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HITLERIS PASUI
VOL XXVI ol ltonou' io-August 30 d. 1939

NACIAI REIŠKIA VILTI, KAD DERYBAS 
DAR GALIMA TĘSTI

Britanija pasiryžusi išpildyti prižadus 
Lenkijai

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 29 — Antradienio vaka
re, 7:15 vai., Hitleris įteikė Bri
tanijos ambasadoriui Hender- 
sonui atsakymą į britų notą. 
Atsakymas jau pasiųstas į Lon
doną. Naciai atsargiai reiškia 
viltį, kad derybos su britais 
gali būti tęsiamos toliau. Įteik
damas atsakymą, Hitleris dar 
kalbėjosi su Hendersonu 25 mi
nutes. Hitleris žodžiais 
kino atsakymą.

» « »
LONDONAS, Anglija, 

29 — Atstovų rūmuose,
prastame parlamento posėdy, 
premjeras Chamberlain 
kė, kad taika 
“notos” — tai 
kurią Hitleris 
šonui.

paaiš-

rugp. 
nepa-

pasa- 
priklauso nuo 
nuo tos notos, 
įteikė Hender-

susitarimo su Britanija. Ant
ras dalykas: Hitleris skaito 
būtinai reikalinga esant juo 
greičiau išrišti Lenkijos-Vokie
tijos problemą.

Į Hitlerio pareiškimus Brita
nijos valdžia atsakė: Kad ir ji 
nori pastovaus susitarimo su 
vokiečiais. Bet toks susitari
mas priklauso, savo keliu, nuo 
to, kaip bus išrištas Lenkijos- 
Vokietijos ginčas. Britanija 
yra pilnai pasiruošusi išpildyti 
savo prižadus Lenkijai. Tačiau 
ji vis dar mano, kad lenkų-vo- 
kiečių ginčą galima taikių de
rybų priemonėmis išspręsti. Ir 
Britanija 
Lenkijai 
stančius 
sulaikyti
įvykius pasieniuose, 
pavyks 
pašalinti, 
kad bus galima ir kitus Vokie
tijos reikalavimus paimti svar
styti.

pataria Vokietijai ir 
paliauti skleidus kur- 
pranešimus,

pagiežą

toliau aiškinoChamberlain 
atstovų rūmams:

Hitleris praneša Britanijai, 
kad jis nori pilno ir pastovaus

Keturios zonos pa 
skirtos amerikie
čiams iš Anglijos 

išgabenti
LONDONAS, Anglija, rugp. 

29 — Amerikos ambasada pa
skelbė, kad keturi uostai pa
rinkti amerikiečiams iš Angli
jos ir Airijos išgabenti. Du jų 
yra Anglijoje, vienas Škotijo
je, o ketvirtas Airijoje.

Anglijoje dirba apie 5,000 
amerikiečių. Jais nesirūpinama, 
nes jie gali apsisaugoti, jeigu 
karas kiltų. Stengiamasi betgi' 
pagelbėti daugybei turistų su
grįžti j J. Valstijas.

Demokratų-republi 
konų blokas pakei

tęs nusistatymą
WASHINGTON, D. C., rug- 

piučio 29 — Pereitoje kongre
so sesijoje republikonų ir de
mokratų kongresmanų daugu
ma atmetė prez. Roosevelto rei
kalavimą pakeisti J. Valstijų 
neutralumo įstatymą, kuris 
draudžia siųsti karo reikmenas 
kariaujančioms šalims.

Dabar gaunami pranešimai, 
kad tie kongresmanai pakeitė 
savo nusistatymą. Ir jeigu ka
ras kiltų ir prezidentas sušauk
tų nepaprastą kongreso sesiją, 
tai kongresmanai duotų prezi
dentui daugiau galios, negu jis 
prašė pereitoje kongreso sesi
joje.

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

Debesuota; truputį šilčiau; 
lengvi įvairus vėjai pereiną į 
pietų vėjus; saulė teka 6:12 v. 
r., leidžiasi 7:29 v. v.

stengtis 
keliančius 
Ir jeigu 

lenkų-Vokiečių ginčą
tai Britanija mano,
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ATSISAKĖ DUOTI VOKIETIJOS 
LAIVAMS APDRAUDĄ

PATARIA ITALAMS KRAUSTYTIS Iš MIESTŲ 
I KAIMUS

NEW YORK, N. Y., rugp. 29—Amerikos kompanijos antra
dienį atsisakė duoti apdraudą Vokietijos ir Italijos laivams.

ROMA, Italija, rugp. 29—Visi Italijos laikraščiai antradie
nį ragino miestų gyventojus, kurie gali, kraustytis į kaimus ar
ba miestelius, kur gyvenimas busiąs mažiau pavojingas, jeigu 
karas kiltų.

BRATISLAVA, Slovakija, rugp. 29—Slovakijos premjeras 
Tiso paskelbė karo stovį visoj šaly. Proklamacija sako, kad Slo
vakijos gyventojų nesusipratimus su vokiečiais spręs vokiečių 
karo teismai. Slovakija turi parūpinti vokiečių armijai maistą.

PARYŽIUS, Francuzija, rugp. 29—J. Valstijų ambasada tu
ri 2,000 amerikiečių nusiskundimus, kad jie negauna vietos Lai
vuose į J. Valstijas sugrįžti.

ROMA, Italija, rugp. 29—Italijos spauda antradienį popiet 
skelbė, jogei tarptautinė padėtis darosi vis kritiškesnė.

PARYŽIUS, Francuzija, rugp. 29—130 J. Valstijų ambasa
dos tarnautojų žmonų ir vaikų išvažiavo iš Paryžiaus.

BRUSSELS, Belgija, rugp. 29—Belgijos karalius Leopoldas 
ir Holandijos karalienė Wilheimina pasiūlė savo šalių tarpinin
kavimą Lenkijos-Vokietijos konflikte.

PARYŽIUS, Francuzija, rugp. 29—Francuzijoj įvesta radi
jo pranešimų cenzūra.

Italijos laivui įsakę , 

tinoje =====... ....
BUENOS AIRES, Argentina, 

rugp. 29 — Italijos vyriausy
bė įsakė savo pasažieriniam 
laivui Conte Grande nebegrįžti 
į Italiją, bet pasilikti Argenti
noje neribotą laiką.

Italija bijo, kad, karui kilus, 
laivas gali būti paimtas priešų 
nelaisvėn.

Apribojo drabužių 
pirkimą Vokie

tijoje
BERLYNAS, Vokietija, rug

pjūčio 29 — Pirmadienį pa
skelbta Vokietijos išleisti ap
ribojimai įvairioms gyvenimo 
reikmenoms pirkti. Kaip aštrus 
tie apribojimai yra, rodo nuo
statai liečią drabužių pirkimą.

Tarp ko kita nuostatas sako, 
kad moteris negali pirkti dau
giau drabužių, jeigu ji jau tu
ri: dvi dreses, tris eiles apati
nių rūbų, dvejus naktinius 
marškinius, šešias nosines ske
petaites ir šešias poras pančia- 
kų. Dviejų porų čeverykų turi 
ištekti taip vyrams, kaip ir mo
terims. žiemos metu turi ištek
ti vienos poros pirštinių.

Kinija kariaus ne
žiūrint Europos 

įvykių
CHUNGKING, Kinija, rugp. 

29 d. — Kinijos diktatorius 
Chiang Kai-shek antradienį pa
reiškė, kad Kinija kariaus prieš 
japonus, nežiūrėdama kokia 
kryptimi Europoje įvykiai vys
tysis.

Naktį į antradienį japonų ka
ro lėktuvai užpuolė Chungkin- 
gą, laikinąją Kinijos sostinę. 
Atgabenti į Chungkingą rusų 
lėktuvai užatakavo japonus ir 
juos išsklaidė. Vienas japonų 
lėktuvas nušautas.

VOLDEMARAS SUGRĮŽO Į KIBARTUS’
KAUNAS, rugp. 29 — Augustinas Voldemaras, bu

vęs Lietuvos premjeras, atvyko į Kybartus, arti Vokieti
jos rubežiaus.

Ryšium su pastangomis įvykdyti pučą Lietuvoje Vol
demaras buvo pasiųstas į koncentracijos ^stovyklų, o vė
liau, būtent 1938 metais, tapo ištremtas į užsienį. Jis gy
veno Francuzijoj.

Kodėl Voldemaras sugrįžo į Lietuvą — nežinia. Bet 
galimas daiktas, kad jam liepė išvažiuoti Francuzijos val
džia, nes ji žino, jogei jis buvo “vokiškos orientacijos”.

LIETUVA IMA 
TARNYBON KA

RIUOMENĖS 
REZERVUS

CHICAGO, rugp. 29—Bri- 
tish Broadcasting Company 
antradienį pranešė, kad Lie
tuva pašaukė kelias rezervų 
klases kariuomenės tarny
bon. Tuo pačiu pranešimu, 
Lietuvos vyriausybė daro ki
tus karinius prisiruošimĮus.

LONDONAS,: Anglija, rugp*’ 29-—-Čia gautas pranešimas, kad 
§yęicai;iją uždąrę savo rubežius.

BUCHAREST, Rumunija, rugp. 29—Italijos ir Vokietijos 
laivams Rumunijos uostuose įsakyta tuojau plaukti namo.

Sulaikė Vokietijos laivą New Yorko uoste
NEW YORK, N. Y., rugp. 

29 — pirmadienį į New Yorką 
atplaukė puošnusis Vokietijos 
pasažierinis laivas Breinen.

Vokietijos vyriausybė įsake 
laivui tuojau grįžti namo, ne
imant nė pasažierių, nė prekių.

Planuota, kad laivas išplauks 
antradieni, 3 valandą ryto. Ta
čiau J. Valstijų valdžia įsimai-

šė ir sulaikė jo išplaukimą.
Septyniolika asmenų iš laivo 

paimta į Ellis salą kvotimui. 
J. Valstijų inspektoriai krato 
laivą. Antradienio pranešimai 
sako, kad ieškoma ginklų arba 
bet kokios medžiagos, kurią 
galima skaityti kaipo karo reik- 
menas, naudingas kariaujan
čioms šalims.

Žydai smerkia nacių 
sovietų paktą

CHICAGO, rugp. 29 — Pir
madienio vakare Sherman vieš
buty įvyko Žydų Kongreso 
Chicagos skyriaus susirinki
mas.

Eilė kalbėtojų susirinkime 
griežtai pasmerkė nacių Vokie
tijos ir sovietų Rusijos drau
gingumo paktą.

“Nacių-rusų nepuolimo pak
tas reiškia ką dauguma iš u .• 
sų žinojo jau senai — būtent 
tai, kad nacizmas ir komuniz
mas, kiek jų valdžios formos 
siekia, yra vienodi”, pasakė 
Max A. Kopstein, žydų Kon
greso Chicagos skyriaus pir
mininkas.

Kiti kalbėtojai^ Periora Men- 
des, Samuel Polleyea ir advo
katas David, pareiškė panašias 
minits.

Socialistai ragina 
angliakasių orga
nizacijas taikytis

SPRINGFIELD, III., rugp. 
29 — Norman Thomas ir Ame
rikos socialistų partijos vykdo
masis komitetas pasiuntė laiš
kus Illinois angliakasių unijų 
vadams.

Vienas laiškas buvo adresuo
tas Ray Edmundsonui, United 
Mine Workers unijos Illinois 
valstijoj prezidentui, o kitas — 
Davė Reedui, progresyvių ang
liakasių organizacijos preziden
tui. Laiškai ragina abi organi
zacijas taikytis.

Edmundson pasakė, kad jis 
priima patarimą. Reed pareiš
kė, kad jis turi jį apsvarstyti.

Francuzija įvedė 
cenzūrą telegra

moms
CHICAGO, rugp. 29 — Pos

tai Telegraph ir Western Union 
ofisai Chicagoje gavo įspėjimą, 
kad visos telegramos, siunčia
mos į Francuziją, bus peržiūri
mos cenzoriaus ir todėl gali 
pavėluoti.

Iš Paryžiaus j Lon
doną per J. Valstijas

Atidėjo sovietų-naciu pakto patvirtinimą
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rugp. 29 — Antradienį laukta 
sovietų Rusijos premjero ir už
sienių reikalų komisaro Molo
tovo kalbos — kaipo įvado pa
sirašymui sovietų Rusijos ir 
nacių Vokietijos draugingumo 
pakto.

Molotov nekalbėjo. Pakto už- 
girimas atidėtas. Pirm jo pa-

imta svarstyti kitas sumany
mas. Nepaskirtas nė laikas 
pakto užgyrimui svarstyti.

Reiškiama nuomonė, kad ru
sai tėmija dabartinę Lenkijos- 
Vokietijos krizę ir laukia jos 
pasėkų, pirm negu imsis akci- 
pos pakto reikalu. Bendrai ne
sitikima, kad pakto užgyrimo 
klausimas bus iškeltas pinų 
ateinančio penktadienio.

Išmintis laimes - sa
ko prez. Rooseveltas

Vokiečiai nekliudy
sią Danijos

Ragina amerikiečius 
kraustytis iš 
Holandijos

AMSTERDAM, Holandjja, 
rugp. 29 •— Valdžia patalpino 
antradienį laikraščiuose skelbi
mus svetimšalių dėmesiui. Skel
bimai ragina amerikiečius juo 
greičiaus išsikraustyti iš Ho
landijos.

Vokiečiui paėmė ne
laisvėn 150 lenkų

NEW YORK, N. Y., rugp. 
29 — Telegrafo linijas tarp 
Londono ir Paryžiaus yra už
ėmę valdžios atstovai . politi- 
niems reikalams. Todėl Fran
cuzijos spauda buvo priversta 
antradienį siųsti žinias iš Pa
ryžiaus į New Yorką, o iš čia 
jau j Londoną.

BRATISLAVA, Slovaki j a, 
rugp. 29 — 150 lenkų kareivių 
perėjo rubežių ip įėjo į Slova
kijos teritoriją. Vokiečių ka
riuomenė paėmė juos nelais
vėn. Lenkų būrio vadas, kari
ninkas, mėgino pabėgti ir ta
po nušautas. •

Lenkai pateko į vokiečių ( ran
kas ties Cadca, kur rubežius 
yra neaiškiai nustatytas.

MADRIDAS, Ispanija, rugp. 
29 — Vokietijos prekybos lai
vai, plaukią Viduržemio juro
je ir Atlante, skubinasi pasiek
ti Ispanijos uostus, pasislėpti 
Ispanijos prieplaukose.

Ispanijos vyriausybė duoda 
suprasti, kad ji stengsis pasi
likti neutrali, jeigu karas kil
tų, ir nekariauti be svarbios 
priežasties.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
29 — Čia prasidėjo katalikų 
Pax Romana organizacijos kon
gresas.

Prez. Rooseveltas pasiuntė 
kongresui laišką, kuris sako, 
kad reikia melstis už taiką, 
dirbti taikos labui, ir galų gale 
išmintis išeis dabartinėje kri
zėje laimėtoja.

INDIANAPOLIS, Ind., rugp. 
29 — K. V. Smith, Armour 
skerdyklų kompanijos Indiana- 
polis įmones administratorius, 
paskelbė pirmadienio vakare, 
kad 25Q įmonės darbininkų iš
ėjo j streiką. Streikieriai pri
klauso skerdyklų darbininkų 
unijai

COPENHAGENyDanija, rug
pjūčio 29 — Vokietijos pasiun
tinys Danijai antradienį užtik
rino, kad naciai Danijos ne
kliudys, karui kilus, jeigu Da
nija pasiliks pilnai neutrali.
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St. Žiemys-MišČikas

Aneriką surado žodelis “Jei
Trečiad., rugpiučio 30, 1939

kas buvo paruošta, pradėjo jau
čiais ir žmonių pagalba traukti
šiuo taukuotu tiltu per sausu-

L * Juk visas žmonių tikėjimas j
Be abejo, kai kas perskaitę* Likimą, į Laimę remiasi šiuo 

šią antraštę pasakys, jog aš no-menku žodeliu. Mes virstame 
riu išvesti, kad Ameriką atra- fatahstai» susitikę su žodeliu 
dome mes lietuviai ar, bendrai, [“Jei”, nes labai dažnai bijome 
pradedu kliedėti stengdamasi ryžtis tą ar kitą daryti, kad vė- 
primesti Amerikos atradimųnereiktų pasakyti: “JEI bu- 
kažkokiam bereikšmiu] žodeliui čia u taip nepadaręs...” ir daž- 
iš trijų raidžių. • jnai, ypač silpnavaliai žmonės

Gal iš karto taip ir pasirodys J leidžia save nešti gyvenimo tek- 
bet istorija ir jos visiems ži- mei, kad nereiktų imti ant sa- 
nomi faktai mane paremia pui-'vęs atsakomybės už pasekmes, 
kiaušiai.

šis trijų raidžių žodelis “je>”.ri būtinybė, kuri nori visgi kam 
turi labai didelės reikšmės mu- nors primesti atsakomybę, kai
šų asmeniškame gyvenime ir' tina Likimą, lyg tai butų kaž- 
dargi svarbiuose istoriniuose į-į kokia būtybė, labai galinga,
vykiuose. Juo remiasi visas mu
sų gyvenimas.

Kiekvienas U musų suklydo, 
kiekvieną ištiko kuri nelaimė ir 
kiekvienas žinome, jog visa tai 
įvyko dėl tos ar kitos priežas
ties ir prisiminę tą pirmą savo 
veiksmą ar žingsnį, kuris vėliau 
pastūmėjo prie kitų įvykių ir 
pagaliau privedė prie nelaimės- 
sušunkame; “Et, jei bučiau taip 
pepadaręs, šiandien butų taip 
neatsitikę...”

Bet taip įvyko ir todėl susi
laukėme tokių, o ne kitokių pa
sekmių.

IŠNUOMUOJAME 
GYVENIMUI 

KAMBARIUS
Atvažiavę į New Yorką 

stokite pas lietuvius. Čia rasite 
gražią vietą ir draugišką patar
navimą. Dideli kambariai su pri
vačia maudyne, virtuve ir šaldy- 
;uvu. Maži kambariai su vieša 
maudyne gražiai įrengti. Priei
namos kainos.
Vieta: 331 VVest End Avė. Tarpe 
75th ir 76th. Sts. W. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Tel. SUSųuehanna 7—8533

apsi-

Taisykite Savo 
žirnis Pakol

neturi pinigų, krętp 
Naujienų spulką*— 
paskolų ant ilgų

Jeigu 
kis j 
gausi 
metų.

173H So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

daug žinanti ir galinti musų gy- 
.venimą pakeisti, paveikti 
sų veiksmus.

i Ir tos tautos, kurios 
vien į likimą ir pačios 
nedarė — žuvo.

Visas žmonių tikėjimas į die
vą taip pat remiasi šiuo1 menku 
žodeliu, nes skirtumas tarp mu
sų ir tikybinio dievo tik tame, 

sulig tikėjimo dogmų die
vas numatąs viską, yra visa ži
nančiu, visa numatančiu ir to
dėl jam niekad nepriseis pasa
kyti: “JEI bučiau taip nepasi
elgęs...” nes jis numato kas bus 
ir tuomi gali savo veiksmus, 
darbus taip sutvarkyti, tokia 
linkme pastūmėti, kad visuomet 
gerai išeitų, nes jis numato iš, 
anksto kas bus. Deja, musų vi
sagaliai dievai visgi taip pat Ri
ejo žodelį “JEI”, nes jei butų 
įbuvę visa žinančiais. Jehovai 
nebūtų tekę vėliau žmoniją 
skandinti kaip nuodėmingą. Ir 
tai tik dar kartą įrodo, jog nė
ra pasaulyje būtybės tobulesnes 
už mus, nes ir ji klysta, nenin 
mato kas bus ir todėl visas ti-< 
kėjimas griūva laisvai galvoj an< 
čiam žmogui priėjus išvados, 
kad tas skelbiamas žmogui die-« 
vas taip pat turi skaitytis su 
žodeliu JEI.

Bet aš nukrypau truputį nuoi 
temos. Aš norėjau tik įrodyti, 
jog Amerikos suradimas pri« 
klausė taip pat nuo šio nelai-i 
mingo žodelio ir, jei pradėtu-* 
me nagrinėti visas Amerikos su-* 
radimo priežastis, prieitume, 
jog Amerikos suradimas pri
klausė nuo labai menkos prie
žasties.

Bet aš tik noriu taip toli A- 
merikos suradimo priežastis

NAUJIENOS, Chicago, III.

Bet kadangi žmogus tokia biau-

ir daž
nai, ypač silpnavaliai žmonės

į mu-

Tokiu budu buvo pervežti 
septyniasdešimt karo laivų ir 
Konstantinopolis neatsilaikė. 
1453 m. gegužės 29 d. buvo tur
kų kariuomenės užimtas ir su- 

I sisiekimas su tolima ir turtin
ga Indija nukirstas. _

(Bus daugiau)

AKIU SPECIALISTAI

tikėjo 
nieko

COPR. iw, NIEDUCRAFT SERYKE, ING

CUTVVORK LINENS PATTĘRN 1998

No. 1998—Išsiuvinėjimas baltiniams.

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Minę Run 
(Screened) Tonas ..........................
SMULKESNĖS 
Tor?.^ .................................. .................
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

Office Hoųrs:2-4 p. m. 7-8:36 p. m,

DR. ST. NAIKELIS
Physfcian and Sųrgeon

3261 Ša Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

Tel Yards 6994.
Antrad;., Ketvirtad> Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 365ft

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF 
Ofiso vai : Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 <ki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1936

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengviną ašių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisc 
trumparegystę U* toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklps vaikus. K"eivoa akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v. 

I Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso-

i)R. C. Z, VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Tek Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.siekti, kiek žinoma istorijai iv 
jau iš anksto gabu pasakyti, jog 
Amerikos suradimas gludi la
bai tolimoje senovėje ir remia
si graikų kai kurių mokslinin
kų tvirtinimu, jog musų žemė 
yra apvali.

Maža to, Amerikos atradimo 
klausimas buvo išspręstas Tur
kijoje, prie Konstantinopolio 
dėka vieno tų laikų gabaus ka 
ro stratego.

Pažiūrėsime.
Visi mes žinome, jog Kolum

bas Ameriką nepažino ir į ją 
netikėjo, jis dargi mirė nežino
damas, jog jo surastos vakaruo
se, už Atlanto vandenyno, pa
krantės priklauso ne Azijos In
dijai, bet naujam kontinentui, 
kurį vėliau žmonės pavadins A- 
merika.

Kodėl jis plaukė per Atlantą? 
Ko jis ten ieškojo?

Į šiuos klausimus atsakome 
kiekvienas: Kolumbas ieškojo 
naujo juros kelio į Indiją, nes 
senasis kelias per Viduržemio 
jurą ir per Konstantinopolį, ku
rį užėmė turkai, buvo uždary
tas! ' x '

Ir štai, nejučiomis priėjome 
prie Azijos.

Viduržemio jura ir jos pa
krantės musų prekybos ir pa
saulinio susisiekimo, laivininky
stės lopšys. Dar senai prieš Kri-r 
s tų jomis plaukiojo finikiečiai, 
vėliau graikai, romiečiai ir ki
ti. Tokiu budu Viduržemio ju
ra bei jos. visos pakrantės bu-» 
vo labai susirišusios tarp savęs 
ir likusiu pasauliu. Per Mažąją; 
Aziją bei Raudonąją jurą vy
ko susisiekimas su tolimąja iir 
paslaptingąja Indija, iš kur, y- 
pač po taip vadinamų Kryžiaus 
karų, kurie taip pat vien preky4 
biniais. sumetimais buvo veda-* 
mi ir tik buvo pridengti tikybii 
niu šydu, Europa daug daiktų 
gabenosi iš šio tolimo krašto; 
Tarp Europos ir šio tolimų 
krašto vyko labai gyva prekybai 

’ir štai, keturiolikto avižiaus vR 
duryje turkų kai kurios gimi-i 
nes, spaudžiamos kitų tautų, tu4 
rojo trauktis ieškodamos nau-i 
jų gyvenimo teritorijų ir pasi
leido j vakarus, kur pakeliui!! 
suiko pasipriešinimą iš taip i 
vadinamos Bizantijos valstybes, 
kurios sostinė Konstantinopolis 
buvo šios prekybos kertiniu ak
meniu, savotišku mazgu, kurį 
nukirtus visi šios prekybos ry
šiai nutruko.

Ir kaip katas turkų kariuo
menės vadas Magometas II ar
tinosi prie šio mazgo,

Kuomet turkai pradėjo savo 
žygį prieš Konstantinopolį, bu
vus kadaise galinga Bizantijos 
valstybė, išlepus ir paskendus 
tarpusavėse intrigose, dažnai 
valdoma ne tik karalių meilu-* 
žiu, bet ir dargi buvusių evnu- 
kų (skapų) begalėjo pasiprie
šinti galingai armijai ir niekas 

!jai nėjo į pagalbą, tik kai kib 
rie piratai, juros plėšikai, atėjo 
su sava bandomis ginti savotiš
kai šventu virtusį miestą?

Bet Konstantinopolis visgi 
amžių bėgyje buvo tiek sustipr 
rintas, jog galėjo laikytis prieš 
daug ‘ galingesnę kariuomenę,

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
DIEPPE, PRANCŪZIJA. — Anglijos laivyno rezervistai išsodinami i krantą.

i nes iš vakarų puses, tarp taip 
Į vadinamo Aukšp Rago ir Mar- 
muro jūrės buyo pastatyta tri? 

’lypė siena it jų paimti, reikėjo 
dįaug kariuomenės paaukoti i? 
tai turkams beišrodė praktiška. 
Iš šiaurinės miesto* pusės, prie 
įvažiavimo iš Bosforo sąsiaurio 
arba Marmuro jūrės,, buvo per 
Aukso Ragų užtiesta storos 

i grandines, kurios neleido pra
plaukti turkų, laivynui, kuris 
buvo atėjęs iš Bosforo įlankos, 
ir tuo prisiartinti prie miesto.

Buvo galima stengtis šias 
■grandines nukirsti, bet nebuvo 
galima prie jų prisiartinti ir 
turkų karo vadai nutarė, jog ki
to kelio nėra kaip pulti Kons-

i

į.

tantinopolį iš Aukso Rago su 
laivynu, bet kaip perkelti lai
vus į Aukso Ragą, jei tarp jų 
ir Bosforo įlankos sausuma? 
Juk kanalo taip greitai neiška- 

tuo labiau, jog neturėjo nei 
tinkavų įrankių ir tais laikais 
kanalo kasimas laivyno prave- 
(frmui nebuvo įmanomas, f 
tuoiAet turkų vadas nutarė per-1 mos be akinių. Kąinos pigiau kai* 
vilkti laivus sausumos keliu iš p
Bosforo sąsiaurio į Aukso Ra 4712 South Ashland Av.,

Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6U1

pirma.

Ir prasidėjo darbas: turkai 
susigabeno daug lentų, jomis 
nuvedė taką iš Bosforo sąsiau
rio į Aukso Ragą ir lentas ge
rokai išlankavo, kad laivai ge
riau slystu ir naktį, kuomet vis-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek 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.

KitiLirtnviaiDakfaural

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6336 
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 ir «ubatnmi»

KITATAUČIAIMrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6630 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
Tek Mich. Cyty 

2799—R3

!

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta- 
dienia vakarais 7 vak vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCK
' blEfU IR NAKTĮ

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

Telefoną* LAFAYETTE 0727

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

DK. HERZMAN
’ Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3116
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 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:31 

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

Tel. Kęmvood 5107.

Phone CANAI 6122

ADVOKATAI

No. 1998

Adresas......................

Miestas ir valstija.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
| 1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No....

I Vardas ir pavardė

Ofiso Tek VlrglnU 0036.
Residence TekBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

Telefonas YARDS 8818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 9701 
Valandos? 9 ryto iki 9 vakaro

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1236.

Ofiso. Tel. CENTRAL 1824. 
Namu Tel —Hvde Perk JCMMI

Remkite Mos. kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

C
•ii

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Phone Yards 0781
Vardu 0782

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

LJ.ZOLI
1646 West 46th Street

.....................t................................... I . ............. .

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grbvehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 141V

$7-25
$7.00
$7*25■

NARIAI
Chicagos
Cicero
Uetttvią Į
Direktorių
Asociacijos

. • . F.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 val^ Ned. nuo 10 iki 13 

Rez. Telepbone PLAZA 3200

S. P; MAŽEIKA Yards 1139
3319. Lituanica Avenue Yards 1138

. . ■■ /■ ’K '• • ...
'H' 11 'T1! iMf'ĮĮ'Į" W.i« ............ .1. ' t • i ■ i....... ........................... .

LACHAWICZ m SŪNUS
2014 WeM 23xd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 108tb Street Tel. Pullnuui U79

, .v,...,,-,,. ■ ...........J., ■.n inw.il.e< ..... ................. ....................... ................ -.......  ".i iii t.

ALBERT V. PETKUS
Phone Lafayette, 8024

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

0400 VVEST MADISON STREET 
Vai. f iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 

Telefonas SEELEY 7336,
Namų telefonas Brunswick 6597

f i | i. ;i,IR| | i >>rr —« .»Wu

Tet Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais; 2 iki 4 ir 7 iki • 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

4704 $p, Western Avė
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Plaukia sau laivelis
Kaip Vytautas Braze, kuris yra žinomas kaipo 

Fred Truman, atplaukė iš Hawajų salų į San 
Francisco parodą ir dabar vėl plaukia atgal i 
Honolulu.

(Tęsinys)
tokią nepaprastą kelionę 
p. Vytautas Braze, kuris 
yra žinomas kaipo Fred

Tai 
atliko 
dabar 
Truman. Ir šiuo momentu, ka
da jus skaitote apie tą tikrai 
nepaprastą žygį, Vytautas su sa
vo sankeleiviais plūduriuoja 
kur Pacifike ir artinasi prie Ha- 
wajų salų.

Jis nesijaudina šiandien dėlei 
to, kas dabar vyksta Europoje, 
nes greičiausiai neturi nei lai-

.seniai ha wa j iečiai turėjo savo 
I karalių, savo valstybę. Prie A- 
merikos tos salos prisidėjo tik 
prieš kelias dešimtis metų.

Nuo to laiko, kai Hawajų sa
los teko Amerikai, ten pradėjo 
apsigyventi įvairių tautų žmo
nės. Vienu laiku dominavo ki
niečiai. Tačiau paskutiniais ke
liais metais jų skaičius sumažė
jo. Užtat japonai yra pusėtinai 
įsigalėję: jų priskaitoma per 
35,000. Tuo tarpu iš viso Hawa- 
jų salose gyvena tik apie 340 
tūkstančių žmonių.

Nėra reikalo aiškinti, kad sa
lų gyventojai sudaro didžiausį

Vienas Vytauto troškimas iš
sipildė: jis atliko kelionę, ku
rią suplanavo prieš kelis metus, mišinį. Vadinamųjų tyro krau- 
Per tuos kelis metus jis sunkiai jo hawajiečių gal beliko t.’k a- 
dirbo, bet atsiekė to, ko trošku.!pie 7 ar 8 tukstanč.’ai. 
Tačiau savo sunkų darbą ap
vainikavęs, jis visai nemano 
rankų nuleisti. Jau dabar pas jį 
yra planai netolimoje ateityje 
aplankyti Ameriką pagerintu 
laiveliu. Jis planuoja apvažiuoti 
visą Ameriką su paskaitomis a- 
pie Havvajų salas.

IIawajų salos!
Ne vienas musų žavėjosi vaiz

dais, kuriuos labai dažnai buvo 
galima matyti teatruose prieš 
kokius dvidešimt penkerius me
tus.

štai jums tas vaizdas: sute
mose girdisi keista melodija. 
Kažkokia egzotiška muzika ža- 
vėte žavi, šiltų kraštų medžiai 
ir jura.

Ypatinga ir savotiška hawa- 
jiečių muzika veikia žmogų, 
verčia jį svajoti.

Ir ne vienas tos muzikos be
siklausydamas gal mintimis 
bandė persikelti į žavingas 11a- 
wajų salas. Jei jau ne svajojo 
ten važiuoti, tai bent norėjo

kraštą. ' 1
Vytautas Braze mano, kad jis 

galėtų daug įdomių dalykų pa-

jis jau išgyveno beveik dvide
šimt melų. Juo labiau, kad jis 
turėjo progos, taip sakant, iš
landžioti visas salas ir visus pa
kampius. O tai jis galėjo pa
daryti dėl to, kad jis turėjo lai- 
vuką, kuriuo galėjo visur plau
kioti.

Hawajų salos turi labai įdo- jai ir dar didesnei kelionei. —K 
mią istoriją. Palyginti, visai ne- (GALAS)

pie 7 ar 8 tukstanč.’ai.
Kai Vytautas atvyko su savo 

tėvuku, broliais ir švogeriu į 
Chicago, tai teko su juo susitik
ti ir geroką valandą pasikalbė
ti. Daugiausia jis kalbėjo apie 
savo kelionę. Vienok šiek liek 
prisiminė ir apie Hawajų salas

Kai prieš dvidešimt metų Vy
tautas. nuvyko j Hawajų salas, 
tai Honolulu miestas turėjo tik 
apie 70 tūkstančių gyventojų, 
šiandien gyventojų skaičius jau 
pašoko iki 140 tūkstančių. Tai 
gana didelis prieauglis.

Salų klimatas esąs labai pa
lankus. Kai kurios salos esan
čios grynai vulkaniškos forma
cijos, tad jų “bičiai” pasižymi 
juodų smėliu.

Vaisių salose nėra daug, — 
tenka juos importuoti iš kitur. 
Tačiau salos turi vieną įdomų 
augmenį, kuris yra žinomas kai
po “foi”. Tas augmuo pasižy
mįs dideliu kiekiu vitaminų, 
todėl esąs labai sveikas valgyti.

Šiaip pragyvenimas Hawajų 
salosę esąs gana brangus.

Jau savo laiku buvo minėta, 
kad Vytautas Braze yra rašyto
jas ir poetas. Nemažai jo raš
tų yra spausdinę įvairus žurna
lai bei laikraščiai. Reikia tad 
tikėtis, kad kada nors Vytautas 
pats parašys apie tolimas ir į- 
domias Hawajų salas.

O dabar jam tenka palinkėti 
laimingai pasiekti salas, o pas
kui sėkmingai pasiruošti nau-

NAUJIENOS, Ghicago, III,

Phone GrovehilI 030G-

Spausdinam

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųš’es naujus namus ant 
’epou jųfinesinhi išmokėsimų. Darau vi
sokį taisymo d?rbą be jokio cash įmokė
simo ant įenervų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių pamų) * Darau paskolas ant naujų ir 
senų naiųų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

DABAR GALITE GAUTI AKORDEONO 
LEKCIJAS SAVO NAMUOSE—

Andrius Norbutas, žymus akordeonistas, yra prisiruošęs duoti 
jums privatiškas akordeono lekcijas jūsų namuose.
Pasinaudokite šia proga duoti savo vaikams muzikali mokslą. 
Del platesnių informacijų šaukite—

arba rašykite

ANDY NORBUT
734 W. 35th Street

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
ETHEL LOBDELL, kuri atstovaus Chicagai gra 

žuolių konteste. Kontestas įvyks Atlantic City.

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

C AG A, ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių 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 kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku- 
s ą dalj
GALITE ISSTMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 10 
vai. vakaro ir visą dieną sek
madienį.

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

1 pykite pinigų!

i COOK COUNTY
' AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

Ispanijos respublikos Ieškojo kontrabandinių
armijoj prekių

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perbraustom forničins. pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408KAUNAS — Camp de Gurs 

koncentracijos lagery esą lie
tuviai, buvę Ispanijos respub
likos kareiviai, rašo, jog jų 
žiniomis, Ispanijos kare daly
vavo daugiau negu 80 lietu
vių, kurių apie 20 buvo atvykę 
iš Lietuvos, iš Argentinos—21, 
iš JAV—15, Kanados—8, Bra
zilijos ir Prancūzijos po 4, po 
vieną kitą iš Austrijos, Itali
jos, Liuksemburgo ir/kitų val
stybių. Jie turi žinių, jog ir 
pačioj karo pradžioj • kardavo 
ir žuvo keletas Ispanijoj gy
venusių lietuvių.

Pagal specialybes Ispanijoj 
kariavę lietuviai skirstomi: 5 
gydytojai, 2 studentai, 3 žur
nalistai, 3 felčeriai, 2 lakūnai, 
8 mechanikai, keletas šoferių,

mes ūkio ir fabrikų darbinin
kai.

Pagal karo tarnybos laips
nius lietuviai Ispanijos respubl. 
armijoj gavo laipsnius ir išsi
tarnavo: 3 kapitonai, 7 leite
nantai, 1 jaun. leitenantas, 9 
seržantai (viršilos), 3 puska- 
rininkai ir t. t.

Nemaža lietuvių ėjo labai 
atsakingas pareigas. Vienas jų 
buvo Tarptautinių brigadų 
centr. bazės politkomisaras, ke
li buvo ligoninių šefai, milita- 
riniai patarėjai, brigadų ūkio 
viršininkų, mūšiuose vadova
vo kuopoms ir batalijonams. 
Nemaža jų pasižymėjo, kaip 
geri artileristai, kulkosvaidi
ninkai, šoferiai,'ryšininkai ir

160 užsieniečiu pralei
džia vasarą Palangoje

PALANGA. — 'Palangos va
sarvietės vasarotojų registra
tūros duomenimis, nuo gegu
žės mėn. 1 d. iki liepos 27 d. 
užsiregistravo 159 užsienie
čiai; iš Latvijos, Estijos, Vo
kietijos, Lenkijos, Suomijos, 
Švedijos, Vengrijos, Prancūzi
jos, Belgijos, Anglijos, Italijos, 
Palestinos ir Amerikos. Viso 
iš 13 valstybių piliečių, kurių 
šiomis dienomis geroka dalis 
jau išvyksta.

dienomis muitinėsŠiomis 
valdininkai didesnėse Taura
gės krautuvėse ieškojo kontra
bandinių prekių. Buvo paim
ta patikrinimui prekių apy
vartos sąrašai, sąskaitos ir kiti 
įmonių sąskaitybos dokumen
tai.

ZARASAI. — Imbrado valsč. 
Vaidminu k. sudegė Tado 
Kuosos garinis malūnas. Gais
ras malūne,„ kaip manoma, kį- 
lo dėl neatsargumo su Ugniu
mi, nes tą dieną’ tartie kaime 
buvo gegužinė. Iš viso nuosto
lių padaryta virš 35 tūkstančių 
Lt. Turtas buvo apdraustas, 
bet symiai mažesnėje sumoje

TAURAGE — Susidarius y- 
patingoms po Klaipėdos nete
kimo sąlygoms, Tauragėje la
bai pabrango butai. Kai kam 
jie tapo visai neprieinami. 
Apie Kainų tvarkytoją Čia nie
kas ir supratimo neturi. Ta
čiau yra būtinas reikalas butų 
bei kambarių kainai patvarky
ti.

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

INSURANCE
(APDRAUDA) .

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
Jį UGNIES. . r
• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

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

Garsinkites “N-nose”

MADŲ 
KNYGA

ŽIŪRĖK!
GALIMA PASIDĖTI PINIGUS
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

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

M
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KAIP HITLERIS NUPIR
KO STALINĄ

m ..................... ............ ..

Tąi atrodo *lyg ir kokia 
fantazija, bet Europoje pas
kutiniais laikais fantazijos 
dažnai virsta tikrove,”

Taip ir įvyko. Stalino susita
rimas su Hitleriu jau virto tik
rove. Taigi yra pagrindo many
ti, kad diktatorių susitarime 
buvo susikalbėta ir dėl tų pa* 
siūlymų, kuriuos Hitleris balan
džio 12 d. padarė Maskvai.

Linksta ir kitas galas “ašies”?
Telegrama iš Maskvos vakar pranešė, kad Stalino 

"parlamentas” sovietų-nacių sutarties patvirtinimą ati
dėjo į galą šios savaitės, o gal būt net ir tolimesniam lai
kui. Tapo atidėta taip pat ir komisaro Molotovo kalba, 
kurią jisai turėjo pasakyti, diskusuojant sutartį.

Tai yra gana įdomus reiškinys. Buvo manoma, kad 
tas dokumentas bus ratifikuotas tuojaus, kai tik susi
rinks Vyriausias Sovietas. O jisai susirinko sekmadienį. 
Pačioje sutartyje, str. VII, pasakyta:

"ši sutartis turi būti ratifikuota kaip galint 
umiau. Ratifikacijos dokumentais bus apsikeista 
Berlyne.”
žinoma, negali būti jokios kalbos apie tai, kad Sta

lino "parlamente” kilo opozicija tai'sutarčiai, nes ta ne
va žmonių atstovybė susideda visu 100 nuošimčių iš aklų 
Stalino pakalikų. Kai buvo renkami atstovai į Vyriausią
jį Sovietą, tai iš 11 šimtų rinkimų distriktų tiktai trijuo
se arba keturiuose distriktuose buvo daugiaus kaip vie
nas kandidatas, o visuose kituose distriktuose kandidata
vo tiktai po vieną asmenį, taip kad balsuotojams jokio 
pasirinkimo nebuvo. Tuos kandidatus buvo pastačiusi 
valdančioji partija, kuri prieš tai buvo žvalgybos gerai 
"išsijota”.

Todėl, jeigu sovietų "parlamentas” nesiskubina tą 
komunistų-nacių sutartį patvirtinti, tai aišku, kad tokia 
valia yra "paties” Stalino.

Kodėl gi Stalinas nesiskubina tvirtinti tą sutarti, ku
rią Maskva tik-ką skelbė esant "puikiu taikos įrankiu”?

Galima numanyti, kad Stalinas sūsirupino, pamatęs, 
jogei jo sąmokslas su Hitleriu prieš Europos demokrati
jas nepasisekė taip gerai, kaip jisai tikėjosi. Užuot atsi
klaupusios prieš Hitlerį, Anglija ir Fl-ancuzija pareiškė, 
kad jos stos į karą, jeigu naciai užpuls Lenkiją! Vietoje 
naujo "Miuncheno”, dabar gali įvykti konferencija, ku
rioje ne Hitleris diktuos taikos sąlygas, bet Anglija ir 
Francuzija.

O kur tuomet butų "draugas” Stalinas?
Jisai mato, kad vyriausias Hitlerio partenris, Mus- 

solini, jau svyruoja. Karui kilus, tas partneris gali dar 
persimesti į Hitlerio priešų pusę! Tokiame atsitikime nė 
Maskva neišgelbėtų Hitlerio nuo pražūties.

Tai nenuostabu, kad ir jaunesnysis nacių partneris 
pabūgo.

žodžiu, linksta abudu fašistų "ašies” galai: juodasis 
Romoje ir raudonasis Maskvoje.

Musų komunistai sutartį jau “ratifikavo”
Beje, musų komunistai, kurie pradžioje buvo netekę 

žado, kai Hitleris susitarė su Stalinu, ir per dvejetą die
nų net neskelbė žinių savo spaudoje apie tą sutartį, da
bar jau stoja už ją visoms keturioms. Mat, iš Maskvos 
atėjo užtikrinimas, kad sovietų-nacių susitarimas "su
stiprino pasaulio taiką”.

Todėl čikaginiame stalincų organe jau vakar buvo 
įdėtas pranešimas (neva iš Maskvos), kad —

"Sovietų parlamentas užgyrė sutarti su Vokie
tija.”
Tame pranešime pasakyta net ir kaip "užgyrė”, bū

tent:
"Sutartį su Vokietija Aukščiausias Sovietas už- 

gyrfi vienbalsiai.”
Šiandien visiems aišku, kad tai melas, nes sutarties 

patvirtinimą Stalino "parlamentas” atidėjo ir manoma, 
kad ratifikavimas neįvyks be penktadienio I

Butų dideli juokai, jeigu dabar Stalinas, pamatęs, 
kad atsisėdo į balą, tą savo susitarimą su Vokietijos "fiu* 
reriu” visai padėtų j šalį ir pasakytų, kad Molotovas, 
kuris sutartį pasirašė, padarė "kląidą”. Ką tuomet rašy
tų musų komisarėliai "Vilnyje”, kuri sutartį jau "užgy
rė”? ' ‘ ■

Galima neabejoti, kad tuomet jie šauktų, jogei jie 
visuomet sakė, kad Maskva nieku budu nedarys taikos 
su hitleriškais barbarais!

Sutarties nepatvirtinimas tačiau neatima jai galios,

Visas pasaulis spėja, kad, be 
“nepuolimo ir pasitarimų” su
tarties, kurią viešai pasirašę So
vietų Rusija su hitleriška Vo
kietija, yra tarp jų padaryta 
dar ir svarbių slaptų susitari
mų. Kai dvi stiprios valdžios 
pasirašo draugišką paktą tokia
me momente, kuomet diena iš 
dienos laukiama pasaulio karo 
pradžios, tai negalimas daiktas, 
kad tos valdžios nebūtų pasi
stengusios susikalbėti ir dėl bu
simos taikos.

Nėra jokios abejonės, kad 
litleris turėjo pasiūlyti sovietų 

diktatoriui nemažą kainą, jeigu 
pastarasis sutiko surišti su juo 
savo likimą. Šioje valandoje tas 
susitarimas dar, žinoma, yra lai
komas paslaptyje. Tačiau jau 
gana seniai Europos spaudoje 
buvo pasklidę gandai apie nacių 
pasiūlymus Stalinui, ir šiandien 
jie yra ypatingai įdomus, ži
nant, kad Maskvos susidrauga-' 
vimas su Berlynu jau yra įvy
kęs faktas.

Apie Hitlerio pasiūlymus Sta
linui “Naujienose” buvo rašyta 
birželio 15 d., t. y. beveik už 
dviejų su puse mėnesių prieš 
Maskvos sutarties pasirašymą. 
Apie tuos pasiūlymus buvo pa
tyrusi garsi franeuzų žurnalis* 
te Genevieve Tabouis, kuriai ne 
kartą yra pavykę susekti uoliai 
slepiamus diplomatų sekretus. 
“Naujienų” Apžvalgoje (birže
lio 15 d.) randame apie tai štai 
kokius žodžius:

“Ar yra pagrindo manyti, 
kad tarp Hitlerio ir Maskvos I 
eina pasitarimai dėl išlygini 
mo visų nesusipratimų ir sitJ 
darymo draugiškos sutarties?

“Į tą klausimą' Genevieve 
Tabouis atsako teigiamai. 
Maža to, ji iškelia į aikštę la
bai budingą faktą, būtent, 
kad balandžio 12 d. Hitleris 
padaręs Maskvai konkretų 
pasiūlymą. O tas pasiūlymas 
susivedąs štai prie ko: Mas
kva turinti pro pirštus žiūrė
ti į Vokietijos ekspansiją 
Lenkijos ir Rumunijos są
skaitom Kai naciai paklupdy-l 
šią ant kelių tas valstybes, tai 
Maskva galėsianti iš Rumu
nijos atsiimti Besarabiją, o 
iš Lenkijos ukrainiečių gyve
namas sritis.”

Tai matote: jau birželio mė
nesio viduryje buvo viešai pa
skelbtas turinys to plano, pagal 
kurį rudasis “fiureris” pasiūlė 

' raudoną j am “voždiui” susitarti, 
ir buvo net paduota data', kada 
Hitleris tą pasiūlymą padarė.

Toliau “Naujienos” šitaip a- 
pie tai rašė:

“Tokio1 nusistatymo besi* 
laikydama, sako naciai, Mas
kva galės išsaugoti 12 milio* 
nų kareivių, kurie butų su
naikinti, jei kiltų pasaulinis 
karas. Hitleris davęs Maskvai 
suprasti, jog ji galėsianti la
bai daug laimėti tokios poli
tikos besilaikydama.

“žodžiu, iš esmės Hitleris 
pasiūlęs Maskvai savotišką 
‘partnership’ Europai valdyti. 
Visą purviną Europos paver
gimo darbą jis pasižada pats 
atlikti, o Stalinui tektų tik 
‘sjlent’ partneriu pabūti. Ir 
už tai jam siūloma ne tik Be
sarabija ir dabartinės Lenki
jos gerokas gąbalas, bet ir 
daug kitokių lengvatų.”

Pagalios, “Naujienos” pada
rė tokią pastabą: 

==========
fe' TJlJrV F ,.....
pačiame sutarties gale pasakyta:

"ši sutartis įeis į galią tuojaus, kai tik ji bus
š

STALINAS JAU AKTIN
GAI REMIA "AŠIES” 

POLITIKĄ
Hitleris, anot’ Genevieve Ta

bouis, pasiūlė, Stalinui diktokus 
Rumunijos ir Lenkijos teritori
jų gabalus, kviesdamas jį būti 
“tylinčiu” nacių partneriu Eu
ropos padalinime. Ir štai kokia 
charakteringa žinia atėjo per
eitą sekmadienį (rugp. 27 d.) 
ir Sofijos, Bulgarijos sostinės:

“Iš Maskvos sugrįžo Bulga
rijos seimo 21 narys. Atsto
vas George Markov, seimo 
vice-prezidentas, šeštadienio 
vakare pareiškė, kad sovietų 
Rusija pilnai užgyrė Bulgari
jos reikalavimą tam tikros 
teritorijos iš Rumunijos.”

Vadinasi, tuo pačiu laiku, kai 
Stalinas slaptai tarėsi su Hitle
rio atstovais1 Maskvoje, jisai ve
dė derybas ir su bulgarais, ku
rie nori gauti tam tikrų terito
rijų iš Rumunijos ir todėl links
ta prie fašištų-nacių ašies. Sta
linas stengėsi šitą pro-nacišką1 
bulgarų nusistatymą sustiprinti, 
“užgirdamas” jų reikalavimus 
prieš Rumaniją.

Čia matome, kad Maskva jau 
pradėjo aktingai remti agresin
gus nacių planus, padėdama 
Hitleriui gauti daugiau “partne
rių” prieš Lenkiją, Angliją ir 
Francuziją!

Ir galimas daiktas, kad už tai 
Hitleris prižadėjo Stalinui duo
ti didesnį atlyginimą, negu Len
kijos ir Rumunijos teritorijų 
sklypus. Eina gandai, kad Sta
linui yra prižadėtos tam tikros 
žemės prie Baltijos juros — 
gal būt, Suomija, Estija, Latvi
ja ir Lietuva?

ja buvo paremta bene tuo įsi
tikinimu, jogei fašizmas yra 
toks baisus daiktas, kad ra
dikalai turi stoti prieš jį ben
drai SU liberalais ir progresis- 
tais. Fašizmas ir Šiandien te
bėra pasibaisėtinas, bet liau
dies frontas dabar darosi be 
galo apsunkintas arba ir visai 
nebegalimas/’

Tolinus, Heywood Broun at
remia tūps paikus Stalino-Hit- 
lerio sutarties teisinimus, kad 
Anglijos ir Prancūzijos prem
jerai esą atžagareiviai. Jisai sa
ko, kad tat visai nevykęs argu
mentas, nes Anglijos ir FrancU- 
zijos valdžias renka žmonės, 
kurie gali jas ir pakeisti. O 
[Maskva ištiesė ranką žiauriam 
| diktatoriui, kuris siekia paverg
ti vis naujus ir naujus kraštus, 
ir dabar, jo galybei sustiprėjus, 
visa Vakarą Europa yra mirti
nam pavojuje.

Tai taip rašo karštas “bendro 
fronto” šalininkas Heyvvooc 
Broun, kurį komunistai visą lai
ką garbino beveik taip pat, kaip 
savo “fiurerį” Brovvderį.

KOMUNISTŲ EILSSE 
PAKRIKIMAS

u
nes

IR HEYW00D BROUN 
PASIPIKTINO

Iki šiol buvo didelis komunis
tų prietelis Heywood Broun, 
pagarsėjęs savo “radikališkais” 
feljetonais ir savo simpatijomis 
Stalinox“socializmui”. Jisai yra 
Amerikos laikraštininkų Gildi
jos prezidentas, išrinktas ton 
vieton su pilnu bolševiktio j an
čių žurnalistų pritarimu. Bet pa
klausykite, ką jisai sako savo 
špaltoje “It Seems to Me”: •

“Nežiūrint kokia gili ir vin
giuota strategija dar gali bū
ti paslėpta po Rusijos ir rei
cho sutartim, aš visgi negaliu 
suprasti, kaip bet kas gali nu
sigręžti nuo to jau įvykusio 
fakto, kad sovietai šioje va
landoje prisidėjo prie Hitle
rio galybės ir pavojingumo 
sustiprinimo.

“... Jos (sutarties) galuti
nis rezultatas sudaro pavojų 
visoms pasaulio demokrati
joms, neišimant ir Jungtinių 
Valstijų. Aš visuomet ma
niau, kad Vokietijos komu
nistų atsisakymas kooperuoji 
su respublika dąvė galimumo 
Hitleriui iškilti. Rodos, nė. 
vienas partijos vadas dar nė
ra viėšai šio fakto pripažinęs, 
nors netiesioginiu bųdu kai 
kurie tai, rodos, yra pasakę.

“Visą liaudies fronto teori-
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Net ir tarpe lietuvių komu
nistų vis garsiau kyla protesto 
balsai prieš Maskvos parsidavi
mą naciams. Komisarukai ban
do juos nuslopinti, bet kadangi 
neklausančius Stalino valios čia 
negalima statyti “prie sienos”, 
tai jie yra priversti kovoti su 
tais “maištininkais” žodžiu.

Štai kaip su jai ginčijasi Ro
jus Mizara;»

“Yra žmonių, kurie nepa
prastai karščiuojasi dėl So
vietų Sąjungos-Vokietijos ne
puolimo sutarties ... tūli net 

Į ir geri žmonės susiklaidino ir 
mano, buk pasirašymas šitos 
sutarties reiškiąs padavimą 
fašizmui rankos...

“Imkit dalykus šalčiau, 
draugai.”

■. t -1. i

Rojus, Mizara < pataria tiems 
“draugams”, “kurie nepapras
tai karščiuojasi”, atsiminti, kad 
sovietų Rusija buvo padariusi 
nepuolimo sutartį 1926 m. “su 
demokratinės Vokietijos val
džia”. Dabartine Stalino sutar
tis su Hitleriu esanti “tik pa- 
naujinimas” tos senos sutarties.

Bet tame juk ir yra visas da
lykas, kad anoji 1926 metų ne
puolimo sutartis buvo padaryta 
su demokratinės Vokietijos val
džia, o šiandien Stalinas susita
rė su nacių diktatūra!

Ne gana to, kad susitarė. Bet 
pasirinko sutarties pasirašymui 
tokį momentą, kada Hitleris 
mobilizuoja armijas ir rengiasi 
sunaikinti dar vieną nepriklau
somą valstybę.

Yra biaurus žmonių mulkini
mas mėginti šituos faktus taip 
suktai kraipyti, kaip tai daro 
Rojus Mizara.

Iš Lietuvos
Pritruko premijų už 

vanagus
KAUNAS. — Montvilių gi- 

rinkikas per eigulius paskelbė, 
kad jis mokėsiąs premijas už 
kiekvieną jam pristatytą seną 
ar jauną vanagą po 1 Lt. *

Porai dienų praėjus pasirodė 
pirmieji vanagų gaudytojai ir 
jiems girininkas premijas są- 
žiningai išmokėjo. Atrą dieną 
piliečiai jatl nuo ankstyvo ry- 
to pradėjo girininkui nešti va
nagus. Girininkas, norėdamas 
žodį tesėti, vanagų gaudytojus 
vis dar “premijavo”. Trečią 
dieną piliečiai vanagus pra
dėjo nešti jau krepšiais, dau
giausia iš lizdų išimtus vana- 
giukus- Kadangi girininkas va
nagų
mokėli toliau jau nebepajėgė, 
tai jis turėjo daug nepatogu
mų ir vargo, kol vanagų gau
dytojais atsikratė.

gaudytojams premijų

pasirašyta.”
Pąsirąšymąs įvyko rugpiučio 23 d. Maskvoje. Taigi 

ji; Jau veikia, kad W Heratifikuota.
Remkite Tuos Biznierius, ku* 

rie Garsinasi “NAUJIENOSE0

Ei, broliai, prie juros!
Juros reikšmė. — Pasimojimas savo kaimyną 

smaugti. — Klaipėda ir Dancigas. — Švento
sios uosto būtinumas. — Amerikos istorija. — 
Į platųjį pasaulį vandens keliais.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Lietuva netekusi tokio gra- —tai Baltijos juras* padaryti 
žaus pajūrio, kaip visa Kuršių 
marių įlanka ir Klaipėdos uos- ( 
to, atrodo, kad dar labiau pa- . 
milo jurą. Jei seniau apie ju
rą daugiau buvo kalbama iš 
jos romantiškos pusės. tai 
šiandien jos reikšmė stipriai 
įvertinama iš ūkiško požiūrio.

Žinoma, netektų taip skau
džiai apgailestauti to mažučio 
žemės gabalėlio, jei butų tas 
žemės gabalėlis atitekęs to
kiam kaimynui, kuris nori su 
visais taikiai gyventi ir nebū
tų užsimojęs savo kaimyną per 
tą uostą ūkiškai skriausti ir 
išnaudoti. Juk štai ir toji’ Vo
kietija nors ir turi savo gerus 
uostus, moderniškai įrengtus, 
bet ir jai tenka naudotis sveti
mais uostais ir svetimomis 
upių teritorijomis. Vokiečių 
apdainuota ir visame pasau
lyje išgarsinta Reino upė juk 
taip pat įteka į juras ne Vo
kietijos teritorijoje, bet Olan
dijoje. Ir visi vokiečių pre
kybos laivai einą ta upe, į 
juras per Olandijos vandenis 
patenka. Arba štai Seldės upė 
suka Belgų teritorija ir per 
Antverpeno uostą tik į juras 
prekybos laivai patenka. O 
šalia Antverpeno uosto stūkso 
Olandų uostas Vlisingenas. 
Taigi ir pati Vokietija naudo
jasi svetiniais uostais ir su to
mis valstybėmis turi 
čiamus santykius.

Tai ir Lietuva kitos 
neturėdama verčiama 
tis Klaipėdos uostu, kuris da
bar svetimoje teritorijoje at
sidūrė.

Tą patį galėtume net sakyti 
ir apie. Dancigą, juk jei jisai 
atitektų Vokietijai, Lenkija 
gali tuo uostu naudotis ir, be 
to, dar turi savo Gdynę. Bet 
reikalas tas, kad mes turime 
labai neramų kaimyną, kuris 
nenori su savo kaimynais su
daryti prekybinius santykius 
lygiomis, bet tasai kaimynas 
nori tik diktuoti, primesti sa
vo nusistatymą ir sudaryti to
kias sutartis, kuriomis tik iš
naudoti, svetimon sąskaiton 
nori gyventi.

Olandija, Belgija yra visai 
kitoje padėtyje. Jų uostais vo
kiečiai tik prekybiniais sume
timais naudojasi, nes tai jiems 
atsieina pigiau, kitaip tarus, 
jie turi skaitytis čia kaip lygus 
su lygiais. ,
Vokietija Klaipėdos uostą pa
grobė tik tuo išskaičiavimu, 
kad Lietuvą pririšti prie Vo
kietijos ūkiško gyvenimo, kad 
Lietuvos ūkis priklausytų nuo 
vokiečių rinkos ir kad tokiu 
budu Vokietija galėtų veikti 
politiniai Lietuvą.

Vokietija yra užsimojusi Lie
tuvą padaryti savo politikos 
įrankiu, jos nepriklausomą gy
venimą suvaržyti.

Juk kitaip į Klaipėdos uos
to užgrobimą žiūrėti negali
ma. Vokietijai tasai uostas 
Ūkiškais sumetimais visai ne
reikalingas, nes 
teritorijos šituo 
prekės neina.

Dar daugiau
tlesnieji laivai tame uoste 
ir sustoti negali. Vadinasi, 
sai uostas atimtas iš Lietuvos 
vien tik karo strateginiais su- 
methnais, bet ne kokiais nors 
ūkiškais išskaičiavimais.

Vokietija siekdama užgrob
ti Dancigą' taip pat tik tai da
ro grynai karo strateginiais ir 
politiniais sumetimais, kad tuo 
pačiu Lenkijoj suvaržius poli
tinį savarankų gyvenimą.

Juk ir dabar Vokietija ši
tuo uostu prekybiniais reika
lais visai savarankiai gali nau
dotis.

Vokietijos vyriausias tikslas, žiais.

Vokietijos juromis, kad jo 
pakrantėse netarptų kitų tautų 
savarankus tiek ūkiškas, tiek 
politiškas gyvenimas.

Jau dabar Vokietija politi
niai stipriai veikia Latviją ir 
Estiją. Vokietijos karo laivai 
jau lankosi Rygos ir Talino 
uosto. Dabar jie lenais lankė
si taikiais sumetimais, bet lik 
tegu Vokietijai pavyksta už
grobti Dancigą, ir tuoj Vokie
tija padiktuos Estijai ir Lat
vijai tokias sąlygas, kad Rygos 
ir Talino uostai atsidurs Vo
kiečių kontrolėje-

paken-

išeities 
naudo-

ka siekia lygiai to pačio, ko 
savo laiku siekė kryžiuočiai, 
kalavijuočiai ir kiti ordinai. 
Juk tie ordinai atsidūrę Bal
tijos pajūryje pirmoje eilėje 
įsigalėjo Klaipėdoje, Rygoje, 
Taline ir čia sudarę savo stip
rias kariuomenės įgulas pry- 
šakyje su bažnyčios galvomis 
pradėjo tuos- kraštus koloni
zuoti ir galutinai pakirto tų 
tautų čia iš seno gyvenusių sa
varankų gyvenimą. Dėka vo
kiečių, nei latvių, nei estų tau
tos net negalėjo sudaryti savo 
valstybių užuomazgas, tik lie- & 
tuvių tauta parodė savo žy
mų atsparumą ir savo vingiuo
ta politika tiek išvystė savo 
savarankų 
kūrė savo 
nu metu 
toliau nuo

Dabar
eina tais seniau pramintais ta
kais ir galutiname tiksle sie
kia to pačio, ko keletas šimtų 
metų atgal siekė kryžiuočiai.
• Tai jei Lietuva nori pasilik
ti savaranki valstybė, jei ji 
nori nebūti išimtinai nepri
klausoma nuo Vokietijos, jai 
yra būtinas reikalas raustis 
Šventosios upes pakrantėje ir 
čia įkurti, arba tikriau tarus, 
atstatyti seniau buvusį čią uo
stą. Lietuva galės naudotis ir 
vokiečių globojamų Klaipėdos 
uostu, bet pagelbiniu <iostu 
turi turėti šventosios uostą. I

(GALAS)

gyvenimą, kad su- 
valstybę ir net vie
no kiečius nustūmė 
Baltijos jurų.
Vokietija iš naujo

Margumynai
“Nojaus Arka” 

Barcelonoj

iš Vokietijos 
uostu jokios

Vokietijos di- 
net 
ta-

Ir pas mus yra nemaža žmo
nių, kurie turi gyvulių vardų 
pavardes. Atsiminkime tik vi
sokius šernus, Briedžius ir pa
matysime, kad tai tiesa.

Ispanai be galo nemėgsta, 
jei juos kas vadina “paukšte
lių”, ar kitokiais gyvūnų var
dais, kurie pas mus kartais 
vartojami meilumui išreikšti. 
Ispaną, kuris kaip kad pas 
mus, turi šitokį gyvulio vardą, 
arba, tiesiog, “gyvulišką” pa
vardę kiti labai noriai pajuo
kia.

Du ispanai, pavardėmis Gie- 
roc (Elnias) ir Rossignol (La
kštingala) sumanė prieš tokį 
naivų įprotį pradėti kovą. Jie
du įsteigė Barcelonoj klubą 
vardu “gojaus arka”. Į šį 
klubą gali būti priimami tik 
su “gyvuliškomis” pavardė
mis asmenys. Klubas turėjo 
didelį pasisekimą ir į jį per 
vieną savaitę įstojo apie šim- * 
tas naujų narių. Klubo nariai 
posėdžiauja antradieniais, is
panų laikomą nelaimingiau
sią dieną. Jie daro bendras va
karienes restorane esančiame 
prieš .pat zoologijos sodą. Ne
retai visi nariai nueina ir į 
patį sodą “pasimatyti” ir “pa
sikalbėt” su savo bendravard-
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Diana Iš Dienos-
Sugrįžo iš Atostogų

Mrs. Gramontienė, 4535 So. 
Rockwell St., taverno ir sales 
savininkė, jau sugrįžo iš atos
togų. Ji pirmiaus atostogavo 
Allegan, Michigan, o dabar 
praleido pora savaičių Rock- 
ford, III.

Ona Lukošiene, 2555 W. 43 
St., Tonio Lukošiaus žmona, 
irgi sugrįžo iš Sand IJunes, 
kur praleido atostogas. Drg. 
Lukošiai užlaiko drabužių va
lymo ir taisymo įstaigą virš- 
ininėtu antrašu. Jie yra geri 
naujieniečiai, todėl patartina, 
kad naujieniečiai juos remtų.•

Jau sugrįžo ir Veronika Bal
sis iš atostogų, kurias pralei
do Toledo, Ohio, ir Akron,

Ohio. Verutė aplankė viršmi- 
nėtuose miestuose savo gimi
nes ir draugus. Ji gyvena-3336 
Lituanlca Avė. —Steponas

Pagerbė Ted Stukis 
Su Jo Gimtadienio 
Proga

Praeito šeštadieno vakare, 
rugpiučio 26, įvyko graži gim
tadienio parė pas Ted Stukis 
motiną Mary jų gyvenimo vie
toj, 822 W. 19th St. Ši parė 
buvo rengiama pagerbimui 
Ted Stukio, kuris tą dieną bu
vo 23-jų metų jaunas.

Matyt, kad prie šios parės 
gerai buvo prisirengta, nes vis
kas buvo “up to date”. Gimi
nių, svečių ir kaimynų atsi
lankė daug. Tarp man pažįsta
mų matėsi Ted tėvas Antanas 
Stukas su savo žmona Agnės, 
Aj Krone su savo jauna žmo
na Helen. Mrs. Helen Krone 
yra sesutė Ted Stukio, kuri ne
seniai ištekėjo už Hawaiian 
Gitarų Instruktoriaus Kimhall 
rūmuose. Kaip Al Krone, taip 
ir jo jaunoji žmona Helen 
liuesai vartoja lietuvių kalbą.

Apart virš sužymėtų puoki- 
lyje dalyvavo ir Kosty Krone 
tikras brolis Al Krone. Kosty 
yra radio aktorius. Taip jau 
dalyvavo Mykolas ir Stefanija 
Norkas, Mary Lidgus ir jos 
duktė Marge, Veronika Balsis, 
Mary Lubcrt ir Steponas Nar- 
kis. Kitų dalyvių pravardžių 
neužsižymejau, lodei atsipra
šau.

Varde Ted Stuko ir jo mo
tinos Mary, išreiškiu širdin- 
giausj ačių visiems dalyviams 
ir dovanų aukautojams. Ačiū 
gaspadinėms ir visiems,- kurie 
prisidėjo prie pagerbimo Ted 
Stukio 23-jų metų gimtadienio 
proga. —. —Steponas

Laukia 21-mo 
Gimtadienio

Man yra pranešta, kad se
kantį sekmadienį, rugsėjo 1 3 
d. yra rengiama gimtadienio 
vakarėlis pagerbimui Marge 
Lidgus, jos motinos namuose, 
3247 So. Green St. Marge rug
sėjo 3 d. bus 21-mų metų jau
na. —Steponas

, .........NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Walter Hagen, kuris 1914 m. laimėjo 

golfo čempionatą. Jis ir šiandien tebėra vienas iš geriau
sių golfininkų.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

NUSIMINIMAS Atėjo Laiškai

A. A. 4027. — Ploninanti sukne
lė, lengva pasiūti. Sukirptos mie
los 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ir 50.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti. pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą 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 DepL, 1739 
So. Halsted St., Chicago, UI.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagojc)

Ed Mashanskas, 23, su Eve- 
lyn Sereikas, 20

Fred Wenzcl, 26, su Auna
Rimko, 27

Joseph Ciną, 24, su Frances 
Valentis, 21

Peter Shemetuiskis, 23, su
Helen Kaspar, 22

Theodorc Vellman,, 25, su
Hilda Dudink, 24

Paul Gaubis, 27, su Clara 
Gaspari, 24

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No...... .  ,

Mieros T1 ,------ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Reikalauja
PerskirŲ

Michacl Barlishell nuo Nan- 
cy Bartishell

Jessie T. Millcr nuo James 
Miller

(Miestas ir valstija)'

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, 
>ad pačios Naujienos 
vra nRiidirurns

Budriko Radio 
Programas

Budriko radio programas 
muzikos ir dainų pereitą sep- 
tintadienį, kaip ir visuomet, 
buvo geras. Orkestrą pagrojo 
gražų maršą ir kelias gražias 
polkas, o dainininkai padaina
vo kelias gražias lietuvių liau
dies daineles, pritariant orkes
trai. Visas programas išėjo la
bai gerai. Iš tikro, esu labai 
dėkingas p. Budrikui už tą 
smagumą, kuri gaunu besiklau
sydamas jo programų septinta- 
dienių vakarais.

Kitas Budriko programas 
bus ketvirtadienio vakare, nuo 
7 iki 8 vai. Chicagos* laiku. 
Bus gera akordeonu muzika, 
gražios lietuvių liaudies dai
nos, svarbus asmenų ir drau
gi j iį pranešimai, f jliokai ir 
svarbesnės dienos žinios. Pa
siklausykite.

—Radio Mėgėjas

Paskutinė Proga 
Pasisvečiuoti Pas 
Žagariečius

Jų piknikas įvyks šį 
sekmadienį

Gražioji vasara bėga tekina 
su savo šviesiom ir linksmom 
dienelėm. Greitai atkeliaus ir 
vėsusis rudenėlis. Gražusis 
oras, kuris teikia kiekvienam 
malonumo, greitąj išnyks iš 
musų akių.

Taigi žagariečių Klubas ir 
kviečia visus atvykti į jų pa
skutinį išvažiavimą, kuris bus 
visiems gerai žinomoj p. J. 
Spaičio vietoj, prieš O’Henry 
pavilioną, prie Archer avenue.

Čia suvažiavę pasimatysime, 
pasikalbėsime, atnaujinsime 
draugiškumą. Prie smarkios 
muzikos galėsime pašokti, pa
dainuoti ir pasivaišinti. Laiko 
turėsime daug. Nors parvyksi- 
me vidurnaktyj arba po vidur
nakčio, nebusime pavargę, nes 
rytojaus dieną ir vėl šventė. 
Nepamirškite rugsėjo 3 d. su 
žagariečiais pasilinksminti.

Z. K.

Šiam Naujieniečiui 
Gerai Sekasi

Bill ir Ona popeli, 4756 So. 
Western Avė., depresijos ne
jaučia, nes jie moka kaip va
ryti biznį. Jie dabar nusipir
ko namą viršminėtu antrašu 
ir įrengė moderniškiausį ta
verną Southsidėje. Apart ta
verno, jie turi ir Lunch Room-

Vietos čia yra kaip dvare. 
Baras 40 pėdų ilgio. Didelis 
kiekis stalų, kur šeimynos ir 
poros gali liuosai praleisti 
laiką. Apačioj randasi svetai
nė susirinkimams ir vestu
vėms.

Neužilgo jie žada pastatyti 
dar vieną svetainę šalę, kur 
yra tuščias plotas. Tėmykite 
skelbimą Naujienose.

—Steponas

ATIDARĖ \ 
KURPYKLĄ.

P. Simonas Konrodas, kuris 
prie 4341 Archer Avenue, 
Brighton Parke, turėjų batų 
krautuvę per 17 metų, dabar 
atsidarė kurpyklą tame pačia
me name, bet nuo šono 4343 
South Troy Street. Čia pada
ro naujus batus iš senų ir tai 
labai pigiai. <

To amato p. Konrodas iš
moko Liepoj uj ir neseniai 
šventė savo 25 metų biznio ju
biliejų, (sykiu su Naujienų ju
biliejum). Konradai skaito 
“Naujienas” nuo pat “Naujie
nų” gimimo dienos ir sako, 
kad tai yra jų mylimiausias 
laikraštis. —Uždravaitis

Elektra Nutrenkė 
Darbininką

Hamler Boiler and Tank 
Company dirbtuvėj, 6025 W. 
66th st., Clearing, elektros sro
vė užmušė 35 metų darbininką, 
Steve Bresnahan, nuo 10026 
Turner avenue. Užmuštasis 
dirbo didžiuliamįe boileryje, 
prie kurio kokiu tai budu pri
siglaudė “gyva” elektros vie
la.

Seniai savo gyvenime bu
vau matęs labai nusiminusį 
žmogų. Bet šiandien, rugpiu
čio 23 dieną pamačiau. Su
skambėjo telefonas.

—Kas čia kalba?—paklau
siau.

—‘Čia WPA. raštinė; noriu 
kalbėti su tos įstaigos darbi
ninku.

—Tai čia kalba WPA. dar
bininkas.

•—Tamstai yra įsakyta tuo
jau atsilankyti į vyriausią raš
tinę.

—Kodėl jus kviečia Į vy
kiausią raštinę?—paklausiau.

—Aš numanau kodėl mane 
kviečią ten. Ten ketina man 
pasakyti, kad aš turėsiu mė
nesį atostogų, be užmokesnio.

Taręs tuos žodžius jfš taip 
nusiminė, kad rodosi, jo širdis 
pusiau plyš.

—Aš turiu tris kūdikius ir 
žmoną. Mes per visą tą mėnesį 
turėsime badauti...

Jis daugiau nebegalėjo kal
bėti. Po kiek laiko jis išvažia
vo į vyriausią W'PA raštinę.

Bado šmėkla ir nusimini- 
t 

mas gręsia tūkstančiams pa
našių prie WPA. dirbančių 
šeimų, ir kas kaltas? Tukstani 
čiai gali būti įvairių atsaky
mų. Bet kaip nelaimingus 
žmones išgelbčli nuo didžiau
sio nusiminimo ir gręsiančio 
bado?

Turtingiausioj pasaulio šaly
je, o žmonės turi badauti. Kur 
žmoniškumas?!

....—A, Z.

Iškilmingos Tautiš
kos Bažnyčios 
Pamaldos

Šv. Jono Lietuvių Amerikos 
Katalikų bažnyčioje, 2235 So. 
Damen .Avė., rugsėjo 3 d. 8:30 
vai. ryto ir 12 'vai. dieną bus 
laikomos iškilmingos pamal
dos ir po pamaldų toj pat vie
toj įvyks parapijos posėdis.

Pamaldas laikys arkivysku
pas Steponas A. Geniotis ir lai
ke apeigų jam tarnaus kunigai 
jonistai. Šiose pamaldose ren
giasi dalyvauti daug lietuvių, 
bet apart jų bus ir svetimtau
čių. Vienok čia vietos pakaks 
visiems. —Antanas.

I
Į “Naujienas” atėjo žemiau 

minimiems asmenims laiškai. 
Prašome galimai greičiausiu 
laiku atsiimti.

P. Orlauskas
Connie Bartkus
Mary Facevicy
Mary Jacewicz
Ladislovas Kuzavinis
John Kruchas
Mr. R. Šukys
Mrs. Auna Samuelis
Vincas Uždavinys
Mr. K. Vincis
Eilėn Waznonis
Anton Yuszus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

PETERI PEN .

PIRKIT DABAR! — SAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

EGG -------------------___  $6.00
NUT____________ ___ $6.00
BIG LUMP ---------— !6-2°
MINE RUN______------ $5.75
SCREENINGS __ ___ $5.00

Tel. ARDMORE 6975

ANGLYS—CO AL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

Pocahontas mine run —
Virginia 75% coarse .......  $7.50
Pocahontas mine run —
West Virginia 75% coarse $6.95
Petroleum Carbon
65% coarse Štili Run .......  $7.05
Millers Creek Lump ...........  $8.20
Black Band ar Hocking

Lump ......................... j..... $7.75
Glendora Lump ar Egg

Indiana ...........   $6.75
ir kitokias anglis pristatom

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980
JOHN OKSAS 

4405 S o. Fairfield Avenue

Lietuvis Plumberis
— Laisniuotas —

GAS F1TTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNŠ

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 West 69th St.
Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688Skalbiama

Mašina
ir prosinama mašina—2 ma

šinos, vertos $9900 už
*49.50

OIL BURNERS—Sun Flaine 
ir Quaker, verti $90.00 už 

*49.00
RADIOS—RCA Viclor, Pliil- 
co, Zenith, 1940 metų mode

liai, išstatyti parodai.
Didelė nuolaida už jūsų 

seną radiją

BUDRIU
Furnitūra House

3409-11 So. Halsted St
Tel. Yards 3088

Budrik’s Annex 
REBUILDING-REMODELING 

SALE 
3417-21 S. Halsted St
Pasiklausykite gražaus lietuviško 
programo iš stoties WCFL—970 
k. 9-tą valandą nedėlios vak.

>■

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI? MALEVA ..............................................  970
4 HR. SPAR VARNIŠIUS .......................... $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ......................................... 50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .................................  $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

Išgirsit
muziką

Kasdien
iki

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

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

LIETUVOS NEPRk
KLAUSOMYBĖS /

20 Metų Sukakties
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina ,
LIETUVOS AERO KLIURO

NAUDAI.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienoje.

e LIGONINĖS-- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
VONSILAI IŠIMAMI už $*|^a50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje ....

REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama
VISAS LIGAS GYDOMA i-j ,00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
ISAO So Kedsie Avė.. Chicago 

Tel Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Da r b h s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 5883-5849
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IŠ TORONTO PADANGES
Šiuo Rimtuoju Momentu 
šių dienų gyvenamasis mo

mentas, manau, visiems su
prantamas, kaipo vienas iš 
rimtųjų ir svarbiųjų momentų. 
Jis yra nepaprastas, dėl jo 
daug rašoma, daug kalbama, 
o dar daugiau informuoja mus 
radios, kur užimtas veik tik 
naujienų perdavinėjimui iš vi
sų šalių.

Matant, kaip žmonės buriais- 
bureliais susirinkę vien tik ir 
kalba apie karą, apie baisias 
žmonių nelaimes, reikia no- 
roms nenorams konstatuoti, 
kad pasauliniam gyvenime ne 
viskas tvarkoje.

Kas įtemptai stebi pasauli
nius pasireiškimus, kas domi
si staigiais ir netikėtais pasi
keitimais, tas, be abejo, rim
tai pagalvoja: kaip suprasti ir 
suderinti įvykius su tikrenybe, 
kuri taip nenormaliai vykdo 
faktus? Deja, kol kas nieks 
negali pasakyti, kuo gali baig
tis visi neramumai, reikalavi
mai ir žmonių baimė, nes Eu
ropos gyvenimas teka ir vys
tosi labai nenormaliai, įneš- 
damas vis naujų staigmenų ir 
netikėtumų.

žodžiu, gyvename prislėg
ti kas kart vis artėjančio karo 
pavojaus. Kiekvienam lenda į 
akis baisus vaidzai, ilgėsis sa
vųjų ir baimė netekti savo 
krašto, savos tėvynės!
Baisu! Juk musų mažytę, be*, 
mielą ir gražią Lietuvą sutrips 
į purvą ir neįsivėlusią į karą 
tie egoistai palys nežinančiai, 
ko jie nori ir kada jiems bus 
gana lieti nekaltų žmonių 
kraują ?

Nemalonu, bet visgi reikią 
pripažinti liesą, kad žmonija- 
liaud's susidedanti iš milijonų 
neturi tinkamo susiorientavi- 
mo, neįvertina tikrosios būk
lės ir šaliai žiuri į bendrą vei
kimą.

Visuomenė, turinti gerus no
rus, gerą valią, kurią pareikš
tų drąsiai ir vieningai, galėtų 
daug nukrepli gerąją linkmę 
ir duotų teigiamų vaisių pa
sauliui. Nejau dar neartėja 
laikas sudrausti tuos egoistus, 
kurie užsispyrimais drasko ir 
naikina svetimus kraštus, ver
gia ir kankina ramius ir nekal
tus žmones? Argi dar ilgai 
žmonija teriojama politinių 
srovių neįvertins lygybės prin
cipo, kuris gali tampriai visus 
sujungti į realią ir galingą 
vienybę? Juk tik vienybėje ga
lybė, per kurią mes galime 
siekti visomis teisingomis prie
monėmis galimo laimėjimo.

Tik žvilgterėkim j šių die
nų didžiuosius valdovus-dikta- 
torius, kurie dar vakar negai
lestingai žudė savo žymius 
žmones dėl menkiausių įtari
mų arba abejingo pasitikėji
mo, kurie kankino bausmėmis 
ir kalėjimais, kas drįso derin
ti juos esant draugais iš se
niai ir t. p. O šiandiena visi 
matome, kaip jie meiliai pa
sibučiavo pasižadėdami vie
nas kito neliesti, einant skrau- 
liko ir žudiko pareigas! Ar 
ne skaudi ironija iš vargšo 
žmogaus, kurių žudymui tie 
niekšai jau turi paruošę įran
kius!

Jeigu jau buvę du baisus 
priešai “Adolfas ir Juozas”

Pirkite savo apielinKes 
krautuvėse

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa- 
mokinimų.

broliškai pasisveikino, tai ar 
nelaikąs ir mums vieno liki
mo draugams, vargo žmo
nėms pasiduoti rankas ir vie
ningai suprasti savo būklę, ku
ri mus verste verčia būti rim
tesniais ir vieningesniais. Turė
tų būti laikas išsklaidyti ne
pasitikėjimą, nelygybę asme
niškumą ir ambicijas. Nes šis 
rimtasis momentas neleidžia 
būti abejingiems.

Svečiai iš Amerikos
Kelioms dienoms atvyko iš 

Indiana Harbor viešnios Gus
tai tienė su dukrele, Karvelie- 
nė su dukrele ir sunum ir Šlei
nienė. Šis visas gražus būrys 
apsistojo pas torontiečius Gru- 
beviČius, pas kurius viešėdami 
jautėsi kaip namie, nes buvo 
patogiai apgyvendinti ir šir
dingai priimti. Kiek teko šias 
viešnias pažinti, tai paliko gerą 
įspūdį, ypačiai Mrs. Gustaitie- 
nė, su kurią daugiau teko įsi
kalbėti; ji yra maloni ir lie
tuviškos sielos moteris. Visos 
bendrai yra labai “smart” mo
terys. Ir ko joms nebūti, jos 
visos biznierių vyrų žmonos, 
joms rytojus nedužina galvos. 
Jų pareiga gražiai auklėti šei
mas ir karts nuo karto turėti 
gerus laikus aplankius Kana
dą, arba net ir Lietuvą. Teko 
išgirsti, kad viešnios gailisi taip 
greit apleidę Torontą ir svetin
gus Grubevičius. O kas gi ne
leido ilgiau paviešėti?

štai pas mus jau paroda at
sidarė, kurią verta aplankyit; 
būtumėte galėję daugiau įdo
mybių papasakoti namo grį
žę. Kiti amerikiečiai iš Phila- 
delphijos, Pa., būtent Piterie- 
nė su šeima ir Šneiderienė su 
dukrele, abi A. Frenzelio se
sutės. Dar viena jo sesuo tuo 
pačiu laiku atvyko iš vakarų 
Kanados, taigi galima pasakyti, 
buvo Frenzelio giminių šuva-! 
žiavimas. Visos jo seserys) iŠ- 
vykdamos iš Lietuvos paliko jį 
dar mažą vaiką, o dabar jį pa
matė jau vyru ir tėvu. Buvo 
malonu dalytis pergyventais 
vargais ir džiaugsmais. Visos 
trys Frenzelio seserys su šei
moms jo gimtadienio proga 
suruošė tikrai brolišką siur
prizą. Nė jis pats neįtarė, ko 
buvo susirinkę jo artimesni 
draugai. Suprato tik tuomet, 
kuomet jį pakvietė į paruoštą 
kambarį su gražiai papuoštu 
stalu ir pilnu įvairių dovanų. 
Nors Frenzelis sakosi, kad jį 
jaudina tik nemalonus ir 
skaudus įvykiai, bet šį kartą 
sesučių paruoštas siurprizas 
nemažiau sujaudino. Nė pats 
nepajuto kaip akyse ašaros 
sužibo užgirdus savųjų ir taip 
artimų žmonių ilgiausių me
tų linkėjimus. Visgi malonu, 
kad nors retkarčiais atlanko 
savieji. Bet ir jų neturint ži
nai, kad niekada, niekada ne
sulauksi, todėl tenkinies! nors 
svetimų džiaugsmu.

Visiems čia suminėtiems a- 
merikiečiams linkiu geros klo
ties ir vėl greitai pasimatyti 
Toronte. —O. L

Montreal, Kanada
- ■ - - ■ . . « '

Ateinantį šeštadienį, rugsėjo 
-September 2 d., 8 v. v., D. L. 
K. Vytauto klubas rengia sma
gią ir skanią vakarienę su šoę 
kiais.

Bus gėrimų ir užkandžių 
pagamintų klubo šeimininkių 
ir galėsite išsigerti, pavalgyti 
ir smagiai pasišokti.

Kviečiame visus montrealie- 
čius-tės atsilankyti ir pasilink
sminti Vytauto klubo svetainė
je, 2161 Snt. Catherine E.

Įžanga 50c.
—Rengėjai

AVIVpilU.v

FORT WAYNE, IND. — 'Peggy ir Ann Fitzpatrick 
(iš Chicagos), kurios laimėjo dvynukių kontestą.

WINNIPEGO LIETUVIU MASINIO MITINGO 
ATVIRAS LAIŠKAS “LIAUDIES BALSO" 

REDAKCIJAI
W1NNIPEG, Man. — Liepos 

12 d. vietos lietuvių klube, po 
adresu 240 Mani lobą Avė., Win- 
nipee, įvyko vietos ir apylinkės 
lietuvių masinis mitingas spau
dos klausiniu dėl “Liaudies Bal
so” winnipegiečių paneigimo. 
Mitingą buvo lega.iai per spau
dą sušaukusi vietinė L. L. D. 
217-ta kuopa. Mitinge buvo 
svarstoma “Liaudies Balso” 341 
numery įlipusios “L. Balso” re
daktoriaus J. Ylos pastabų reik
šmė. Būtent: Kaip birželio 19 
d. iš š.m. Winnipego ir apylin
kės lietuviai masiniame mitin
ge svarstant apie Klaipėdos pa 
begelius, Lietuvos Ginklų Fon
dą ir bendrai apie visos Lietu
vos. padėtį nutarė, kad winni- 
pegiečiai visais galiniais budais, 
kaip moraliai, taip ir materia
liai Lietuvos valdžią rems tik 
tada, kai Lietuvos valdžia pra
dės skaitytis su visuomenės rei
kalavimais: kai paleis politinius 
kalinius, suteiks spaudos, žo
džio ir susirinkimų laisvę ir kai 
leis Lietuvos liaudžiai išsirink
ti tokią valdžią, kokios Lietu
vos liaudis pageidauja. Ir pa
galiau vviniLpegiečiai savo re
zoliucijoje buvo pasakę, jog pa
geidauja, kad Lietuvos valdžia 
be jokių atidėliojimų besąlygi
niai priimtų atgal į Lietuvą sa
vo sūnūs iš Lietuvos išvykusius 
ir Ispanijoje kariavusius už de
mokratijos palaikymą ir dabar
tiniu laiku esančius Francuzijos 
koncentracijos stovykloje, taip 
kaip kitos demokratinės valsty
bės, kad priėmė savo krašto 
žmones atgal. Reiškia, winnipe- 
giečiai iš Lietuvos valdžios rei
kalavo lik to, ką Lietuvos val
džia be jokio pasiteisinimo ga
li lengvai ir garbingai atlikti ir 
kas Lietuvos nepriklausomybės 
išlaikymui net didelę paramą 
suteiktų, jeigu Lietuvos valdžia 
ištikrųjų yra pasiryžusi jėga 
savo nepriklausomybę apginti. 
Ir todėl mes winnipegiečiai to
kią rezoliuciją rašydami tikėjo
mės, kad musų, pastatytiems 
reikalavimams teiksis pritarti 
pati Lietuvos valdžia — visa 
Lietuvos liaudis ir visa Lietu
vos išeivija — viso pasaulio lie
tuviai, nes mes vvinnipegiečiai, 
naujajai Lietuvos koalicinei vy
riausybei tik padrąsinantį pri
tarimą buvome pareiškę, tokia 
rezoliuciją parašydami, kad 
mes winnipegiečiai Lietuvos 
valdžią remsime visais galimais 
budais, jei tik Lietuvos valdžia 
priims atgal į-Lietuvą tuos gar
bingus Lietuvos sūnūs, kurie už 
visą pasaulio demokratiją buyo 
pasiryžę kariauti — savo krau
ją lieti ir kurie yra pasiryžę sa
vo gyvybę statyti ir kraują lie
ti už Lietuvos nepriklausomy
bes išlaikymą. (Ir tai tas vienas 

buvo neatidėliojamas reikalavi 
mąs.) Winnipegiečiai lietuviai 
yra įsitikinę, kad Lietuvos val
džia tai padarydama susilauk
tų visapusiškos paramos iš viso 
pasaulio lietuvių ir pritariančią 
užuojautą iš visų demokratinių 
valstybių. Regis, nebuvo galima 
tikėtis, kad kas winnipegieeių 
pageidaujamus reikalavimus ir 
parašytas rezoliucijas galėtų 
smerkti. Bet vos tik winnipegie- 
čių rezoliucija pasiekė “L. Bal
są”, lai tuoj “L. Balso” redak
torius, redakcijos pastabose ir 
parašė, kad “Nekurie Kanados 
lietuviai Lietuvos klausimu klai
džioja. Rezoliucijose ir (kalbo
se.. .”• Toliau kalbant apie Lie
tuvą “L. Balso” redaktorius pa
sakė, kad “Lietuvoje prieš gink
lavimąsi kalba hitlerininkai ir 
voldemarininkai”: Kad tai buvo 
laikoma kanadiečiams — Amin
ui pego lietuviams, tai galima 
suprasti iš to, nes vien winni- 
pegiečiai prieš Ginklų fondą pa
sisakė ir, kad žemiau yra lyg 
pakartojant neigiamai pasakyta, 
kad “... nekurie Kanados lietu
viai perstatoj jei nepaliuosuosit 
politinių kalinių, negrąžinsite 
demokratijos, mes neremsime 
ginklavimosi...” Gi tais žodžiais 
“L. Balso” redaktorius ne tik 
ką bara ir pajuokia Kanados 
lietuvius už nerėmimą Lietuvos 
Ginklų Fondo, bet tiesiog skun
džia Kanados lietuvius lietuviu 
visuomenei ir Lietuvos valdžiai, 
nurodant, kad Kanados lietu
viai Lietuvai neištikimi. Kodėl? 
Kuo winnipegiečiai yra “L. Bal
sui” nusidėję? Gal per mažai 
aukų teduoda? Ir gal už tai lyg 
mažus vaikus bara, kad susi
prastų, nes tiesiog barti už per 
mažai “Liaudies Balsui” auka- 
vimą, tai nepraktiška. Bet pa
barti winnipegiečius už nerėmi
mą Lietuvos Ginklų Fondo, tai 
dar ir garbės susilaukimą “L. 
Balso” redaktorius gali tikėtis, 
tik, žinoma, ne iš winnipegiečių, 
bet iš aukštų — guzikuotų Lie
tuvos ponų, šalies valdovų. Na, 
kaip ten nebūtų, kad jau ger
biamoji “Liaudies Balso” redak
cija ir net pats redaktorius bent 
per kelis sykius skirtingais at
vejais teikėsi winnipegiečių raš
tus paneigti, tai mes winnipe- 
giečiąi norėdami pasitarnauti -r— 

užsistoti ir už kitus Kanados lie
tuvius, kurie buvo priešingi tam 
Ginklų Fondo rėmimui, norime 
paklausti, ar “L. Balso” redak
torius ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos Kanados kuopų tre
čio suvažiavimo atstovus volde- 
marininkais ir hitlerininkais 
pripažįsta, nes iš suvažiavimo 
diskusijų aprašymo matosi, kad 
ir kai kurie atstovai prieš Gink
lų Fondą kalbėjo.

(Bus daugiau)
•r , 1 ■ »

Didelis “Patapas” 
Winnipege

Išl5-tos į 16-tą rugpiučio tą 
naktį čia Winnipege buvo to
kia smarki liūtis, kad iš ryto 
atsikėlę miesto gyventojai net 
pilnus skiepus vandens rado. 
Pradėjo lyti apie antra ar tre
čia valanda ryto. Aš pabudęs 
iš miego kai pro langą pažiu
rėjau, tai rodėsi, kad iš vied- 
ro kas vandenį pila. Nors tik 
apie kokį pusvalandį laiko te-, 
lijo, bet per didelį lijimą van
dens renos nebepaspėjo gan
delis nunešti, todėl vanduo 
subėgo į skiepus ir apsėmė 
daug maisto produktų ir kito
kių daiktų. Kuri clcveiteriai 
trobesiuose buvo nuleisti į 
skiepą nakties laikui, tai van
duo apsėmė elektros motorus 
ir pagadino—prisiėjo motorus 
išimti ir išdžiovinti; clcveito- 
riai kai kuriuose bildinguose 
neveikė per kelias dienas. Že
mesnėse vietose ant gatvių ka
rai įvažiavę į vandenį turėjo 
sustoti, nes motorai liko van
dens apsemti. Kai kurie drei- 
veriai turėjo nusimauti viršu
tines kelines ir savo pasažie- 
rius ant nugaros (ant pečių) 
pasiėmę iš karų į sausumą 
nešti. O tuo tarpu laikraščių 
reporteriai tai ne pasigerėda
mi tokius “stebuklingus” nuo
tykius fotografavo ir laipino 
į laikraščius.

Rugpiučio 16-tą dieną, apie 
antrą valandą po pietų ir vėl 
didelė liūtis buvo prasidėjusi, 
bet ir vėl neilgai telijo, bet tiek 
prilijo, kad vietomis ant gat
vių vaikai pradėjo maudytis 
ir su dėžėmis (prekių bak- 
sais) lyg su laiveliais pradėjo 
plaukioti. Bet ugniagesiai' tik 
į geležinkelių stotis, ligonines 
ir šiaip svarbesnes vietas tebu
vo nuvykę su pagalba, o pas 
kai kuriuos nebegalėjo nuvyk
ti, nes labai daug pagelbos 
šaukėsi. Iš tokių daug kas te
lefonais grąsino ugniagesius 
traukti teisman ir t. t. Kaip 
kam buvo strioko, o kai kam 
tik gardaus juoko... Kaip vie
tos laikraščiai praneša, tai tas 
lietus miestui nuostuolių pri* 
darė suvirš miliono dolerių.

Iš rugpiučio 16-los ir 17-tos 
dienų vietos angliški laikraš
čiai buvo pilni įvairių to ‘‘pa
tapo” paveikslų ir aprašimų 
pripildyti. —“Patapą” Matęs

Trumpos Pastabėlės

Rugpiučio mėn. 26 d. 62 
Cleremont St. lenkų svetainėje 
buvo šaukiamas lenkų mas- 
milingas Dancigo krizės rei
kalu.

Del mažo žmonių skaičiaus, 
susirinkimo atidarymas buvo 
suvėlintas virš valandos, bet 
publikos vienok buvo labai 
mažai.

Pagal lenkų pareiškimus To
ronte esą apie 8,000 lenkų, bet 
į minimą susirinkimą atsilan
kė maždaug 150 žmonių, kas 
reiškia labai mažai tokiu svar
biu momentu.

Kalbėtojų tarpe turėjo To
ronto miesto majoro pavaduo
toją, kurio pavardes neatmenu 
ir Ontario pr. parlamento na
rį Robak.

Suminėti kalbėtojai abudu 
kalbėjo trumpai ir lenkų nau
dai. Ketvirtuoju kalbėtoju bu
vo p. Stanevskis redaktorius 
torontiškio lenkų susivieniji
mo organo, kuris kalbėjo nuo
sekliai. Bet kumunistuoją len
kai jį užatakavo lik už tai, kad 
jis pareiškė: “Musų komunis
tai mus vadindavo fašistais, 
bet Hitleriui užsigeidus Dan
cigo, mes nenuėjome su fa
šistais, o komunistai Stalino 
asmenyje susibičiuliavo su fa
šistais ir nori užgrobti musų 
vieninteli kelią prie juros, tai
gi pasirodo, kad ne mes su 
fašistais, bet komunistai.”

Kalbėtojas vos spėjo pareik
šti suminėtus žodžius, kaip ke
li ten buvę komunistai pra
dėjo rėkti “meluoji”, tvarkda
riams pradėjus malšinti, pa
starieji nenorėjo nutilti, ir tik 
pasiruošus juos išmesti nuti
lo. Kaikurie pasiūlė tiems kom- 
fašistams užsidėti svastikas 
ant rankovių. „

‘‘L. Balso” Redaktorius 
Remia Hitlerį

Štai “L. B.” nr. 359 antrašte 
“Kanados Lietuvių Komunistų 
Kampelis” kažkoks asmuo, pa
sivadinęs komunistu, aiškina 
Kanados komunistų partijos 
centro komiteto išvedžiojimus 
dėl SSRS-Vokietijos derybas.
• Visas rašinys yra melagin
gai sufalsifikuotas tai]), kad 
Angliją perstačius kaipo ar
šiausią kaltininkę dėl nevyku
sių Anglų-Prancuzų ir SSRS 
derybų. Tenka pastebėti, kad 
minimas “L. B.” yra iš rugp. 
25 d., kada visas pasaulis jau 
žinojo, jog Stalinas su HitleriuBiskį daugiau kaip metai lai

ko tam atgal, rašydamas Nau
jienose apie bendrą frontą su 
komunistais, pažymėjau, kad 
socialistams nėra jokios naudos 
susidėti su lokiais demokratijos 
priešais, kaip komunistais, ir 
kad tie visi bendri frontai tu
rės išnykti nepasiekę jokio tik
slo, nes tuose “bendruose fron
tuose” yra susispietę nemažai 
anti-demokratinio elemento. 
Šiandien tokių frontų jau nėra.

Dar tik pora savaičių atgal, 
bepolemikuodamas su musų 
“išmintingais” vyrais iš “Liau
dies Balso” pastogės pažymėjau 
kaip komunistai talkininkauja 
fašistams, ir pridūriau, kad da
bar laukiam visų didžiausio fak
to, kada draugas Stalinas pasi
bučiuos su draugu Hitleriu, 
šiandien jau tas tapo kunu ir 
gyvens tarpe komunistų ir fa
šistų...

Bet ponai komunistai į tai 
trumpami atsakė: —Jokubynas 
jeigu ne fašistas, tai trockistas. 
šiandien aš galėčiau iš tų vyrų 
gerokai pasijuokti, bet ne juok
tis norisi, o verkti... Verkti turi 
kiekvienas doras darbininkas, 
kuris buvo Maskvos agentų su-

ŽINIOS IŠ TORONTO
—. I ' .................... ................. ..............

Lenkų Masinis Mitingas 
Neskaitlingas

galutinai pasirašė nepuolimo 
paktą, bet “L. B.” redaktorius, 

klaidintas ir kuris paliko šian
dien pasityčiojimo objektu...

“Liaudies Balso” Nr. 354-me 
šio laikraščio leidėjai pusėtinai 
išvanojo sau kailį parašydami 
apie asilą ir liūtą. Nors jie tą 
taikė Naujienoms, bet ir “L. B.” 
skaitytojai gerai žino, kad To
ronto komunistų bliovimas prieš 
Naujienas dar mažiau reiškia, 
negu jų vaizduojamo asilo rik
smas, — jis baimės Naujienoms 
nesudaro! Naujienos, kaip ėjo 
taip ir tebeeina progreso keliu, 
ir laimingi tie lietuviai, kurie 
eina su Naujienomis. Tie žmo
nės, kurie skaito Naujienas išsi
dirba sau aiškiausią pasaulėžiū
rą, ir nebuvo niekad taip judo- 
šiškai suvilti, kaip dabar suvylė 
savo pasekėjus komunistai, su
darydami bendrą frontą su fa
šistais.

matomai, nieko nežinojo, nes 
jis sako:

“Taigi, siūlomas paktas nė
ra užsieninės Sovietų Sąjungos 
h lit kos pasikeitimo ženklu. 

Sovietų Sąjungos politika pasi
lieka tokia pati, kokią nužymė
jo Stalinas 1932 m. ir šių metų 
kovo mėnesį. Jeigu Vokietija 
dabar sutinka senai Sovietų 
Sąjungos pasiūlyta nepuolimo 
paktą pasirašyti, reiškia Sovie
tų Sąjungos kovos už laiką 
teisingumas pilnai pasitvirtins. 
O šis paktas pažabos pasiutu
sius fašizmo šunis, kuriuos 
čemberlainas nori paleisti ant 
Sovietų Sąjungos.”

Paga l i a u K o m imi štai 
Prisipaiino

Spaudą skaitančioji visuo
menė prisimena kaip šlykščiai 
komunistai koliojosi ant “Nau
jienų” ir redaktoriaus Dr. P. 
Grigaičio už tai,' ką jie šian
dien jau patys prisipažįsta, 
kad nuo seniai Stalinas flirtuo
ja su Vokietijos militaristais, 
bet pirmiau komunistai tos 
tiesos negalėjo pakęsti.

Ir akliausias Hitlerio pase
kėjas nesugebėtų geriau ap
ginti Hitlerio politikos, kaip 
kad ją gina Kanados komu
nistų partijos centro komite
tas ir “L. Balsas”.

Ir akivaizdoje šių faktų, vis 
dar randasi tokių siaurapročių, 
kurie vis tiki, jog Stalinas bu- 
davoja ‘‘socializmą”, liesa, Hit
leris irgi tą patį sako savo pa
sekėjams.

Negražus Pasielgimas* 
Susirinkime• '‘UCUl/P, -m' b r* r ' - . £

Rugp. mėn. 14 d. SLA 23h 
k]), susirinkime iš pradžių vis
kas ėjo sklandžiai, lik bai
giantis susirinkimui buvo ap
kalbamas kuopos penkių melų 
sukakties ir naujų narių įvez- 
dinimo parengimas, dėl kurio 
nutarta kviesti SLA prezidentą 
adv. F. Bagočių.

Tuo reikalu reikėjo skubiai 
rašyti prezide/itui F. B. laiš
kas, bet kuopos sekretorius 
pareiškė norą, kad jį kas nors 
pavaduotų tame reikale, nes 
neturįs laiko skubiai tą laiš
ką parašyti. Tuomet kp. pir
mininkas atsišaukė į narius, 
kad kas nors apsiimtų minimą 
pareigą atlikti. Vienas narys, 
kuris yra surištas su parengi
mo komisija, apsiėmė minimą 
laišką parašyti. Bet staiga pa
kilo viena “ponia” ir pasiuntė 
pusbalsiu “Kiaulė vis užlenda 
už akių” tam, kuris apsiėmė 
tą darbą atlikti. Be to dar pri
dūrė: “Ar kas rašys ar nera
šys, bet aš irgi parašysiu, nes 
man tas geriau pritinka, prie 
to ir daugiau reikšmės turės.”

Pirmiau apsiėmęs rašyti mi
nimą laišką atšaukė savo ap
siėmimą, o viena parengimo 
narė pasipiktinusi tokiu “po
nios” išsireiškimu rezignuoja 
iš parengimo komisijos. Tada 
“ponios” vyras išpiškino pa
mokslą.

Patartina SLA nariams ati
džiau lankyti kuopos susirin
kimus ir užkirsti kelią pana
šiems įžeidinėjimams.

—SLA Narys

Skelbimai Naujienose 
i uodą naudą dėlto, 

!<ad pačios Naujienos 
■a nandineros.

Kaip komunistai atakavo Jo- 
kubyną, tai buvo gerai, bet kuo
met Jokubynas parašė apie To
ronto komunistus ir apie jų nu- 
sibankrutijūsią politiką, tai jau 
tada negerai. Tie žmonės, tur 
būt, užmiršo jog lazda turi du
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įvairios Žinios Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

-■ ■■■■m ■■■ ■ ii

Grįžo Jaunavedžiai. — Klaida. 
— Skolos.

CICERO. — Antanas Miliauc- 
kas Jr. su savo jauna žmona 
Aldona iš po “medaus mėnesio’’ 
grįžo tėviškėn kupini džiaugs
mo. Per mėnesį laiko apvažiavo 
platųjį Jungtinių Valstijų kon
tinentų ir gražiausių dalį Ka
nados. Ilgiausia buvo Los An- 
gėlės, Californijoj, pas Frank 
Tu pikai t į. Ponas Tupikaitis chi- 
cagiečiams ir visai apylinkei ge- 
rai žinomas, daug metų čia yra 
gyvenęs ir veikęs. Aš ir visi kb 
ti gerai pamename “Naujienų’'

A. f A.
VICYORĄS GAILIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 27 d., 11:35 valandą 
vakaro, 1939 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Raseinių aps., 
ir parap., Dumšiškių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
mylimą moterį Oną po tėvais 
Jankauskaitę, 2 sūnūs Bruno 
ir Edwardą, du pusbrolius — 
Stanislovą ir Vincentą Dei- 
kus ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių, o Lietuvoj seną 
motinėlę Petronėlę, 3 brolius 
—Rapolą, Vincentą ir Petrą, 
jų šeimynas ir kitas gimines.

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Amer. Tautiško Klubo.

Kūnas pašarvotas 3232 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, rugpiučio 31 
dieną, 8:00 vai. ryto iš namų 
į šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Viktoro Gailiaus 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sanai ir kitos ghn.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, 
Tel. Yards 1138-1139.

straipsniui apie tai kaip P. Tu- 
pikartfe keliavo po pasaulį, kol 
pagalios apsistojo Californijoj. 
Sėkmingai ten gyvena. Apie 
Chicagų nei nesvajoja, tik yra 
išsiilgęs draugų — pažįstamų, 
nes čia praleido jaunas dienas. 
Nei aš jam pavydžiu, vienok 
džiaugiuosi, kad jam gerai se
kasi. Tad buk laimingas visa
dos.

Aš tėmystu st> atyda jaunojo 
Miliaucko ateitį. Jisai jaunas, 
pilnas gabumo, tad rankų susi
dėjęs nesėdės, čia plati dirva ir 
reikalinga naujų jėgų. O jaunas 
'Mitiąuckas kaip tik tų visų il
tini. Tad, broli, buk atviras ir 
dirbk su žmonėmis, o žmonės 
bus su tavim.

Atsiprašau!
<

Pereitų šeštadienį “N-"se” til
po aprašymas apie Draugystę 
Lietuvos Kareivių. Buvo pasa
kyta, kad vietinio parengimo 
komisijoje yra K. Leudanckas, 
Vietoj jo turėjo būti Adoihas 
Andrijauskas.

Atsiprašau, broli, tai mano 
klaida.

K. Leudanckas yra veiklus 
draugijos narys. Jisai buvo pik
niko komisijos narys. To pikni
ko pasekmės buvo labai geros.

JUOZAPAS UŽUBALIS 
gyveno 3309 W. Flournoy St 

Tel. Nevada 6039

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

GELININKAS mam*
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE

. Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

331® So. Halsted Street
Tek YARDS 7W

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 28 d., 4:30 vai. po- 

f piet, 1939 m., sulaukęs 55 m. 
J amž. gimęs Biržų apskr., ir 
; parap., šlioželių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Anelę po tėvais Pil- 
kauskaitę, sūnų Joną, dukterį 

1 Aldoną, sūnėną Jurgį Mede- 
linską, jo moterį Marijoną ir 
jų šeimyną, pusbrolį Kazi
mierą, Gasiuną ir jo šeimyną 
ir gimines, o Lietuvoj—seserį 
Eleną, švogerį Antaną Mede- 
iinską ir gimines.

Priklausė prie Garfield Pk. 
Lietuvių Pašelpinio Klubo.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3153 W. Harrison st. Laidotu
vės įvyks penkįtad., rugsėjo 1 
dieną, 9:15 vai. ryto, iš kopi, 
į Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kur pamaldos prasidės 10:00 
vai. ryto už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Užubalio 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia- 

; mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patąr- 

1 navimą ir atsisveikinimą.
Nubudę liekame,

- Moteris, Duktė ir kitos gim.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tel. CICERO 2109.

PIGIAUSIA KAINA—CASH AR
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

EARSKIS FURN1TURE HOUSE, 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCB 19 

1748-50 West 47th St Phone Yards

NAUJAUSI m GERIAUSI

NAUJIENOS, Chicago, m.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
DIEPPE, Prancūzija- — Didžiausias susigrūdimas 

žmonių, kurie nori laivais plaukti į Angliją.

Miestelio Reikalai
Nei teismas, nei piliečių peti

cijos nieko nereiškia. Musų 
miesto tėtušiai išleido bonus už 
suvirs pusę miliono dolerių. Sa
kė, visi miesto darbininkai gaus 
algas “up to date”. Darbinin
kams tai buvo labai gera nau
jiena. Gavę didelę sumų pinigų, 
tikėjosi išlyginti senas skolas, 
nusipirkti būtinų reikmenų, 
gražumynų savo gražioms žmo
noms ir dukterims. Žinai, joms 
papuošalai butini.

Bet kur dingo ia» pusmilionis 
dolerių? Darbininkams algos 
vėl nemokėtos per du mėnesiu 
laiko. Vėl miestas skoloj. Ar ir 
vėl reikės “bond issue”? D.

Minios Žmonių 
Šaltimiero .....
Radio Valandoj

Keli tuksiančiai žmonių sek
madienį suvažiavo į šaltimiero 
radio valandos piknikų, kuris 
įvyko Oaks Darže. Programa 
pildė radio valandos dalyviai, 
dainininkai ir kiti aktoriai; V.
Beliajaus šokėjų grupė ir Šu- 
rum-Burum choras. Kelias kal
bas pasakė biznieriai, kurie ra
dio valandoj garsinasi. (Sp.)

Įšventins Naują 
Dariaus-Girėno 
Legiono Valdybą

Iškilmės šįvakar

Įšventinimas naujos valdy
bos Darius-Girėnas Post 271 of 
the American Legion, ir Da
rius-Girėnas Au.xiliary įvyks 
šį vakarų, rugpiučio 30, 8 vai. 
v ak,, Hollywood Inn salėj, 2417 
West 43rd Street.

Po priėmimo naujos valdy
bos bus programas, šokiai ir 
užkandžiai veltui. Publika yra 
kviečiama atsilankyti.

W. B. Sebastian, Commander

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

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

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.l

Skelbimai Naujienose 
juoda nauda dėlto, 
’-ad pačios Naujienos 
vra naudingos

Šį šeštadienį

Iš Lietuvos
Išsiųsti darbo stovyklon

KAUNAS. — Mikalojus Moi- 
sieikinas, Alteris Kleineris, I
Markus Petrovas, Smuila šai- 
peiteris? Juozas Krasauskas, 
Meeras-Chaimas įPĮotkinas, 
Smuelis Grinbergas ir Motie
jus Sumauskas, kaip pavojin
gi viešajai tvarkai ir valstybės 
saugumui—12 mėn. kiekvie
nas.

Dementijanas Zaicevas, Je- 
chielis Vilkoriščius, Chanų 
Raibšteinaitč ir Taubė-Rivka 
Gcršonovičiutė kaip pavojingi 
viešajai tvarkai ir valstybės 
saugumui—į kilimo vietas — 
12 mėn. kiekvienas ir laikyti 
policijos priežiūroje.

Už nusižengimų Kauno aps
krities v-ko įsak. 1939 m. bir
želio 21 d. nubausti šie asme
nys: Puodžius Martynas — 
1500 Lt arba 45 par. arešto, 
Borisevičius Vladas — 100 Lt.

A. Simuko ir Emilijos 
Yopas Vestuvės
A. Shnukan—Lefty’-^-Pasižy- 

mėjęs Sportininkas.

Atletas, kaip lietuvių, taip ir 
•svetimtaučių bascball tymuose 
ir atsižymėjęs sviedė jas An- 
thony Simukas (Fefty) jau 
apsiveda su bridgeporliete, 
p-lc Emilija Yopaite. šliubo 
ceremonijos įvyks 3:30 p. m- 
S t. Agnės bažnyčioj, Brighton 
Parke, prie Areher-Rockwell 
gatvių.

Vakare, jaunosios tėvų na
muose, 4228 So. Maplewood 
avenue, bus kuklus pokilis, 

’ ’ I ‘ t I

kur bus vaišinami suprašyti 
svečiai,’ "

Apart svetimtaučių pabro
lių, dalyvaują Antano arti
miausi atletikai draugai, An
tanas Royce-Peči ūkai lis, ir 
Kazys Medeliu.
Lošė su Marąuette “Maroons”

Prie šios progos noriu pri-

CLASSIFIED ADS.
t

PERSONAI 
AsmMHĮ Ieško ■

IEŠKAU MOTIEJAUS KUNAUS- 
KO iš Dvilikių kaimo, Pakuonio 
vaisė., Kauno apskr. Turiu svarbių 
žinių nuo brolio Jurgio moters ir 
dukters iš Pittston, Pa. Prašau at
sišaukti ar žinančius man pranešti 
antrašą. Antanas Bublis, 131 —155 
Place, Calumet City, III.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKO DARBO restaurante arba 
prie namų ruošos. Prašau atsiliep
ti greitai, nes maij darbas labai 
reikalingas. 723 West 17th St. 2nd 
floor rear. Mrs. K. Wilumus.

HELP VVANTED—FEMALE 
DarbininkiųReikia

REIKALINGA SKRYBĖLIŲ dir
bėjų—patyrusių prie geresnių skry
bėlių. ^Paul Hat Co>, 225 North Wa- 
bash avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA VYRAS farmoje 
dirbti. Box 1037, 1739 So. Halsted 
Street.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, 
1857 West 47 th Street.

REIKALINGA OPERATORIŲ 
prie apatinių, patyrusių prie vienos 
adatos ir Shelb edge. S. and Z. 
MANUFACTURING CO., 230 So. 
Franklin St.

Padėka Dradgams 
Nuo Povilo
Švelniaus

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie ūkio abęlno darbo ir milžti 
dvi karves. Geri namai it mokes
nis. Darssins Farm, R 2, Buchanan, 
' Mhchigan.

REIKALINGA 6 patyrusių vilnų 
pašytojų nuolatiniam darbui mo
dernai vilnų pašyklai, kuri yra 
Ohio. Kreiptis Mr. Mindei, Sher- 
man Hotel’y, ketvirtadienį ir penk
tadienį nuo 6 iki 8 v. v.

PARTNĖRS WANTED
arba 10 parų, Orlovas Vosy
lius—1000 Lt arba 30 parų, 
ir Pušakovas Fiodoras, Bara- 
tinskas Stasys, Vasiljevas Se- 
■mionas, Černiauskas Vaclovas, 
Rančovas Artenis, Ivanovas 
Dzemencejus, Mikutaitis Juo
zas, Halperinas Isajus, Vitkau
skas Vladas, šarmavičius Čes
lovas, Jačunskis, Stasys, Se- 
mionovaitė .Ona, Feodorovas 
Vasilius, Vetrenka Maksimas, 
Krasnapolskienė Ziselė, Bla
žys Kazys, Nosovas Feodoras, 
Vainius Povilas ir Dubakaitė 
Janina po 10 parų kiekvienas.

Juodosios dėmės

BIRŽAI. — Jei apie biržie
čius kalbama, kaip apie dau
giausia išprususio ir kultūrin
go Lietuvos kampo gyvento
jus, tai ši nuomonė tinka Bir
žų apylinkės gyventojams, bet 
ne patiems Biržams. Tvoros 
prie Vytauto. g-vės sulužę, iš
virtę, suraišiotos virvėmis (pv. 
prie valsčiaus valdybos būsti
nes), Vosyliaus namo ir k.) ir 
niekas jų tvarkymu nesirūpi
na. Prie gaisrininkų namų, 
Tilto g-vėje, dievai žino ku
riais metais išlaužti trotuarai, 
o cemento luftai atremti į 
tvorų ir šiandien teberiogso.

Naupeniečiams, NoPlhs'idie- 
čiams ir kitiems.

minti, kad aiyiis metais pagar
sėjęs lietuvių tymak, Marąuet- 
te “Maroons”, sako puikiu lo
šimu supliekdavo ne tik lietu
vius, bet prieš juos neatsilai
kydavo ir svetimtaučių tymai.. 
Labai smarkus Golden Star 
tymas, kuris gyvavo Roselande, 
vienoj gegužinėj susirėmęs su 
Maroonais tikėjosi juos kaip 
virtų bulvę susipi austyti ir 
suvalgyti, ir skirtų gražių, si
dabrinę trofėjų be jokio var
go pasiimti. Bet išėjo visai 
atbulai. Tiesiog įvyko stebuk
lai. Beveik paskutinėj minu
tėj ‘‘Maroonai” pradėjo mušti 
“home-runs“ ir roselandiečius 
supliekė.* Tūkstančiai tėmyto- 
jų marooniečiams sukėlė au
dringas ovacijas. Už dėtas pa
stangas Antanų Simuku “Lef- 
ty” jo draugai iškėlę ant ran
kų po parką nešiojo.

•Tiesa, taip pat didelis kre
ditas priklausė ir kitiems 
Chas- Ruzgi ui, p. Stankui ir 
Anthony Royce. Ypatingai 
Royce, kuris kaipo gabus ko
respondentas “Naujienų” ang
liškam skyriui labai gabiai 
mokėjo aprašyti visą Marąuet- 
te “Maroons” darbuotę ir kiek 
vienam lošėjui kėlė ūpą ir 
didino energiją. Per tai ir pa
sekmės buvo džiuginančios.

Laimingai Gyvena.
Rodos, iŠ to gražus lietu

vių būrelio daugelis jau yra 
vedę ir labai gražiai gyvena 
su savo jaunomis žmonomis. 
Bet ta jų veikla sportą, dirvoj 
ir tos žybančios trojefos ilgai 
dar žibės ir primins tiems , lie
tuviukams jaunuoliams > jų 
praeities atsižymęjimais spor
te, kuriais tūkstančiai entuzia
stiškai gėrėdavosi. —R-s.

Turgaus, arba bendroji rin
ka apsikasusi purvais: iš Vy
tauto g-vės įvažiuojant—ravas 
aplink evangejikųi—liuteronų 
šventorių ravas, skersai rinką 
didžiulis ravas, kuriame amži
nai dvokia iš artimiausio kie
mo tekančios srutos. Per šį ra- 
vą, kertantį rinką į dvi dalis, 
padarytas brukuotas tiltelis, 
kuriuo važiuodami priešprie
šais du vežimai jokiu budu 
negali gerai prasilenkti, tilto 
grindinys iširęs, akmenys iš
virtę, torėklai išsikrapę.

Kadaise pastatytas poetui 
St. Dagiliui paminklas ir ap
tvertas geležine tvorele. Tvo
relės varteliai išversti, vienoj 
vietoj parišti viela, guli persi
kreipę ir liūdnai žiūrėdami 
į poeto biustą, rūdija. Kitoj 
vietoj esantis Laisvės pamink
las amžinai apsuptas, iš čia 
pat esančių išviečių, einančia 
smarve.

Apie šalutines Biržų miesto 
gatves ir gatvelės tikrai gėda 
ir užsiminti.

Šiuomi noriu pareikšti šir
dingų padėką savo draugams 
ir prieteliams, kurie mane 
gausiai lankė įr dovanomis at
siminė laike mano susižeidi- 
mo, ir gydymosi ligoninėje.

Pirmiausia tariu ačiū “Nau
jienoms” ir jų vedėjams. “N- 
nos” mane lankė kasdien per 
visą buvimą ligoninėje. “Nau
jienų” štabas ir jo darbininkai 
įteikė man stambią dovaną, 
kurią atsiuntė per drg. Rypke- 
vičių. Drg. J. Kuolai nepatin
gėjo net iš Indiana Harbor 
atvažiuoti ligoninėn, man do
vaną įteikti ir užuojautą išrei
kšti.

Ligoninėj mane lankė pp. 
Jodžiunai, Gūrai, Adomaičiai, 
Balchunai, Rudinskai, šaikai, 
Briedžiai, Černauskai, Mateko- 
nis, Laučišl^iai, švagždžiai, ir 
kiti. Vyrų choro taipgi nebu
vau užmirštas. Dauguma na
rių mane aplankė, o drg. F. 
Mažola tai atsilankydavo kiek
vieną šeštadienį. Jo taip ir 
laukdavau, nes jis sumanyda
vo ką nors lokio, kad reikė
davo juoktis. Laikas su juo 
labai greitai prabėgdavo.

Ąčiu Northsidiečiams.

IEŠKO PARTNERIO, kuris norė
tų eiti į saliuno biznį. Turiu apsi
rinkęs porą vietų. Malonėkite at
sišaukti THOMAS, 931 West 35th 
Place —7:00 iki 10:00 rytą—7:00 iki 
10:00 vakare.

FURNISHĖD RdOMS—TO BENT 
Gyvenimui Kambariai

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

WHOLESaLe FURNITURE33 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS. . Ge
riausia vieta Chicagoj. Parduosiu 
pigiai.' 1506 W. Madison St. Tel. 
Seeley 4754, Chicago, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

Laisvamanių veikla.

Prieš pusę metų Leitmargių 
km. įsteigtas laisvamanių sky
rius. Netrukus buvo surengtas 
pirmas vakarėlis. Vakarėlis 
praėjo gerai. Po kiek laiko 
buvo surengtas antras vakarė
lis, Naudžių k. p&s plačiai ži
nomą seną aušrininką ir pa
žangų ukin. J. Rimšų, šiam 
neblogai pavykus liepos 23 d. 
surengė trečią vakarėlį. Suvai
dinta “Mulkinę ir mulkinto
jai” ir “Sibiro kalėjime*. Va
karėlis praėjo jaukioj ir drau
giškoj nuotaikoj, duodamas 
keliasdešimts litų gryno pelno.

Mane dažnai aplankydavo 
ir gausiai dovanų atveždavo 
ir daugelis northsidiečių, nors 
jiems tolokai reikėdavo va
žiuoti. Buvo R. šaikai, A. 
Daukšas, Skurkiai, čereškai, 
Čepaičiai, J. Gudelis, D. Mil- 
leriai, Budriai, Ascillienė, Bu- 
drevičienė, X. šaikus, llelevi- 
čieilė, Cjabriai, Jokubauskai, 
Antanoniai.

Už lankymų, už simpatiją ir 
už jūsų dovanų, kurių man 
įteikė drg. Skurkicnė—tariu 
širdingiausį ačiū- Nerandu žo
džių kaip, jums atsidėkoti ir 
nežinau kaip galėsiu už tai at
silyginti. Aš bandysiu kiek 
man spėkos leis. Teiksitės at
leisti, kad ne visų pavardes 
čia paminėjau. Neįmanoma 
visas čia sutalpinti, o kai ku
rių nepamenu.

—Povilas Švelnis.

INVESTORIŲ DĖMESIUI
4 aukštų namas, 4 ofisai, 4 krau

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

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

H. CANTIN & COMPANY
10 N. Clark Street 

Dearborn 1540

PARSIDUODA UŽ MORGIČIUS 
2 krautuvės ir 2-jų flatų namas— 
plytinis, garu šildomas, stoker Con- 
trol. Mažas įmokėjimas, kitus kaip 
renda. Už trečią dalį originalės 
kainos. Jefferson Park, 4526 Mil- 
waukee avė. Savininkas antram 
aukšte.

MEDINIS NAMAS, geras cemen
to pamatas, 4 flatai, 2 po 5 ir 2 po 
4. Pigi kaina lengvais išmokėji
mais, gerų lietuvių kolonija. 919 
W. 35th Street, 3 aukštas.

FARMS FOR SALE ~
________Ūkiai Pardavimui________

58 AKRAI ŽEMĖS, didumoj mor 
lis, upelis, namai geri, pusė my
lios nuo miestelio. Atrodo nelygi, 
bet puikus pirkinys už $1475.00. 
Terminai. Hąnson-Osborn, JH^art, 
Michigan.

LIIUMS
THD ARE 900,000 
SIRONG OVER KERE

Are They Eating Food, Wearing
Clothes, or Bais or Shoes

Made or Soid by YOU?
........... MII M KM rami K—— NAUJIENAI 

...... ... "'m lirom mii Nim----------
Tbe Wodd'* Grc«U4 Lithuanian Dafly.

The <wly “W«nt AJ” newtDaoer

naa S80TA HAISTED STREET. USSAfiailL

Kas diena . . .

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerl, bet garsinkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Cbioag*. Hl
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PENKTADIENI ĮVES FEDERALĘ PIENO 
KONTROLE CHICAGOJ

Ūkininkai Gaus Daugiau Atlyginimo.
Federalės valdžios agrikul

tūros departamentas Wash- 
ingtone paskelbė, kad penkta
dienį, rugsėjo 1 d., Chicagos 
bus įvesta federalė pieno kon
trolė.

Rezultate ūkininkai, kurie 
pristato pieną Chicagon, gaus 
apie 5 centus daugiau, negu 
ikišiol gavo, už 100 svarų pie
no. Bet tuo pačiu laiku kvorti- 
nis pienas Chicagoj pabrangs 
vienu centu. Taip bent prana
šauja didžiosios Chicagos pie
ninės, kurios pieną procesuo- 
ja ir pristato į namus bei į 
krautuves.

Ūkio departamentas nutarė 
kontrolę įvesti tiktai po to 
kaip ūkininkai pasisakė, kad

to nori. Neseniai pravestuose 
balsavimuose tuo reikalu, 11,- 
261 ūkininkai balsavo už kon
trolę, o 699—prieš.

Kontrolės administratorium 
Chicagoj ūkio departamentas 
paskyrė N. J. Chadakis’ą. Ji
sai vakar pareiškė, kad kont
rolė užtikrins didesnį atlygini
mą ūkininkams, prašalins ne
lygią konkurenciją, ir padarys 
tvarką pieno rinkoj.

Einant kontrolės nustatyto
mis kainom^, už pirmos rū
šies pieną ūkininkai gaus $1.81 
(už šimtą svarų), vietoj $1.76.

Chicagos pieninių savinin
kai pieno kontrolei griežtai 
priešinosi.

Social-Demokratai 
Pasmerkė Hitlerio- 
Stalino Sutartį
Sako, reikia apsaugoti nuo pa

vojaus Amerikos demokratiją

Chicagos social-demokratai 
vakar vakare vienbalsiai pa
reiškė pasipiktinimą sutartim, 
kurią pereitą savaitę sovietų 
Rusija pasirašė su Vokietijos 
hitlerininkų valdžia. Jie pava
dino sutartį “visų Europos dar- 
bo žmonių pardavimu barbaro 

^Hitlerio terorui”.
Pasmerkimo rezoliucijos bu

vo priimtos Social-Demokratų 
Federacijos susirinkime, kuris 

s įvyko * vakar vakare Douglas 
Park auditorijoje, prie Ogden 
ir Kedzie gatvių.

Susirinkimas pabrėžė, kad 
svarbiausia užduotis, stovinti 
prieš pažangius žmones —* yra 
apsaugojimas Amerikos demo
kratijos nuo tų pavojų, kurie 
ruošiasi sunaikinti Europos de
mokratijas.

Courtney Liudijo 
Federal Grand 
Džiurei

Liudijo ir Kap. Gilbert

Vakar po pietų Cook aps
kričio prokuroras Thomas J. 
Courtney liudijo federalei 
grand džiurei, kuri dabar ty
rinėja “gemblerių -karaliaus” 
W. R. Skidmore’o reikalus.

Apie ką Courtney liudijo— 
nežinia, nes tyrinėjimo eiga 
yra laikoma slaptytėje.

Vakar džiurei taipgi liudi
jo kapitonas Gilbert, prokura
tūros policijos viršininkas.

Federalė valdžia nori pa
traukti Skidmore’ą atsakomy
bėn už tariamą income taksų 
nemokėjimą.

Francija Cenzuruos 
Kabelius

Postai Telegraph ir Western 
Union telegramų agentūros 
praneša chicagiečiams, kad 
Franci joj veikia cenzūra. Visi 
kabeliai Francijon turės pe
reiti per cenzūrą, ir kai kurie 
nebus įleisti. Cifruoti kabeliai 
yra uždrausti.

Aplankė 
“Naujienas”

“Naujienų” redakcijai vakar 
padarė vizitą Petras Baranaus
kas iŠ Detroit, Mich., senas 
“Naujienų” skaitytojas, ir jo 
brolis, Juozas Baranauskas iš 
Rochester, N. Y.

Juodu buvo Sheboygane, 
Wis., svečiuose pas gimines.*

Atnaujina Sutartis 
Su CIO. Skerdyklų 
Unija

Vėl Tariasi Su Armour.

šešios mažos mėsos firmos 
vakar sutiko atnaujinti sutar
tį su C. I. O. skerdyklų unija, 
Packinghouse Workers Organ- 
izing Committee. Tos firmos 
yra:

Agar Packing Compang;
Roberts and Oake;
M Ule r and H ar t;
Brenngn Packing Compang, 
ir Illinois Meat Compay, ir 
David Levi Casing Co.
Tos firmos jau pernai pa

sirašė kontraktą su unija, ir 
jų atnaujindamos, {pareiškė 
pasitenkinimą, kad santykiai 
su C. I. O. buvę kuogeriausi.

Sutartis pripažįsta darbinin
kams savanorę “checkoff” sis
temą, senioriteto teises, ato
stogas, ir nustato algas.

Kaip vakar C. I. O. turėjo 
atnaujinti pasikalbėjimus su
tarties reikalu su Armour 
bendrovės viršininkais. Ar tas 
pasikalbėjimas įvyko, nežinia.

Karo Nebus.. Sako 
Vokietijos Konsulas 
Chicagoj

“Fuehreris suras išeitį”

Vakar laikraštininkai lankė
si pas Vokietijos konsulą Chi
cagoj, Dr. E. L. Baer. Paklaus
tas apie karo- galimybes, jisai 
atsake:

“Mes esam ramus, kad Der 
Fuehrer (Hitleris) išeitį suras 
ir nieko ypatingo Europoj ne
įvyks.”

Konsualto raštinėj, 333 N. 
Michigan avenue, darbuotė ei
na normalėmis vėžėmis.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

LONDONAS. — Mokytojos daro pra tymus su vaikais, kad pavojaus valan

Rengiasi Prie Jane 
Addams Mirties 
Paminėjimo

Trečiad., nigpiučio 30, 1939

VAKAR “= 
ČHIČAGOJ

Nacių Propaganda 
Chicagoj
Klausia, ką Amerika darytų?

šimtai chicagiečių vakar ga
vo nežinomo adresanto atsiųs
tas atvirutes iš Dancigo, kurių 
turinys yra aiškiai propagandi
nis.

Atvirutės parodo kaip atro
dytų Lenkijos koridorius padė
tas tarp Jungtinių Valstijų ir 
Kanados. Jisai (koridorius) at
skirtų nuo kitų valstijų dalį 
Amerikos teritorijos, būtent 
Maine valstiją.

Taip pademonstravęs situaci
ją, atviručių autorius klausia, 
ar Amerika toleruotų tokį ru- 
bežių, kuris jos teritoriją pa
dalina į dvį atskiras dalis? Au
torius atsako klausimų neigia
mai. Ir sako, kad “užtai nega
lima kaltinti nei Vokietijos.”

doje jie mokėtų pasislėpti saugioje vietoje.

AUACpUVkV

LONDONAS. — Darbininkai deda ii^aišus smėlio ant trobesių stogų, kad 
galėtų apsaugoti juos nuo bombų.

Ir Lietuviai Dalyvaus; Įvyks 
Rugsėjo 6

Keturi metai prabėgo kaip 
mirtis išplėšė iš gyvenančių 
tarpo visame plačiame pasauly
je pagarsėjusią visuomenės dar
buotoją — JANE ADDAMS. Ji 
buvo viena iš tų moterų, kuri 
per visą savo gyvenimą atsida
vusiai dirbo visuomenės labda
rybės darbą. Be to ji visais ga
limais budais vedė kovą prieš 
kiekvieną atžagareivių užsimo
jimą, prieš kiekvieną kęsinima- 
si liaudies demokratinių teisių 
varžyti; ji vedė kovą ir prieš 
tuos nesusipratėlius, kurie kur
stė ir skelbė neapykantą tarpe 
vienos rasės prieš kitą. Jane 
Addams troško, kad visuomenės 
tarpe nebūtų nei rasinės, nei 
tautinės, nei religinės neapy
kantos, ir kad demokratingai 
žmonija sugyventų, ir vieningai 
eitų prie šviesesnio ir skaistes
nio rytojaus.

Jos milžiniški visuomeniniai 
labdarybės darbai; jos per me
tų metus skiepyta tikroji demo
kratinė idėja ir visa eilė kitų žy
mių visuomenei atliktų darbų 
padaro Jane Addams musų tar
pe nemirštančią.

Jos mirties paminėjimui kas 
metai yra rengiama tam tikri 
apvaikščiojimai. šiuose paminė
jimuose ne vien amerikiečiai 
dalyvauja, bet ir visa eilė kita
taučių, nes velionė buVo labai 
artima ateiviams. Prie jos kiek
vienas kreipiantis bėdoj ar ne
laimėj patekęs ateivis gavo pa
tarimą, o reikalui esant, ir su- 
šelpimą. Todėl įvairių tautų or
ganizacijos ir pavieniai stengia
si kaip galima iškilmingiau jos 
atminimą paminėti.

Dainuos Moterų Kultūros 
Choras 
l

Lietuvių tauta iki šiai dienai 
Jane Addams paminėjimo ko
mitete neturėjo jokios organi
zacijos, kuri ją atstovautų. Tik 
šiais metais Lietuvių Moterų Są
ryšis ir Lietuvių Moterų Kultū
ros Klubas suskato šituo svar
biu klausimu darbuotis. Šios 
dvi moterų organizacijos pa
siuntė atstoves į Jane Addams 
paminėjimo komisijos posėdį ir 
tuomi lietuviai prisideda prie 
šio darbo.

Tarpe įvairių kitų tautų cho
rų, Lietuvių Moterų Kultūros 
Choras, pasipuošęs tautiškuose 
rūbuose, sudainuos keletą dai
nelių. Butų labai puiku, kad 
musų broliai ir seserys kuo- 
skaitlingiausia į šį Jane Addams 
paminėjimą atsilankytų ir tuo
mi pagerbtų buvusią darbinin
kų užtarėją ir Hull House įkū
rėją.

Jane Addams paminėjimas į- 
vyks RUGSĖJČ (September) 6, 
1939. Grant Parke, prie Vau 
Buren St., ir Lincolno Pamink
lo. Paminėjimo programas pra
sidės kaip 8 valandą vakare.

J. Rasmor

Ties Naują Detroito- 
Chicagos Vieškelį

Bus ekspresinis

• Vakar chicagfeltai John 
Brookbank ir žmona grįžo iš 
smagių atostogų Kanadoj. Bu
tą rado “toj pačioj vietoj“ ir 
“su keturiomis sienomis,“ bet 
viduj buvo beveik tuščia. 
Jiems atostogaujant piktada
riai beveik viską iškraustė. 
Pasivogė daiktų už apie 1,000 
dolerių... Brookbankai gyvena 
adresu 5541 Carpenter Street,..

• Alinėj ties 1655 Sedge- 
wick avenue policija areštavo 
59 metų cnicagietį James Mor
gan. Jisai bandė įstaigą api
plėšti.

• Kriminalis teismas pat
raukė atsakomybėn 41 metų 
chicagielį Clement Lebedis. Ji
sai yra kaltinamas išgedi nimu. 
11 metų mergaitės.

• 46 metų chicagietė Pearl 
Jahlik, nuo 4905 N. Mead avė., 
užsiėmė ateities buriniu iš 
kortų. Bet ji nežinojo, kad jai 
gręsia ne kokia ateitis, kai at
ėjo Mrs. Bessie McShane ir pa
prašė jaj/kortas išmesti. Mrs. 
McSjiarfe buvo policistė. Jahli- 
kjenė buvo nutempta teisman, 
ten sumokėjo $2.00 pabaudą ir 
prižadėjo teisėjui kortų buri
mu nebeužsiimti.

• Pas Dr. Perlmaną, 3834 
Lawrence avenue, atėjo pacien
tas. Dentistas užtaisė sugedusį 
dantį ir pasakė kiek už vizitą 
nori atlyginimo. Pacientas išsi
traukė iš kišeniaus dešimkę ir 
paklausė, “Turite grąžos?” ■— 
“Visuomet”, atsakė dentistas ir 
išsiėmė iš kišeniaus piniginę. 
Tada pacientas atstatė revolve
rį į dentistą, piniginę atėmė ir 
pabėgo. Joje buvo $65.

• Cook apskričio iždinė per
spėja namų savininkus, kad 
penktadienį pasibaigia laikas 
užmokėti antrą dalį 1938 me
tų real estate taksų. Už suvė
lavimą reikės mokėti po 1% 
pabaudos už kiekvieną menesį.

• Vakar Chicagon sugrįžo 
miesto teisėjas, John J. Gut- 
knecht. Jisai praleido apie tri
jų mėnesių atostogas keliauda
mas po Europą.

• Miesto darbininkai dabar 
remontuoja ir valo Navy Pier 
prieplauką. Jie surado štai ko
kį įdomų dalyką. Pasirodo, kad 
ant prieplaukos grindų yra 
1,300,000 žmotukų kramtomo
sios gumos, kurią kramtytojo! 
patingėjo numesti į išmatų dė
žę, bet numetė tiesiai ant grin
dų. Tokį milžinišką skaičių gu
mos šmotukų atlupinčti nuo 
grindų yra labai sunkus dar
bas.

v A

Vakar ir užvakar Chicagoje 
lankėsi Murray D. Van Wago- 
ner, Michigan valstijos vieške
lių komisionierius. Jisai prane
šė Chicagos valdininkams apie 
planus išvesti naują ekspresinį 
vieškelį tarp Detroito ir Chica
gos.

Projektu yra susirupinusi ne 
vien Michigan, bet ir Illinois 
valstija. Kada darbas bus pra
dėtas, ir per kokius miestus 
kelias eis, dar neižnia.

Skelbimai Naujienose 
oda nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Užsimušė Garsus 
Chicagos Advokatas

Vakar nusižudė Edwin Ja- 
cob Mosser, garsus Chicagos 
advokatas ir narys firmos, Rū
belis, Fischer, Mosser and 
Barnum. Jisai iššoko iš 32-tro 
aukšto lango Bankers Build- 
ing triobesyj, prie Adams ir 
Clark.

Jis buvo 69 metų amžiaus, ir 
sirgo širdies-nervų ligomis.

Suėmė už Bankų 
Apiplėšinėjimą

Federaliai agentai užvakar 
vakare Chicagoj suėmė 29 me
tų chicagietį Joseph Paul Cret- 
zer. Kartu su juo buvo suimta 
ir žmona, Mrs. Cretzer. Abu 
buvo pasislėpę apartamenti- 
niam name ties 3662 Pine 
Grove avenue.

Cretzer ir Cretzerienė jau 
per kurį laiką buvo ieškomi 
Chicagoj ir kitur už seriją 
bankų apiplėšimų, papildytų va
karinėse valstijose.




