitėme “Naujienose”. Del šio 
laimėjimo latviai taip įsikarš
čiavo, kad net sporto ryšius su 
lietuviais nutraukė.

0 štai vėl, ar nedžiugu, kad 
musų šaunieji Lietuvos karei
vėliai, taip garbingais šaudyto
jais pasirodė pasaulinėse šau
dymo pirmenybėse Šveicarijos 
Lucernoje, laimėdami 5 aukso, 
18 sidabro ir 12 bronzos meda
lių, 15 gražių dovanų ir ne
mažą sumą pinigais premijų. 
Juk musų mažytei valstybei ta
tai yra didelis laimėjimas, o 
mums lietuviams džiaugsmas, 
kad musų šaunus vaikai nie
kur mums gėdos nedaro.

Tarp daugelio įvairių lai
mėjimų sporto srityje, negali
ma nusidžiaugti ir meno lai
mėjime. Šiandiena jau nenuo
stabu, kad kur nors lietuvis-vė, 
narys mažos šalies, stovi gre
ta žymių pasaulio garsių dai
nininkų ar kitos srities me
nininkų. Kas nežino, kad Lie
tuvos operos kaikurie daininin
kai užima pirmą vietą Pabalti- 
jos valstybių tarpe. 0 ar ne
smagu, kad garsioje “Metropo
litan” operoje turime žymią 
ir garsią dainininkę p. A. Kat- 
kauskaitę Kaskas. O kiek dar 
naujų meno jėgų siekia to 
švento mena aukuro teatro? 
Ir kaip matome jiems sekasi 
žengti į tą šventyklą, nes jie to 
siekia su pasiryžimu ir visiš
ku pasiaukojimu.

Štai tarp jaunų jėgų sėkmin
gai aukoja jėgas siekdama 

(žvaigždėto kelio, jau plačiai 
žinoma čikagietė p-lė O. Ske- 
veriutė. Ji kaip mums prane
ša “Naujienos” suruoštame 
Chicagoland Muzikos Festiva
lio dainininkų konkurse, iš ke
lių dešimčių dainininkių pasi
rodė geriausias mezzo-sopra
nas ir išėjo laimėtoja. Ji kon
kurse dalyvavusi kaipo “Pir
myn” choro solistė. Choras ir 
jos draugai džiaugiasi jos lai
mėjimu. Reikia pasakyti, kad 
ne tik jos draugai jos laimėji
mu džiaugiasi, bet nemažiau 
džiaugįiamės visi lietuviai. 
Džiaugsis tuo ir Lietuva, kurio
je ji paliko daug nuoširdumo 
ir gerų prisiminimų. Tolimes
nius p-lės Skeveriutės pasise
kimus lai visuomet lydi laimės 
spinduliai. —O. I.

Iš 
kad 
vadinami tie tautininkų parti
jos nariai, kurie priklausyda
mi šauliams demoralizuoja ir 
terorizuoja nepataikaujančius 
tautininkams šaulius. Nors ir 
būdami mažumoje, tautininkai 
yra pasimoję vyrauti ir savo 
valią kitiems užkarti.

Pas mus Kanadoje “aktyvis
tais” yra vadinami tie komu
nistų partijos lietuvių frakci
jos nariai, kurie sulindę į A. 
L. D. L. D. kuopų valdybas 
diktatoriškai elgiasi su eiliniais 
nariais, atseit, “pasivystais”. Su 
jais tie vadukai visiškai nesi
skaito ir jokių nutarimų nebo
ja. Laisvą žodį jie stengiasi už
gniaužti.
Musų kuopos demoralizavimas

Čia Winnipege yra A. L. D. 
L. D. 2,17 kuopa, kuri priskai
to apie 70 narių. Apie 10 tų 
narių priklauso lietuvių komu
nistų frakcijai. Jie yra įsi
skverbę į valdybą ir visokio
mis intrigomis demoralizuoja 
likusius 60 narių. Dalykas to- 
kis, kad eiliniai nariai, uždar
bių beieškodami, išvažinėja į 
farmas arba kitus miestus. Tuo 
aktyvistai stengiasi pasinaudoti 
ir pravesti savo sumanymus. O 
jei kada susirinkimas nubal
suoja nepalankų komunistų 
partijai nutarimą, tai jis j pro
tokolą neužrašomas. Tokiais 
atvejais nieko nereiškia ir tai, 
kad nutarimai priimami didele 
balsų dauguma.

O tuo tarpu “Liaudies Bal
se” rašoma, kad susirinkimai 
pritaria atktyvistų politikai ir 
viskas sklandžiai eina. Tąja pat 
proga eiliniai nariai, kurie ak
tyvistams nepritaria, yra visaip 
pašiepiami. Žinoma, stebėtis čia 
netenka: “Liaudies Balsas” yra 
komunistų “apiekoje”, todėl jų 
reikalams jis ir atstovauja. Štai 
kodėl ir to laikraščio redakto
riai yra labai palankus musų 
kolonijos aktyvistams, kurie 
bando diktatoriškai šeiminin
kauti A. L. D. L. D. 217 kuo
poje. Kadangi pastaruoju lai
ku tasai šeimininkavimas pa
sidarė tiesiog nebepakenčia
mas, tai čia trumpai ir pakal
bėsiu apie vėliausius įvykius.

Masinis susirinkimas spaudos 
klausimu

Toronto, Ont.
Liaudies Balsas” Klaidingai

Informuoja
r

Aušros” choras nori
“Liaudies Bal-

Šiuo 
pareikšti, jog 
sas” melagingai informuojė sa
vo skaitytojus ir žemina “Auš
ros” choro narius J. Jokubyną 
ir K. Burę, prikišdamas jiems 
savavališką tvarkymą choro 
reikalų, čia “Liaudies B.” ir 
kiti, kurie taip mano, klysta, 
nes šio choro visi reikąląi vi
suomet yra visų narių aptarti, 

bei

nes šio choro visi reikalai vi
■■'•'•a • . . • .

Liepos 12 d. įvyko masinis 
susirinkimas spaudos klausimu. 
Dienotvarkę susirinkimui pa
gamino V. Lepeška, kuris yra 
kalbamos 217 kuopos viršinin
kas. Jis taip pat ir susirinki
mą atidarė. Dienotvarkė buvo 
patiekta tokia: 1. Susirinkimo 
atidarymas; 2. pirmininko rin
kimas; 3. parengimams komi
teto rinkimas; 4. spaudos klau
simas; 5. pastabos; 6. nauji 
sumanymai ir dar keli punktai 
grynai organizacijos reikalais.

ri stropiai seka viso choro ei
gą, bei darbus.

Piknike, kuris įvyko Semi
narijos darže, J. Jokubynas 
apibudino choro eigą tik dėl 
to, jog ta pareiga jam visų 
narių visuotiname susirinkime 
buvo uždėta. K. Bure buvo iš
rinktas to pikniko komisijon. 
Mat, choras savo parengimams 
išrenka komisiją, kuri su na
riais pasitarusi pavestą darbą 
tvarko.

Todėl šie du pasidarbavę 
choro nariai jokio savavališ-

> tikkūmo nesigriebė, o atliko 
pavestą darbą.

. “Aušros” choro sekret.
Stase Butkienė

niekas negalįs jo nustaty- 
dienotvarkes keisti. Esą 
literatūros draugijos na- 

šį susirinkimą sušaukėme, 
jį ir vesime taip, kaip

nc- 
pa- 
ne-

tegul pa- 
pa tiekta

Publika

Perskaitęs dienotvarkę. V. 
Lepeška tuoj diktatohškai pa
reiškė, jog susijusius su lite
ratūros draugija klausinius su
sirinkimas neturės teisės spręs
ti. Balsuoti galėsią tik draugi
jos nariai.

Publikoje pasigirdo nepasi
tenkinimas: girdi, kuriems ga
lams mes čia buvome kviečia
mi? Nejaugi tik tam, kad iš
klausytumėme jūsų barnių?

Drg. Beniušis pareikalavo, 
kad butų pakeista dienotvarkė 
ta prasme, jog pirmoje vietoje 
butų galima spaudos klausimą 
ir kitus visuomeninius reika
lus aptarti, o paskui jau eiti 
prie organizacijos dalykų. Le
peška užsirūstino ir pareiškės 
jog 
tos 
mes 
riai 
mes
mums patiks. O jei kam musų 
tvarka nepatinka, tai tie gali iš
eiti.

Beniušis išrenkamas 
pirmininku

Susirinkusieji pradėjo 
rimti. Kai kurie griežtai 
reiškė, jog diktatūros jie
pripažįsta. Jei jau buvo šaukia
mas viešas ir visuotinas susi
rinkimas, tai taip ir turi būti. 
O jei bus bandoma “ant savo 
pastatyti”, tai mitingo neįvyks.

Beniušis suramino susirinku
sius pareikšdamas, jog dėl 
šventos ramybės jis atsiimąs 
savo įnešimą, juo labiau, kad 
prieš spaudos klausimą teksią 
tik vieną punktą spręsti. O ka
dangi komiteto rinkimas daug 
laiko neužimsiąs, tai 
siliekanti originaliai 
dienotvarkė.

Lepeška nudžiugo,
sutiko priimti Beniušio pasiū
lymą su tąja sąlyga, kad spau
dos klausimą svarstant nebūtų 
kišami literatūros draugijos rei
kalai.

Einama prie nustatytos die
notvarkės. Susirinkimo pirmi
ninku tuoj lieka išrinktas drg. 
Kazys Beniušis.

Užėmęs pirmininko vietą Be
niušis pareiškia pageidavimą, 
kad spaudos klausimu butų 
kalbama tik apie tai, kas galė
tų atnešti naudą Kanadoje lei
džiamam laikraščiui “Liaudies 

t 1 
Balsui”. Esą, mitingas vyriau
siai buvęs sušauktas tam, kad 
atsakyti “Liaudies Balso” re
daktoriui Ylai už winnipegiečių 
rezoliucijos paneigimą. Klausi
mas, pareiškė Beniušis, yra la
bai opus: mes pageidaujame 
sustiprinti savo spaudą, bet tuo 
pačiu metu norime apibarti re
daktorių. Ir tai redaktorių to 
laikraščio, kurį norime sustip
rinti !

Nieko nepadarysi, kad taip 
pasitaikė. Susirinkimas imasi 
reikalą aptarti. Kalbama vie
naip, kalbama kitaip, o vis iš
eina, kad “Liaudies Balso” re
daktorius yra įžeidęs winnipe- 
giečius. Didžiausias winhipe- 
giečių įžeidimas buvo tas, kad 
savo pastabose ^Liaudies Bal
sas” juos sugretino su volde- 
marininkais ir hitlerininkais. 
Žinoma, nepasigailėjo ir pašai
pos.

Tiesa, winnipegiečiai nebuvo 
minimi, tačiau kiekvienas ga
lėjo suprasti, kad tai jiems tai
koma.

Susirinkimas 
“Liaudies 
daktoriui 
kimą.

tad nutarė 
Balso” pastabų re- 

J. Ylai išnešti papei-

budais savo kraštui
Kazys žentelis, 

ALDLD 217 kuopos narys. 
(Bus daugiau)

visi nariai turi lygų balsą 
teises.

šis choras turi valdybą,
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Sudiev, Chicago!
Balys Šaikus Džiaugiasi Vizitu Amerikos 

Lietuviu Sostinėj
......f

Kaip vėjas dulkes nešioja po 
visą pasaulj, taipt rodos, ne
šioja ir žmogų, kuris gal nie-: 
kas daugiau kaip tik dulkė. 
Bet ir dėka mokslo, žmogus 
gali pasiekti visus kraštus pa
saulio. Tad, štai, gerbiamieji, 
tas atsitiko ir su manim.

Buvo laikai, kada dar man 
būnant Rusijoj, bado metu rei
kėjo vaikščioti per krūvas la
vonų. Tapa nebuvo jokių min
čių apie tolimą Ameriką, nes 
Visos mjntys buvo sukoncen
truotos kaip duonos kąsnį gau
ti-

Bet vargais-negalais dasiga- 
vus j musų tėvynę Lietuvą, 
akys prašvito ir pasidėkojant 
savo profesijai, vėl teko vesti 
kultūringas gyvenimas pirmyn, 
ir pamatyti laimingiausią, kul 
turingą ir demokartišką šalį — 
Ameriką, ir garsią Chicagą. 
Nors savo gyvenime turėjau 
karčių ir linksmų valandų, bet 
kokius smagumus turėjau Chi- 
ęagoj, tarpe savo mylimų bro
lių, niekad neteko patirti. Ma
no širdis labiausia troško juos 
pamatyti, taipgi gimtos šalies 
kaimynus ir jų draugus, ir pro
fesionalais, kurie darbuojasi 
mano srity j.

■>

-t

JUOZAPAS CHAPAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 14 d., 4:52 vai. vak. 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje: Šiaulių aps
krity, Joniškės parap., Skil- 
vonių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Marijoną, po 
tėvais Albauskaitę, dukterį 
Heleną, sūnų Edwardą įr 
daug kitų giminių, o Lietuvo
je seserį Eleną ir jos šeimy
ną.

Priklausė prie šv. Antano 
iš Padvos dr-stėsf .Kurias pa-h 
šarvotas randasi J. Liulevi- 
čiaus koplyčioj, 4348 So. Ca- 
lifomia Avė. Gyveno 4403 S. 
Albany Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugpiučio 17 d.„ 1:30 v.; 
popiet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Chapo 
giminės, draugai ir pažįstami 
ęsat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs ir kit 

tos giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, 

Tel. Lafayette 3572.

Juodi Debesys Europoj

IŠvmano širdies niekad neiš
nyks atsiminimai apie juos. 
Nors iš karto buvau pasiren
gęs ilgiau paviešėt Chicagoj, 
bet neaiški padėtis Europoj, 
kurios šioj laimingoj šalyj ne
jaučiate, buvau priverstas ank
ščiau apleisti jus gerbiamieji, 
ir skubėti į savo šalį, kurioj 
debesys renkasi kas kart juo
desni.

Nors viešėjau tik apie porą 
sąvaiČių, bet apleidžiu jus ku
pinas visokių gražių įspūdžių. 
Todėl, gerbiamieji, ir tariu Su
diev Ohicagai, ir širdingą Ačiū! 
Pirmiausia — draugams Anta- 
noniams, su kuriais mandagiau
sia teko matytis ir gyventi. La
bai buvo man sunki , valanda 
apleisti tas jų karališkas bu
tas, bet gyvenimo aplinkybės 
priverčia viską panešti.

Ačiū Geriems Draugams
Taipgi tariu širdingą Ačiū 

draugams Mittskicnei ir Mitts- 
kui už gražią dovaną ir visiems, 
kurie taip skaitlingai ir links
mai mane palydėjo, kaip tai 
pp. Skurkiams, Budriams, švel- 
niams, Pilsuckiams, šliauterie- 
nei su dukrele, Oksams, “Nau
jienų” redaktoriuj Poškai, šei
mininkėms, svetimtaučiams ir 
visiems, kurių pavardes pamir
šau. Bet visi esate mano širdy
je ir sykiu kviečiu, kam pri
sieis lankytis Lietuvoj, atsilan
kyti į Šeduvą ir sustoti mano 
vaistinėj.

Esu dėkingas pyofesijona- 
lams už jų nuoširdžius paaiš
kinimus, kaip tai vaistininkams

Kartąppį, Tplipi, PiUppkipį 
Kuliui, Dr. Pulsųckiui iy vį-. 
siems, sų kuriais ipąp teko kal
bėtis. ;

Esu lahąi dėkipgas ir ‘‘NąP’ 
jienų” ląivąkorčių skyriaus ve
dėjui Rypkevičiui, ir visąip 
“Naųjiępų" štabui — sp jų 
kultui skięidėjąįs Pr- Grigąi~ 
čiu, Augusiu ir 
ir jus, broliep ir broliuką}, pa
imkit piąpo Ačiū. Spąudžjp jp- 
sų rapkas ir sakau sykiu vi
siems — Sudiev Chicągą I

Ralys šąikps,
Šeduvą, Ęietpva^

—-------- Į " E * * *

Mirė Emiliją 
Kilevičienė

Draugiją Veikėjo R. KįUįo 
žmoną

Vakar 10 vai. ryto pasimirė 
Emilija Kilevičienė, Bridgepor- 
to draugijų darbuotojo Petro 
Killio žmona. Ji buvo 46 metų 
amžiaus. Sirgę ilgą laiką.

Iš nainų velionę buvo Sayjcr 
kaitė. Ji pąlįko vyrą Petrą, 2 
dukteris, Bronisjąvą ir Stąnis-

Diena Iš Dienos
b

Chicagos Draugijų 
Kliilbų Valdybos 

1939 Metams
CLASSIFIED ADS.i-;

R*

Pąsiėmė flgąs 
Atosto^s

RRIGHTDN PĄRH — 
niėęiMS Wip- Balulis, 263J W, 
38 plfipą. išvyko j 
Cj|y, hvl, Jis tcų žą<lą atoąiP- 
gmiti mėnesį ąr tląMgiąų.

Q hjąąjęĮ reįkaius vės iv jffi- 
žiųęės ją Žmoną Ąątanįųą.

Taipgi žymėtiną; tos jq 
ątoąlo^os išinttinąį swiSWs 
są ąvpikątą. Juk sveikatą Jai 
hrąj^įąįisiąs žmoguj tpęjąs, 
š|ąi, jęąįp didis poetąs., Ado- 
ąjąs Mjelęeyjėius vjęnoj sąvo 
plepioj ąpie sveikatą yrą pą- 
sąKęs; "kietiiva, mąąą tėyyąė, 
Tu esi kaip sveikata, 
Tik tas gali thvę įvertinti, 

[Kas yra tavęž netekęs”.
' —Juos Žinans ‘

MORNJNG STAR KLIUŲO VAL- 
RYBĄ 1838 METAMS!: Pirm- - 

A. Vąlskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tęl. Belmdnt 7678; Vicę-pirm.— 
J. Amprulęvic, 2Q02 Concord PL; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Mąyįe St., teį Spąuldjpg 7903; 
FtyL rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzię Blvd-, JeUSpaulding 3180; 
JŽd’ |čąąier.-J. Raila, 4339 Win- 
pemac Ąvę.; Kontr. rašt. S. Be- 
ęeckis, 3’247 Bęach Ave-į Kas. gi. 
—A. Lųngevic, 1814 Wabansia 
Avė., teį Hiunboidt 3254; Mar- 
šalUą—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Ąve. Sųsiripkimai yra laikomi 
kaą pirmą ketvergą, po antrašų 
3000 W. Armitage Ąve.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO susirinkimas 
įvyks rugpiučio 17 d., 8 vai. vaka
ro, svetainėje 3600 W. North Avė. 
Be to, kniubas rengia balių lapkri- 
čio-Nov. 25 d. 1939, American Le- 
gion svetainėje, 3945 W. North av. 
Prašau, kad kiti kliubai tą dieną 
nerengtų savų parengimų.

—Valdyba.

HELP VVANTED—FEMALE 
_______ Parbininkių Reikia_______

REIKALINGA PATYRUSI MO
TERIS skirstyti maišytus sukudu- 
fus. Nuolatinis darbas. 1429 South 
Jefferson St. CANAL 4768.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Iš
HONĘYMOONO

• GARJ-'JBJJ) PARK. - 
lavą, supu Vladislo vų, brolius, Į pavėdžią! Charles i? Ida 
seserį įr daug kitų giminių čia 
ir Lietuvoje.

Velionės kųnąs yra pašarvo
tas A. M- Phillips gražįoj kop
lyčioj, adresu 3307 Litpapįęą 
Avenue. Jį bus palaidotą šeštą- 
dienį šy. Kązimiero kapinėse. 
Laidotuves, tvarkys direktorius 
Antanas M- Phillips. R.

Jąy- 
(Ka- 
0M- 
kųvi

Jie 
apy-

U'.1,..........      T
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
į939 METAMS: pirm-—-Jąnas Jon- 

kųs, 7124 Są- Artesian Ąve.; Pir-

DRAUGYSTE LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE Na 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 'So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt, 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasieriųs; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—fca- 
ąos gįobėjąi. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. l:Q0 po pietų.

REIKALINGA VIENO AR dvie
jų gabių patyrusių vyrų dirbti ge
ležies atlaikų jarde.

WARSHAWSKY & CO.
1^00 So. State St.

REIKALINGA viduramžis VY
RAS, nevedęs dirbti maudyklėje.

1916 W. Division.

11 fin A Gėlės Mylintiems M M it Vestuvėms, Ban- UIIUflB kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mamą. '

4180 Archer Avenue
Fhone LAFAYETTE S80»

s t a . Siunčiam GėlesLOVEIKIS
. KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams. f 

331$ So. Halsted Street 
TeL YARDS 7398

EMIUA KILEVIČIENĖ, 
po tėvais Saviękąitę

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 15 d., 1Q:5O vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 46 m. amž., 
gimus Lietuvoj Tauragės ap
skrity, Judrėnų par., šakėnų 
kaime. Amerikoj išgyveno 29 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Petrą, 2 dukteris: Bro- 
nislavą ir Stanislavą, sūnų 
Vladislovą, seserį Oną ir švo- 
gerį Kazimierą Mąsiliunus, 2 
brolius: Joną, brolienę Juoza- 
piną ir Kazimierą ir brolįęnę 
Juozapiną, tetą Petronėlę ir 
dėdę Kazimierą Mockus ir 
gimines Amerikoje, o Lietu
voje 2 seseris, Marijoną Gra- 
šienę ir Stępaniją Dargienę, 
brolį Pranciškų ir kitąs gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 Š. 
Lituanica. Laidotuvės įvyks 
šeštad., rugpiučio 19 d., 9:00 
vai. ryto iš kopi. į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiera ka
pines.

Visi a. a. Emilijos Kileyi- 
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, dukterys, Sūnus, Sę- 
suo, Broliai, Teta, Dėdė ir gm.

Laid. Dir. Antanas M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

ris), Matękęniaj jau grižų 
cągoR po “hpneyiRoopo’\ 
pr^ęį(jQ Wjscop^p Peik, 
ąpsigyveno Garfield Bark 
hpMj.

Jaupąsjs p* Charles Matęįp- 
pįs, profęsija įpžipiępus, y?a 
supus gejRį žipępĮų garpold- 
p^tkiečių ir -pąųjiępįečįų” pp. 
Kazįo, ir Cgthepne Mątekopių, 
o jąųnoįį Idą poHJisUliečių p,p. 
K. Trpsk podukra. Ąbu jąųpą- 
yedžiąi yvą^ sepi ir darbštus 
JTirpiyp” ohoro papai, :

Jie yrą begalo dėKingi ' savo 
Dr. A. Jrenkįąs tęvąpis už grąžią vestuvių ppo-

MARQUETTE PARK - Jau- tą- W surengtą
nosios kartos Dr. Alexari4ęr ’^P’UC1(’ 4 ^Syreną 
lenkins, tik ką išėjęs i$ šv. Bnghtoii, Parke. Dalyvąvo 
Bernardo ligoninės, kurioj bai- dldehs būrys, gunnuų, artimų 
gė praktikos (interųe)) ter- draug]J, ir visas “Pirmyn - - 
miną, atidarė pacjcntątns pri-'ras’ 
iminėti ofisų ądyesu 2500 W 
63rd St. " ■■■'- r ’’

Reikia ^dsakyti, kąd paujasi 
profesiopąlas čia įsikiiręs tu
rės gerų pasisekimų.

Daktąrąs Jenkins yra brigĮR- 
onpa^kįečįų Kąyčapskįy šei
mos narys. Jis yra vedęs p-lę 
Ąptpinette Ęąrčąuskaitę.

—Juos Žitiąs

Naujas Daktaras 
Atidarė Ofisą

šeštadienio Vakare 
Naktinis Piknikas 
P, švelniu Naudai

cho
K.

d IšsiėmėLeidiinus
Vedyboms n

(Ghięągo^

Josepp Dubskyr ,28»
dred Jphnson, 26

Walter Wipikates,
Ameba Begali, 23

WHiiąin Jąeger, 22,
neyjįeve Pocius, 22

Albcrt Mąreska, 46, SU Gert- 
rude M^kšą^^O.;

Kultiuos

Anglys - Malkos - Koksai 
GERIAUSIOS RŲŠIES. TAIPGI PARDUODA ĮR RRĮŽIURĮ 

VVHIT1NG STOKERIUS.

ECŪNOMY COAL CO.
2740 WEST UNION STREĘT

BLUE ISLAND, ILL. Phone BLUE ĮSĮjANP 58-

—| 1 l ■ ■

NAUJAUSI IR GERIAUSI

T

f

r

M

RAKANDAI
' PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HUUSE, Ine.
: TTHK HOME OF FINE FUBNITUKE* 8INCE
? 1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Rengia Kapiškčnų 
Draugiją.

Ji k kelios dięUQS 
Kupiškėnų Kultprps 
naktinio pįkniRp. 
įvyksta šį šeštądįepį, rugpįu-l 
čio 19 d- Liperty Gruve, Wil- 
low Spripgs, III., buvusiame 
Dambrausko uHyj.

Komisija dirbą įsijuosuą, 
kad parengimas butų sėkmin
gas ir publika pebutų suvįĮtą. 
Užkviestas Antano Jakučio 
šauųus orkestras. Tas reiškia, 
kad visiems bus reikalas šokti. 
Kai A. Jakutis su pągęlhipiry- 
kais užtraukia suktinį, |ą| pęi 
jauni nei seni negąjį įšsįląikyti 
nešokę.

I . f į

Dainups Ngrų Cįiorci^ /
Taipgi bus ir daugiau pa- 

mąrgipimų ir prograpiąs, kuri 
išpildys Chicągos Lietuvių 
Vyrų GhP.ras, po vadovybę 
k. Steponąvičįąus. ♦

Tad prąšoipę Ęųpįlke- 
nų tuojaus Imtis daybo- Fątys 
rengkitės įr sąvo pą^stWUS 
prikąlhihHite ątvykti į šį, 
k. pr-jos naktinį pikniką. Juo 
dąugiaų suvąžipasnp, tUO bps 
sma^jįap visiepąs lįnksipiuli?- 
Q piusy drąuguį p. Švilpiui 
bus linksmiau, kad jisai turi 
tiek daug širdingų draugų, 
kurie jj užjaučia tokiame kri- 
tingąme jo gyyepimo momen
te. Visas pelnas eis p. ŠvęJnitii 
pagelbėti pradėti gyvenimų iš 
įiąųjo. < —P. B.

beliko ibi 
Drąugįjo>s 
Piknikas

-P. B.

Us, 4Q3Q tSo. Campbell Ąve.; Nut. 
rašt.—-B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Laų-

—A. Baltas, 
St.; Kasos 
viez, 6925 So. Art( 
Dantą, 4535 So. C 
ir M. Kpęrąviče, 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. TT-"--
wood svet., 2417 Vy. 43rd St, 
Chicago, Įlį.

Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasieriųs 

6319, So. Sangalon 
globėjai—N. Micke- 

;esian St., M. 
Jajifornia Avė.

™ 2539 W. 46th
Placė. Susirinkimai laikomi vieną 

. popiet, Holly- 
2417 V. 43rd St.,

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY
STES VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lqwe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
f
St;

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Ąve., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 . Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Aptąą Lungevicz, 1814 
Wabapšią Avė., tėl. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 324? Beachi Avė.; Kasie- 
rįus—Johp Kuprevičius, 3446 W. 
Pieęce Avė.; Maršalka — Anton 
Kųprevičįųs, 3448 Le Moyne St.

nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
A. Kaulakis — nųt. rašt.

3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chųnas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

FURNISHED ROOMS —TO BENT 
Gyvenimui Kambariai

IŠNUOMUOJAME GYVENIMUI 
KAMBARIUS

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

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

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

A. J. VIZNIS
Telephone Susąuehanna 7—8533

RENDAI KAMBARYS dėl vaiki
no—šviesus su visais patogumais, 
prįe mažos šeimynos. 2145 West 
23rd St.

VVHOLESALE FURNITURE

MU-
23,

su Ge-

Perskirti
Helerį Shro4epią RUP frąpk 

Skrodenis

Svarbus 
44qs Kuopos 
Susirinkimas
Įvyks Benktadlenj,

Nąme

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
Ž^NSį ‘CLUB VALDYBA 1939 M.: 

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Tąlman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. įubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rąšt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka- 
sierius—Helen Gramąntienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob,. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 

.o4243SącDamento Avė.Kores- 
popdėptas . J., .Kiskis, 2543 W. 
45th Šį; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rc| St. Susirinkimai at- 
sįpųna kas mėnesį tręčią (3) sek- 
naadienį 1 vąl. popiet. Į kliubą 
priimami vyrąi ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

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

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

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

BUSINESS CHANCES 
Biznių Progos

PARDAVIMUI GERAS BIZNIS. 
Priežastis—nesveikata. 4 blokai va
karuos nuo Manheim Road prie 
Lake gatvės, Melrose Park, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 3 
flatų namu—50 pėdų priešakiu — 
gerai išdirbtų biznių. 5000 South 
Western Avenue. -

ILLINQISį LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLĮŲBQ VALDYBA 1939 M.: Wal- 

tęr Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte
sian Avė.: A. Lazauskas—pirm, 
pągelb., 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rast., 3842 South 
Upion Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mohd St.; Frank Bakutis—ižd-, 
26Q3 W. 69th St.; K. Visackis— 
įžd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rąšt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuną kas menes; 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditoriją], 3133 So. Įialsted St-

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUĘp VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. -5.

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasieriųs, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie S|.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadien 
pirmą valandą popiet, Hollywooc 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, m.

RECEIVERIS PARDUODA BAR- 
BERNĘ su Beauty Shop—1747 So. 
Halsted St. Visi įrengimai. Atsišau- 

.taverne: 1749 *So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ. Galima pirkti ir su 
namu; labai gera vieta. Ątsišaukit 
946 West 31 PI. Klauskit Petrulis.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemč Pardavimui

BARGENAS
Muro namas — du dideli flatai, 

“vapor” apšildymas, geriausiame 
padėjime, senas savininkas aplei
džia miestą. Parduos su $500 įmo<- 
kėjimu. Randasi prie Ejnerald avė. 
ir 45 St. Haugh. Prie stockyardų 
nuo 1899, 4172 S. Halsted St. Tel. 
Yards 0808.

Draugai įr’ Draugės, L.D-D, 
4 kuopos sekamas susirinkimą*’ 
įvyks penktadienį, rugpiučio 18 
d.,_ “Naujienų” Name, 1739 So. 
Halsted St^ FĮradžią 8 vai. va- 
kąre. Visi draugai, raginami bų- 
tįpąi dalyvauti. Turime daug 
dalykų ąpsvaystytį, |ąįpgį bus 
raportas iš pereitojo bendro 
pikniko.

Be to bus pilnas prąnešiipąs 
ąpįe įpusų ręng|anąą peld PaY 
pikniką, kuris įvyksta rugpjū
čio 27 d-? Liberty Grove? W|l|ow 
Springs, Jll. /

Ęąjbėą S. ^rą?das
Taipgi šiame susirinkime tu

rėsim svečią iš Brooklyno, n. ¥• 
Tik ką atvyko Gadynei’ 
ądmjnistratorius, draugas st. 
Strazdas. Jisai musų draugam? 
pląčiai nurodys Naujosios ga
dynės” dabartinj stovi.

Draugai ir Draugės, visi' esa
te nuoširdžiai prašomi atvyktu 
ir Jąiku. 11

A, Dainis, 4 kp. sekr.
■ '"J___ '________ ______ _____ -T

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

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pągelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.: Nut. ra$t.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Ąye.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3į44 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Upion Avė.; Kasieriųs— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

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

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka- 
sięrius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchaš, kasos glob.; J. Zubavi- 
čįus—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirįnkimąi šaukiami kas 
antrą seętintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi viršuj 
Napolepn Restaurant, 3956 West 
5th Avenue.

FARMS FOR SALE
________ Ūkiai Pardavimui________

PARDAVIMUI 70 AKRŲ ŪKIS 
Valparaiso, Ind. Bargenas pinigais, 
mašinos, stakas, didelė barnė, karš
tas ir šaltas bėgantis vanduo na
muose. šaukti nuo 7:00 iki 9:00 v. 
popiet. Republic 3940,

37 FARMOS — VISOKIO didu
mo—kainos nuo 15 šimtų ilfl 15 
tūkstančių, mažiausis įmokėjimas 
2 šimtai dolerių. Kitus išmokėji
mais—kas turite- namus, lotus gą- 
litę daryti mainus. Randasi netoli 
Chicagos, su visais įtaisymais.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avenue 

Tel. Grovehill 0306, 
Vakarais Prospect 0176.

. ■''r?

Pirkite savo apielinKČs
į ■

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBĄ 1939 M.:

Pirin—Bįll L4Mpa, 3427 South 
Lituanica Ąve.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. žą
sy tai tė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ąn|. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Ąimkaitė, Bropė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiądięnį kiekvieno 
mepęsįo, o ęhorų pamokos kiek- 
Ylęnp penktądįenio vakarą, J. 
yųškps SąĮėje, 2417 W. 43 St.

Healthy Food
Restaurante 
Nauja Gąspadinč

Pirkite tose krautuvėse, gu
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS klubo 
VALDYBA METAMS: Pirmi- 

ninkąs—Steponas Narkis, 4353 S. 
Tąlman Avė.: Vice-pirm.—Jonas 

< Slmonąs, 2526 70th St.; Prot.
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 vr. 6įst Flące; Fin. sekr. — 
Ąptąpąs RUdokąs, 4547 So. Wash- 

’tęriąw Ąve.; Iž0in|nkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždą glpbėją— Elęnora Norkus, 
4QQ3 Sp. Francįąco Ąve.; Maršal- 
ką-^-Prapas Wenskus, 2649 West 
43rd Et. iy Korespondentas—Juo 
zaą Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
J ĄpŠviėtos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniątis, Juoząs Kaunas ir 

: Viktoras Kelpšas. Kpntrolės Ko- 
; mlsijon išrinkti: Vincas Stulpi- 

nąą, Nikfldemaa Kadis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geriiofis.

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

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

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

Kasdieij skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa- 
inokinimų.

wn'F)

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, Išnuomoti, 
samdytis ir t- nejaukite, 
kad pavilios Jūsų ge
rąjį kostumeri, bęt garsinki
te šiandien NAUJIENŲ 
“Classlfled” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jumu 7-me puslapyje '‘Class- 
uied’’ skyrių, kur šildomą daug 
įvairių gerų pargenu- 
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa- 
tąrnąvimu pašaukdami arbąat- 
vęždąmi:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, I1L

J.
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Du Automobliai 
Įvažiavo į Traukinį
Bet Visi Žmonės Išliko Gyvi

Turi Daug Kliūčių, 
Bet Kriaučiai 
Apdraudę Įves

Prie 95th ir Eggleston gat
vių įvyko keista traukinio-au- 
tomobilių nelaime.

Per kryžkelį važiavo du ke
leiviniai automobiliai. Viena
me buvo keturi keleiviai, ki
tame du. Kadangi kryžkelio 
vartai nebuvo nuleisti, tai vai
ruotojai nesitikėjo traukinio. 
Bet traukinys pasirodė. Tai 
buvo prekinis Chicago anc 
Eastern Illinois gclžkelio trau
kinys, ir visa laimė, kad jisai 
važiavo labai lėtai.

Automobilį, kuriame buvo 
keturi keleiviai, traukinys nu
vilko apie 150 pėdų, bet kitam 
nuėm/i priešakį.

Keturi keleiviai išliko gyvi, 
bet buvo sunkokai sužeisti. Vi
si buvo chicagiečių Mazouchas 
šeimynos nariai: Charles G. 
Mazouchas, nuo 3729 S. Ar 
thur Si., Brookfield; jo 40 
metų žmona Sylvia; 19 metų 
sunūs Charles Jr., ir 12 metų 
sūnūs Robert. Jie važiavo atos
togoms į Spring Lake, Michi- 
gan. Visi buvo paguldyti Little 
Company of Mary ligoninėje.

Antrojo automobilio kelei
viai buvo John Carr, nuo 10022 
viai buvo John Carr, gatveka- 
rių b-vės tarnautojas ir jo 
draugas. Jie buvo sukrėsti, bet 
sunkesnių žaizdų nepanešė.

Įkrito į Katilą 
Karštos Alyvos

Iš Lietuvių Kriaučių Lokalo 
Susirinkimo.

štai, penktadienį, rugpiučio 
11 dieną, įvyko Lietuvių 
Kriaučių lokalo 269 Amalga- 
ineitų Unijos mėnesinis susi
rinkimas.

T oivnoflcikietis skaudžiai 
nusidegino.

Loretto ligoninėje guli 50 
metų townoflakietis Frank Su
ski, nuo 4330 South Hermitage 
avenue.

Jisai dirba Kropp geležies 
dirbtuvėje, adresu 5301 West 
Roosevelt Road.

Bedėdamas raudonai įkai
tintos geležies gabalą į alyvos 
katilą, Suski paslydo ir pats 
į katilą įkrito. Jisai labai 
skaudžiai nusidegino.

Kol kas pas kriaučius nieko 
naujo nėra. Darbais nėra ko 
pasigirti, nors tiesa, kad atsi
randa nemažai ir tokių, kurie 
jokios bedarbės nežino. Betgi 
dauguma gerokai vargsta. Bu
vo pranešta, kad ryšy su ap- 
drauda, kuri nutarta įvesti 
kriaučiams, dažnai reikia su
sitikti su daugeliu - kliūčių, 
kurios trukdo tą visą darbą* 
Ikišiol visos kliūtys buvo nu
galėtos ir apdraudos darbas 
eina pirmyn.

Drg. TAllė Sveiksta

Toliau pranešė, kad aplankę 
draugą Zillę, kuris buvo su- 
paraližuotas. Dabar, po sun
kios operacijos, jo sveikata 
yra žymiai pagerėjusi ir yra 
vilties, kad draugas Zille trum 
poj ateityj pilnai atgaus savo 
sveikatą’ ir vėl pradės darbuo
tis su pažangiais kriaučiais. 
Tai yra visiems linksma nau
jiena. Dar apkalbėjus kai ku
riuos dalykus susirinkimas ta
po uždarytas, bet po to susto
ję būrelis kriaučių ilgai pasi
kalbėjo. Tik vienas Trockio 
kavalierius, kuris pasivadinęs 
kriaučium, andai per Trockio- 
Stalino organą. iškoliojo X. Š., 
tam jis teisingai per “Naujie
nas” parašė apie kriaučius ir 
comunistus kaip kulipka smu- 
<o per duris. —X. Š.

Gal Jisai Žino Ką 
Daro — Pinigai 
Tik Rūpestis

NAUJIENOS, Chicago, UI.

m. rengiasi kandidatuoti į senatorius, pasirašo pasaulio parodos “auksinėje” 
knygoje.

Pakels Algas 
Kojinių Dirbtuvių 
Darbininkams

Guus 32^ iki 40 cemtų 
valandai.

Feleralis darbo valandų ir 
algų administratorius Elmer 
Andrews vakar paskelbė, kad 
kojinių dirbtuvių darbinin
kams bus pakeltos algos.

“Full fashion” moteriškų ko
jinių mergėjos gaus 40 centų į 
valandą, vietoj 35c., o “seam- 
less” kojinių mezgėjos gaus 
32]/2 centų į valandą, vietoj 
32 centų.

Algų pakėlimas įeis galion 
rugsėjo 18 d.

Andrews vieši Chicagojc ir 
šiandien skaitys paskaitą 
Northvestern universitete.

VAKAR 
ČHIČAGOJ

Trečiad., rugpiučio 16, 1939

Nęnori $45,000!
Grant Parke prieš keletą 

dienų policija įvykdė “obla- 
vą.” Suradę ant suolo snau
džiantį 55 metų Fred Shąrpe’ą 
policistai nusivedė jį centrali- 
nėn nuovadom

“Aš nieko nepadariau, ma
nęs negalite areštuoti,” pro
testavo Sharpe ir tykojo bėg
ti. “Neareštavom, bet turim 
tau gerų “naujienų”, painfor
mavo Shąrpe’ą seržantas, Nau- 
ghton. “Mount Pleasante, West 
Virginijoj pasimirė tavo gi
minaitis ir paliko tau $45,000”.

“Na tai kas tokio?” nerody
damas didelio entuziazmo su
murmėjo Sharpc, ir išėjo.

Kaip vakar jisai turėjo grį
žti nuovadon sutvarkyti pali
kimo dokumentus, bet nepasi
rodė. “Tai ne žmogus,” pyko 
seržantas Naughton, “jo lau
kia $45 tūkstančiai, o jam tai 
lyg niekis.”

Policija vakar ruošėsi nau
jai “oblavai” Grant Parke. 
Kad ir varu, bet Sharpe’as 
tuos pinigus gaus.

Pasimirė Bruno 
Senonis

Senas Cicerietis

zilija. — Kapt. George B. 
King (viršuje) ir kapt. A. G. 
Persons, Pan-Amerikos “kli- 
perio” įgulos nariai. Drau
ge su kitais 12 jie žuvo lėk
tuvo katastrofoje. Išliko 
gyvi, tik 2 žmonės. ;

CICERO. — Išvykęs atosto
goms į Powers Lake,- Wiscon- 
sine, širdies liga staigiai pasi
mirė senas cicerietis Bruno Se
nonis. Jisai buvo veiklus Rau
donos Rožės Kliubo narys, ki
tų organizacijų veikėjas ir šiaip 
žymus žmogus vietos gyveni
me.

Velionis bus palaidotas ket- 
virtadiėnį šv. Kazimiero kapi
nėse. Laidotuvėmis rūpinasi 
laidotuvių direktorius J. F. Eu- 
dėikis. D.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CARLIN, NEV. — Apsivertęs “City of San Francisco” traukinys.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CARLIN, NEV. — “City of San Francisco” traukinys po katastrofos.

PORTSMOUTH, N. H. -—Paskendęs povandeninis laivas Sąualus keliamas į paviršių.

• Chicagos viešų darbų depar
tamentas skelbia, kad kontrak- 
toriai jau užbaigė kasti 8,883 
pėdas tunelių Chicagos pože
miniams traukiniams. Tuneliai 
yra kasami po State ir Milwau- 
kee gatvėmis.

8 8 8
• Federalis teismas Chicagoj 
apkaltino tris chicagiečius nar
kotikų pardavinėjimu. Juos pa
leido po $6,500 kaucija. Kalti
namieji yra Harry Smith ir jo 
žmona Roxie, 151 W. Huron 
Street, ir Robert Carroll, 1124 
N. LaSalle Street.

8 8 8
• Phillip Simon, 49 metų chi- 
cagietis, skutosi barzdą. Jisai 
gyveno adresu 4944 N. Troy 
ir buvo savininkas metalo dirb
tuvės. Nebaigęs skustis Simon 
staiga sukrito ir pasimirė. Sir
go širdies liga.

8 8 8
• Lake, Cook ir DuPage ap
skričių uodų naikinimo komi
tetas kreipėsi į W.P.A. prašy
damas $38,000 suieškojimui vie
tų, kur uodai veisiasi. Komite
tas žada Jas vietas arba nusau
sinti, žuvimis aprūpinti arba 
patvindinti. Uodų Chicagoj šį
met yra labai daug.

Pranyko Pinigų 
Lošimo Rekordai iš 
Prokuratūros

Atsimenat “Bukių” 
Kapojimus?

Užvakar federalės valdžios 
grand džiurė pradėti tyrinė
ti piniginius reikalus chicagie- 
čio WiIJiam B. Skidmore, ku
ris yra vadinamas Chicagos 
“gemblerių karalium”. Valdžia 
ruošia traukti jį atsakomybėn 
už income taksų nemokėjimą.

f liudininkus vakar buvo 
pašaukti du garsus broliai, 
Jack ir Harry Guzik’ai, kurie 
operuoja visą eilę “bukių” 
Chicagos vidurmiestyje. Jie 
priklausė prie Capone’s pro- 
hibicijos laikų alaus sindikato. 
Vienas buvo “sindikato” me- 
nadžerium, o antras prižiūrė
jo alaus biznį vidurmiestyje.

Tyrinėjimui vakar taipgi 
prireikėjo kai kurių Chicagos 
prokuratūros rekordų.

Atsimenat “bukių” kapoji
mus, kuriuos vykino prokuro
ras Courtney policija? Well, 
tuos kapojimus vykinant, pro
kuratūra kiekvienoj “bukių” 
įstaigoj areštuodavo po kelis 
žmones ir juos kamantinėda
vo apie tai, kas įstaigą užlai
ko, kas jiems duoda politinę 
protekciją, ir tam panašiai. 
Tų liudijimų Courtney pagel- 
bininkai surašė didelę knygą.

Vakar jų prireikėjo federa
lės valdžios tyrinėjimui. Bet 
staiga, rekordai dingo iš pro
kuratūros raštinės, kuri ran
dasi Chicagos kriminaliame 
teisme.

Dalykas atrodo gana įtarti
nas ir federalė valdžia stato 
įvairiems žmonėms nemalonu
mus klausimus. Courtney sa
ko, kad nieko apie tai nežinąs, 
o jeigu rekordai tikrai dingo, 
tai neturi jokio supratimo 
kaip tai galėjo atsitikti.

Šiandien Laidoja 
McCormickienę

šiandien Wheatone bus pa
laidota Mrs. Amy Irwin Mc 
Cormick, Chicago Tribūne lei
dėjo Col. R. McCormick žmo
na. Ji pasimirė užvakar nuo 
plaučių uždegimo, sulaukusi 59 
metų amžiaus.
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