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Rusija Ir Vokietija Padarė Nepuolimo Sutartį•» ,r'l

RIBBENTROP LĖKS | MASKVĄ PAKTA 
PASIRAŠYTI

Norvegijoj pranešta apie nepaprastą britų 
ir vokiečių laivynų judrumą

BERLYNAS, Vokietija, rug
piučio 21 — Pirpiadienio va
kare paskelbta, kad Vokietija 
ir spvietų Rusija susitarė pasi
rašyti nepuolimo paktų.

šitas susitarimas yra skaito
mas kaipo Hitlerio laimėjimas, 
o Britanijos ir Francuzijos pra
laimėjimas. Britanija ir Fran
cuzija ilgų laikų vedė derybas 
su rusais, norėdamos britų- 
francuzų-rusų sąjungų sudary
ti. Gi dabar, vietoj tos sąjun
gos, skelbiamas nacių-komunis- 
tų paktas.

Vokietijos oficiali žinių agen
tūra DNB sako, kad užsienių 
reikalų ministeris von Ribben- 
trop pasieks Maskvą trečiadie
nį deryboms užbaigti ir sutar
čiai pasirašyti.

Sekmadienio vakare paskelb
ta, kad komunistų Rusija pa
sirašė prekybos sutartį su na
cių Vokietija, o pirmadienį, pa
sivydamas pirmą žinių, jau ki-

tas pranešimas — kad Rusija 
ir Vokietija susitarė pasirašy
ti nepuolimo paktų.

Kur

BERLYNAS, Vokietija, rug
piučio 21 — Salzburgo aero
drome pirmadienio vakarė lėk
tuvas lAukė pasazieriaus — Vo
kietijos užsienių reikalų minis- 
terio von Ribbentropo.
ruošėsi lėktuvas skristi, naciai 
laikė slaptybėje. Spėta tačiau, 
kad Ribbentrop gal lėks kur už' 
Vokietijos ribų pasimatyti su 
Britanijos ir Francuzijos pa
siuntiniais tikslu paskutinę va
landų išvengti karo.

Norvegijoje gauta praneši
mų apie didelį Britanijos ir Vo
kietijos laivynų judrumų Bal
tijos ir šiaurės jurose.

Londone pasklido gandai, kad 
Chamberlain ketina sušaukti 
parlamentų anksčiau, negu pa
sibaigs jo atostogos.

*

KAUNAS,— Rugpiučio 19 <1. 
pasibaigė šventosios Darbo 
Talka. Be kitų darbų Švento
sios Darbo Talka sukasė tris 
kilometrus kelio.

Pasibaigė Šventosios Darbo 
Talka

l>!Mjienų-Acine Telephoto

JOACHIM VON RIBBENTROP, Vokiečių užsienių rei
kalų ministeris, ir “fiureris” Adolf Hitler. Pirmadienio pra
nešimas sako, kad jie padarė nepuolimo sutartį su sovietų 
Rusija.

RUSAI PATENKINTI SUTARTIMI SU 
VOKIEČIAIS

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

Vytauto Didžiojo Gimnazija 
Šventojoj.

KAUNAS, rugpiučio 18 d.— 
Ministrų Taryba nutarė per
kelti į šventųjų Klaipėdoje bu
vusių Vytauto Didžiojo Gim
nazijų.

Tame- pat posėdyje nutarta 
paskirti tris šimtus tūkstančių 
litų šventosios-Darbėnų gele
žinkeliui statyti.

PRANCŪZAI LAUKIA KRIZES DĖL DANCI 
G0 ATEINANČIA SAVAITE

Britai kraustosi iš Vokietijos.
ŽILINA, Slovakija, rugp. 21 — 250,000 Vokietijos karei- 
sukoncentruota Slovakijoje. Kariuomenė pilnai paruoštavių

karo žygiams. Manoma, iš čia ji užpultų Lenkiją, jeigu karas 
kiltų.

Pačios Slovakijos kariuomenė mobilizuojama taipgi.

Japonija planuoja 
griežtesnę akciją ‘ 
prieš J. Valstijas

Naciai siūlo Ameri
kos universitetams 

knygas

Sovietų Rusija, Į komunistų partijos organas, 
'patalpino editorialų, kuris sa
ko, kad reikia tikėtis, jogei su
tartis pagerins ne tik Rusi j os- 
Vokietijos prekybinius, bet ir 
politinius santykius.. ? V

MASKVA, 
rugp. 21 — Visa sovietų Rusi
jos spauda pirmadienį užgyrė 
komunistinės Rusijos ir nacių 
Vokietijos pasirašytų prekybos 
sutąrtį. 0 • dienraštis “Pravda”, \ / ■ T' W ' A ' • * t

Lietuviai Pirmauja Aviamode
lių Varžybose.

KAUNAS, rugp. 18 d.—Jau 
trečia diena kai Kaune vyksta 
Baltijos aviacijos sklandytuvų 
aviamodelių varžybos, kuriose 
lietuviai pirmauja. Be to, rug
piučio 20 dienų įvyko didelė 
Tarptautinės Aviacijos Diena, 
kurioje be kitų tautų dalyva
vo vokiečiai ir lehkaiv

TOKIO, Japonija, rugp. 21— 
Dienraštis “Asahi” praneša, 
kad Japonijos vyraiusybė pla
nuoja imtis griežtesnės akci
jos prieš J. Valstijas, jeigu J. 
Valstijos uždėtų embargo gink
lų siuntimui į Japoniją. Pasak 
to dienraščio, Japonijos užsie
nių reikalų ministeris Ari ta jau 
padaręs pranešimą ministerių 
kabinetui apie numatytas pa
vartoti priemones. Jos rimtai 
užgautų, sako dienraštis, J. 
Valstijų interesus Kinijoje.

Vanduo apsėmė 
Tientsiną

WASHINGTON, D. C., rugp. 
21. — Ne-amerikoniškai veik
ai tyrinėti atstovų rūmų ko

mitetui pirmadienį liudijo 
Tampa (Florida) universiteto 
jreidentas, John Harvey Sher- 
man.

Tarp ko kita jis papasakojo, 
kad Vokietijos konsulas, ba
ronas Edgar Freiherr Spiegei 
von <Pecelsheim siulijęs Tam
pa universitetui dovanų — 
vokiečių knygų. Knygas butų 
parūpinusi . nacių vyriausybė.

Vokietijos atstovai davę to
kių pasiūlymų ne vien Tampa 
universitetui, paaiškino Sher- 
man.

Ginklų pramonė 
s sukrutusi

Sudegė Gargždų Miestelis
, KAUNAS, rugpiučio 18 d.— 

i miestelis.

Louisiana valstijos 
departamento virši-

skyriaus, kuriam

TIENTSIN, Kinija, rugp. 2’1 
- Tientsine potvynis — di
džiausias miesto istorijoje. 
Naktį į pirmadienį vanduo ap
sėmė ir aukštumas britų ir 
francuzų koncesijose, kurios 

/ dar buvo išlikusios sausos, že
mesnėse koncesijų vietose van
dens gilumas 
pėdas.

Susisiekimas 
mas valtėmis.
navimas nutrauktas, 
gerti dar parūpinamas, bet bi
joma, kad ir vandens parupi- 
nimo darbą teks sustabdyti.

Tuo tarpu upėje Hai ir ap
semtose miesto dalyse vanduo 
kįla. Numatoma, kad jis kils 
dar dienų ar pusantros.

Hitleris atvyks į 
Dancigą

Dar vienas politikie
rius nusižudė Loui

siana valstijoje
NEW ORLEANS, La., rugp. 

21. — Sekmadienio vakare sa
vo namuose čia nusišovė Dr. A. 
J. Shaw, 
mineralų 
ninkas.

Veiklą
Shaw vadovavo,, dabar tyrinė
ja J. Valstijų federaliniai agen
tai.

Tai jau du Lousiana politi
kieriai ryšium su tyrinėjimu 
nusižudė. Nes rugpiučio 10 die
ną nusišovė George Heidelberg, 
National Youth Administra- 
perdėtinis Louisiana valstijoje. 
Be to, grand jury yra indai ti
nusi keletą valstijos stambių 
politikierių, jų tarpe buvusį 
gubernatorių Leche. Indaitin- 
tieji kaltinami graftu.

siekia devynias

mieste palaiko-
Telefono patar-

Vanduo

DANCIGAS, Vokietija, rug
piučio 21 — Albert 
Dancigo nacių vadas, kalbėda
mas sekmadienį pareiškė, jo- 
gei “audra artinasi.” Toliau 
kalbėdamas jis pasakė, kad ne
užilgo Dancigu atlankys Adol-, 
fas Hitleris ir čia paskelbs 
Dancigo įjungimų į Vokietijų. 

I

Foster, Vengrija pasiliks 
neutrali

WASHINdTON, d. c., rugp.
Lėktuvų ir lėktuvų mo

torų įmonės J. Valstijose turi 
užsakymų suma $300,000,000, 
kurių nespėja, išpildyti. Pernai 
šitų-įmonių pardavimai (sales) 
tesiekė tik $68,000,000. Pernai 
šitos įmonės samdė 24,000 dar
bininkų, šįmet jos samdo apie 
36,000 darbininkų.

J. Valstijų laivyno įmonės 
jau samdo 62,000 darbininkų. 
Dar rengiasi paimti darbui 13,- 
000 civilinių darbininkų.

Komercinių laivų įmonės 
šiandien samdo kuone 50,000 
darbininkų. Per ateinančius po
rą metų, jos tikisi, jų samdi
nių skaičius sieks 200,000.

14,000 darbininkų dirba šau
tuvus ir patrankas armijos ar
senaluose. Per metus laiko čia 
darbininkų' padaugėjo 4,000.

21

Sudegė Gargždų 
Gaisras sunaikino 274 trobe
sius, padarydamas 
nius nuostolius, 
nukentėjusiems gelbėti suda
ryti komitetai, kurie dės pas
tangas aprūpinti juos maistu 
ir pastoge.

milijoni-
Nuo gaisro

Antradienį įvyks
Francuzijos ministe- 

rių kabineto 
mitingas

PARYŽIUS, Francuzija, rug
piučio 21 — Premjeras Dala- 
dier šaukia antradienį Francu- 
zijos ministerių kabineto mi
tingų. Kabinetas svarstys tarp
tautinę padėtį, ypatingai Dan
cigo krizę.

Pakvietė deryboms 
pieno kompanijas 

ir ūkininkus

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

Giedra; šilčiau; vidutinio 
stiprumo ir apystipriai šiaurės 
vakarų vėjai; saulė teka 6:04 
vai. ryto, leidžiasi 7:42 v. v.

NEW YORK, N. Y., rugp. 21 
— Normaliai New Yorkas kas
dien suvartoja 4,400,000 kvor
tų pieno. Tačiau dėl ūkininkų 
streiko šį pirmadienį į New 
Yorkų atgabenta tik 2,200,000 
kvortų. Reiškia, parūpinamo 
New Yorkui pieno kiekis nu
kirstas pusiau.

New Yorko mėras La Guar-i 
dia pirmadienį pakvietė konfe* 
rencijon pieno kompanijų ir 
ūkininkų atstovus. La Guardią 
nori sutaikyti ūkininkus ir 
kompanijas kompromisu.

BUDAPEST, Vengrija, rūgp. 
21 — Užsienių reikalų ministe
ris grafas Csaky, sugrįžęs iš 
Romos, pirmadienio vakare iš
leido pareiškimą, kuris sako, 
kad nepriklausoma ir stipri 
Vengrija yra svarbus veiksnys 
Europos valstybių balansui pa
laikyti.
Csaky pareiškimas aiškinamas 
kaipo Vengrijos atsisakymas 
išpildyti Hitlerio reikalavimus. 
Tačiau kiti politikos stebėtojai 
sako, kad Vengrijos laikysena 
pasilieka neaiški.

Indaitino dar 5 Loui 
siana politikierius
NEW ORLEANS, LA. —rug

piučio 21. — Federalinė grand 
jury pirmadienį įdaitino Ab
rahamų L. Shushanų, žymų 
Louisiana valstijos politikie
rių, ir kitus keturis asmenis, 
taipgi politikierius. Shushan 
yra kaltinamas tuo, kad tar
naudamas valstijai priėmė 
grafto suma $132>740.

42 nuošimčiai anglia
kasių neturi darbo

Britanija stiprina 
pakrašty apsaugą
LONDONAS, Anglija, rugp. 

21. — Pirmadienį gauta pra
nešimų, kad Britanijos admi
ralitetas ruošė sustiprinimus 
strateginiuose punktuose Ang
lijos pakraščiais, laukdamas 
krizės dėl Dancigo.

Morgenthau Suomi
JOJ

Kariuomenės prati
mai kaštavo J. Vals

tijoms $3,000,000
WASHINGTON, D. C., rugp. 

70,000 kareivių pratimai21
ties Plattsburgu, N. Y., J. Vals
tijoms per dvi savaites kašta
vo $3,000,000.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
21. — Darbo departamentas 
praneša, kad Illinois valstijoje, 
septyniuose typiškuose kasyk
lų miesteliuose, 42 nuošimčiai 
angliakasių neturi darbo* Dar 
22 nuošimčiai angliakasių dir
ba nepilną laiką — mažiau neiba nepilnų laikų —- mažiau 
30 valandų per savaitę.

HELSINKI, Suomija, ru^p. 
21.—J. Valstijų iždo sekreto
riuj, Henry S. Morgenthau, 
pirmadienį atvyko į Suomijos 
sostinę. Čia' jis pasimatys, tar
pe kitų, su Risto Ryti, Suomi
jos banko viršininku, ir jam 
išreikš padėkų dėl to, kad 
Suomija moka J. Valstijoms 
karo skolas.

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 21. — Lenkija gabena kariuo
menę | Vokietijos ir Slovakijos pasienius. Lenkai sako, jie ne
sitiki karo, bet kariuomenę tenka siųsti atsargos deliai.

Kiti pranešimai sako*, kad Lenkija ištraukusi savo kariuo
menę nuo Rusijos rubežiaus.

—x—x—x—
BRUSSELS, Belgija, rugp. 21 — Belgijos valdžia pakvietė 

šešias valstybes skubiai atsiųsti į Brussels savo atstovus pasi
tarimui. Pakvietimą gavo Holandija, Luksemburgas, Švedija, 
Norvegija, Danija ir Suomija. Pasitarimai prasidėsią ateinantį 
trečiadienį. Diskusijoms numatomi šie klausimai:

Bendra neutralumo politika.
Priemonės gauti neutralioms šalims reikmenų, jeigu kiltų 

didžiųjų valstybių karas.
Bendra laikysena kariaujančiųjų lėktuvų atžvilgiu, nes nu

matoma, kad kariaujančiųjų šalių lėktuvai gali nepaisyti ne
utralių šalių rubežių ir net kautis neutralių šalių teritorijoje.

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francuzija, rugp. 21 — Daugel gerai painfor

muotų francuzų mano, kad Vokietijos iššaukta krizė dėl Dan
cigo pasieks persilaužimo stadiją ateinančią savaitę, po Hitle
rio prakalbos sekmadienį Tannenberge, septynių mylių atstū
mėję nuo Lenkijos rubežiaus.

» • ■- • ' —X—? ( f'

ROMA, Italija, rugp. 21 Pranešama, kad popiežius Pi- 
' jus į^funlė7 į" WršuVą •' specialų savo pasi u n t i n j vokiečių-lenkų 
ginčui išstudijuoti ir padaryti jam pranešimą.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, rugp. 21 — Antradienį įvyksta Bri

tanijos ministerių* kabineto Londone, o Francuzijos kabineto 
Paryžiuje posėdžiai. Jų tikslas yra apsvarstyti susidariusią 
tarptautinę padėtį, ypatingai gi Dancigo klausimą.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, rugp. 21 — Britanijos piliečiai, kaip 

Muenchenc- krizės laikais, pradeda apleisti Vokietiją ir grįžti į 
Angliją. l ;

Spaustuvių darbiniu 
kai nenori kovoti

Kinai užmušė ir su
žeidė 20,000 japonų

NEW YORK, N. Y. rugp. 21. 
—Spaustuvių darbininkų New 
Yorko lokalas sekmadienį 
priėmė reoliucijų, kuri reika
lauja, kad spaustuvių darbi
ninkų konvencija, dabar lai
koma Fort Worth (Texas), at
sisakytų mokėti duokles Ame
rikos Darbo Federacijai po S1 
centų nuo nario kas mėnuo. 
Šitos duoklės skyriamos C. L 
O. kovoti. Dėl atsisakymo mo
kėti duokles taip New Yorko 
lokalui, kaip ir visai spaus
tuvių darbininkų/ organiaci- 
jai gresia suspendavimas.

SHANGHAI, Kinija, rugp. 
21 — Kinai išleido pranešimą, 
kuris sako, kad 20,000 japonų 
užmušta arba sužeista Honan 
ir Hopen provincijose laikotar
piu nuo balandžio 1 dienos iki 
rugpiučio 1.

Japonų pranešimai gi sako, 
kad jie užmušė 1,800 kinų pe
reitą mėnesį Shansi provinci
jos pietų ryty daly.

Pritaria prez. Roose 
velto trečiam 

terminui
ATLANTA, Ga., rugp. 21 — 

L. W. Roberts, demokratų par
tijos nacionalinio vykdomojo 
komiteto sekretorius, lankė va
karų valstijas 8 savaites. Jisai 
tyrė nuotaiką žmonių, atsižvel
giant į 1940 metų prezidento 
nominacijas ir rinkimus.

Roberts sako, kad vakarų 
valstijos rodo didelio pritarimo 
prez.' Roosevelto kandidatūrai 
trečiam terminui. Faktinai pre
zidento . prestižas vakaruose 
esąs taip didelis, kad, jeigu jis 
pats nekandidatuos, tos valsti
jos rems kandidatą, kurį jis už- 
girs.

Įvyko bado riaušės 
Shanghajuje

SHANGHAI, Kinija, rugpiu
čio 21. — Išbadėjusių kinų 
minia užpuolė ryžių ir kvie
tinių miltų krautuvę Chang- 
ping vieškelio apylinkėje. Tai 
pirmos bado riaušės Shang
hajuje nuo 1937 metų. Minia 
spėjo išsinešti 100 maišų mil
tų pirm negu policija atvyko 
riaušių vieton.
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Apie mirties pirklių biznį Iš Lietuvos

buvo labai ža- 
kuri netrukus 
drauge; Viena

Dr. V. E. SIEDL1NSK1 
DENTISTAS 

Pirm;, Trečiadienį šeštadienį 
4631 So. Ashldnd Avė. 

TeL Yards 0994. 
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį 
4143 Sbi Archer Avė. 

TeL Lafayette 3656

Antrad., rugpjūčio 22, 1939
I Office and Res. Phone Crilnmfet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:36 p. m.

dri butų galėjusi stebinti, bet 
ji tūrėjo gražius bloridinius 
plriUkUŠ, gt-rižitti fcUSUktUs ap- 
liriit .gaivą, ir dVi žibančias, 
nekaltas akis.

Vis dėlto tai 
vinga moteris, 
pasidarė mano 
Tolimųjų rytų vyriauSjrbė jai 
buvo priVedUsi nripitkil Višūs 
ginklūh feurdpbj; kibk tik ji 
jų galės griūti; Ji tūrėjb piliias 
tarpininko teises ir jos parašas 
buvo vertas kelių milijonų 
svarų sterlingų.

briėŠ kbkį dviilėšihits metų 
ji palikd šrivo gimtinius na
trius viėūahie ^ėrhbsios Austri
jos kaimely ir iškeliavo laimės 
ieškoti į Tolimuosius rytus. 
Tbn jril šėkėši ir ji susidarė 
apsukrios biznio reikaluos mo
ters repūtričijį;

babaf* jos frihkoše jidiš griėi- 
ciriusiai didyšis jbš gyveilimo 
šansas. Ji buvo pasiuntinys 
Eiirbpbh, alvyktiši britidyti nu
pirkti visus ginklus, kokius ji 
tik garis. Per vibą vrilafidą už- 
trūkūšį hirisiį prisikhlbėjihią, 
ktirls biivb Iribdi gyvas; ji pa- 
pdsakojd 
čia ieškb 
padėti.

tdčiaū 
pririetėti rie Vieno trio rbikrilti 
žihgšriio, ritrddė, kad kiek- 
vieilriš ginklų prekybos Tdrilaš; 
Etikas dr tdariiš jriu žinojo, jog 
aŠ būvriu Susitikęs SU ja. Nud 
tos diėnos mano tėlefbnds be
veik iieiltistodhiiiriS hUblat 
skambėjo, irihiio satibiids tik 
retai tebūdavo tdščias, b ma
no gaunamu korešpdndėričijri 
prisidarė nepaprastai didelė. 
Kasdien riš gaudrivriu maždaug 

x x šešis “pasiūlymus”, iri, aiškiu
202 SOUTh STATE STPEET’Sreitai daug ką sužinojau apie 
kantras Adams — šeštas aukštas ginklų prekybą.
XXV Ir" Sv?ita3lenVIa..V-10kav"7. ' J^rril^jd paplUką riš gdvriU 

iki i v. p. p. tiibiiiet, kai tai moteriai paro-
VL'iue l j- - • 3. . .
T-------------------- !--------------------- : :-------- ----------------------- --------I—i-f ■-!■
■■i. i r.i.u

(Tęsinys)
Tai yra sunki slapta preky

ba. Tarp tokių slapti} ginklų 
agentų viena moteris dabar 
yra įtakingiausia, ji už tai ir 
vadinama Ginklų Agentė Nr. 1.

1937 m. vieną dieną aš ga
vau laišką, kuris man prirink- 
še; kad netrūkūs į Lbhddhg 
ritriyks vieha hiotferiis pasi
žvalgyti ginklų pribkybbš per
spektyvų. Kadangi aš norėjau 
žinoti visas slaptąsias tokios 
prekybos smulkmenas; aš nu
ėjau pūs jų ir pasiulirid savo 
patarnavimus.

KEISTA St.fiPtMO VIETA
Nustebęs aš pamačiau, kad 

ji yra mdtto tautietė; nors ji 
angliškai, prancūziškai ir vo
kiškai kalbėjo ptiikiaušiai be 
jokio Svetimo akcento. Nega
lima pasakyti, kad jos išvaiž-

KRAUJASODA
rtrsLftū, iNks+v ik tisv krtoNifcitv

, LIG V LIGONIAMS . . ,
MentiHimlnklfK jėl fthr Ritlir <y-
'iytJ* Ir iiriMwl»ekF. Per pnnkiitlrili>4 24 
meili* vilai Ir knotel*-—KrbnlAkleji llfentllai;

kurie xydėt<l inu*u modernu mokslišku 
budu. paftiicydž.

- X-RAY EKZAMINACIJA
Kraujb tikrihimas ir Šlapiuno aria- 
lyzas. Užtikrintas tikras diagnozas 
Triithita* gydytnb kttršaš pripieštai 
paiaišb atkakliahšidš ritšitikiinuš. 
Raiidongyšlių, Storosios

Žarnos Ligos
GYDOMOS BE OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SIGAUTIES
Pilria pdrėlba pęr S Iki. O dieritj <lAu)chmda 

AlMitiklnuioHC. Išlaido* pakeliamo* 
darbo žmonom*.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK-, vikiui AtsrrikiME . -
Nepagysite—nieko nemokėsite
Dykai Ėkzaminacija

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
iNStltUTE

mari 
ir hŠ

mari

NAUJIENOS, Chicago, III

■8^8

NAUJIENŲ-ACME Telephotb
ANNA, ILL. — Claude ElkihS; kiiris už dolferių ar

klių lenktynėse laimėjo $10,772.40. Jis Iriikb rarikbšfe čekį, 
čekį. ii,

kb niaždaug ji 
pasižadejdti jrii

drir nespėjus

_ -   . l.ll -Į : ■—Y" .
GRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSmOUTH 902Ž 

POCAHONTAS Mine Run ;
(fecfėened) Tonas ..............................
SMULKESNES
TO;’HS . _
f^ElROLĖŪM: ' CARBON" COKE’
Perkant 5 torius ar daugiau Tonas 

Sales Tai ekstra.

$7-25
$}.00

džiau keletą itiririb grititų pa
siūlymų. Ktlrie fhan atrodė 
visai gebi pūšiutymai, dėl ku
rių galima derėtis, ji tuojau 
atmetė juos į šoną, kadangi ji 
žinojo, jog tie dalykai prieš 
dieną ar dvi parduoti kilai vy
riausybei; apie ką dar ii* pats 
agentas, kuris mums juos siū
lo, nieko nežino. Ji talji pat 
atšišrikė jiihkti tani tiktą kie
kį šdūlū^ų, ries žihojd; kad 
jieriis daugiau hebegriiiiinrinia 
amunicija. Dar klttį atvejį 
mums buvd pasiūlyta kulko- 
šVydžių 0aVyždžirii su driūgybe 
amunicijos, bet it čia pasirodė; 
kad tik trečdalis jų turi mumš 
reikalingą kalibrą.

Taigij jus matote, kad mand 
lady bet kaš lengvai apgauti 
negalėjo. Ji žinojo daugybę 
gihklų ir amunicijos tipų, ir 
aš pamačiau, kad ji kasdieri 
atmeta daugybę pasiūlymų. Pd 
kiek laiU .gerd
pąsiulymą ^ir sua-aru-muijonui 
svrirų sutartį; pati., tuo vbūdii 
praturtėdama dar 100,000 sva- 
rtį sterlingų, ties jos uždritbiš 
buvo dešimts prdcelitų;

taip apštrityti, kaipi gitikltį pre
kyba.

Pristartįjų laikų istorija ro
do, kriti IbgrilUs giriktrii prisida
ro ilfeiegaliaiš. Jie yra lėgalidi 
ekspoi-lUojami šii tos vdlštybės 
vyriatisyfalš žinia; Tiktai pa- 
tbkę tbri, kur jie siUiiČiriirii, jie 
pasidaro nelegalus.

. i. L,

Tą mes matėme per austrų 
nricioiialšOčialištų jtidčjiriiį. 
Tuos ginklus; kdriiuoš jie Aus
trijoj naudojo, buvo legaliai 
pagamintos Vokietijos giiiklų 
dirbtuvės ir perdrivusios juos

I vokiečių riutlmarškihiaiiris. Jie 
gi tūbs įŠhitigeliubdhvb į Au
striją Nemaža girikių tub bu
dri ii Vdkietijbs pateko į Au
striją prilbš 19Š4 rh; puč^; ku
ris baigėsi Dolfuso užmušimu.

Aš \ Hirid daūg fbtbgriafijų, 
kuriose matyti per tą pučą var
toti ginklai. Ant jų visų yra 
Vokietijos fabrikų ženklai. 
Taip pdl įiriibš anšliusą 1938 
m. nelegalus Austrijos nacio
nalsocialistų būriai buvo tokiu 
pat budu apginkluoti.

Zddėlijbj riaėibnrilsdcialisiai 
tam tiksliii vartojo alrids sta
tines. Tariihriihi triščibs rilriUs 
statinės bUVo vežamos iš Vo
kietijos į Čekijos alaus bravo
rus. Iš tikrųjų gi jos buvo pil- 
ribs šautuvų it kuikOsvydžiip

Tokiri pdt ištoHjri bUVO ir 
išpailijbj. Giriklai btiVd viešai 

Į ir bTicialidi gaihihrimi Italijoj 
ik Vokietijoj. Pkbkyba jdis pa
sidarė tik tuomet “slapta” kai 
rbikdaVO j UOS įvežti į Fridriko 
teHtoriją.

Labai gaila, kad nėra pa
krinkamai informacijų priga 
kuririš butų galima nupiešti 
žėtnėiapį vaizduojantį juru 
kelius ik gelžkelių linijas; ku
riomis yra vežami ginklai. Nie- 

l kas kitas nuims rieprirodytv 
aiškiau pblitihių įvykių lirik 
Ulės, kaip tokio žemėlapio Ii 
ilijos. Tai butų tiksliausias po
litinis barometras. Jei jad 
ginklai pradeda kur nepapra
stai intensyviai plaukti, tai.* 
visai disku; reikia laukti, kad 
iietrukuš ten jie turės prabilti.

—Vily Frišauer

Garvežys sutriuškino 
koją.

MAŽEIKIAI. — Aleksas Mic- 
cevičlūs per neatsargumą pa
teko pU iririiievriubjrinčių trau
kiniu, kuris jarii sutriuškino 
jlauzdlkaulį. Nugabenus ligo
ninėn koją žemiau kelio teko 
nupiauti.

■t

>

(GALAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ ■■ BĖi ■ ■■ ■John F. Eudeekis

Physician and Surgeon
3261 So. Halsted Street

AKIU SPECIALISTAI LM stkikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4«4S SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagril susitarimų.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Natrių TeL: Prospect 1939

DR- v 4KS?’ opr|DR. ė. z. vęzėl’is
Hiano 20 metų praktikavimas 

jūsų gararitavimas.
Optometricaily Akių Specialistas

Palengvina rikių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- Į 
riič; skatidrihią akių karštį, atitaiso 
trluąparegystę ir tolirėgystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminriVimas daromas 
su elektra, parbdančia mažiausias 
kląidas. Spęcialė atyda atkreipiama 
į inokyklos vriikus. K "ei voš rikys 
atitaisomos.
VALANDOS: Huo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Driugėlyj ritsilikiriių rikyš afitrilpo 
mos be ikiriių. Kainos pigiau kaly 

pirma.

4712 South Ashland Av;
Phonė YARDS 1373.

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47. Street 
Tek Yards 2244

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

DR; BRUNO J. 
fcUBRICKAŠ .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.2808 West 63rd St 

VALANDOJ: 2—4 popiet ir 7-4 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais fragal susiturimą.
Telefoną* HEMLOCK *111

., , Riti Lietdvial Daktarai . „

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phonė YARDS 7299

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 182*
Pritaiko Akiniub i Tet omce Wentworth 9339 

^išteisb^“ Hy°® Park 3391
bf^ir Akini, birbiuv* Dr. Susariha Slakis 

75* Wėst 35th Street Moterų ir vaikų ligų gydytoja
vaiando^:sioH^te4dn^ « iki 8 L 6900 So. Halsted SL

Nedėliomiš pagal sutartį. Valandos—1—4 Po pietų, 7—8 vak‘šskyrw* seredomis ir subMtnriMt

iirs. A. K. JARUSZ] KITATAUCLM 
Physical Therapy 

and Midwife 
Panedėly, Utarn. ir 

Setedbj
6630 S. VVeslern av, 
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj: 
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana 
Tėl. Mich. Cyty 

2799—R3

SeniAusIa iR bibžlAijsiA laidojimo ištaiga

AMBULANCE ,

Visi Teleforirii YARDS 17414742
4605-07 So. Hėi-rtiitage Avė. 
4447 South Fairfield Avėhiiė

Telefonas LAFAYETTE 0727

_ * koplyčios visose
-LL-I LšC <EL1 Chičagos dalyse

DR. HERZMAN
, J IŠ RUSIJOS. -.Y-r
Gėrdf lietuviams žinomas per

t

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

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

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

Tfcl. CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Ava
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phonė MIDWA1 2889.

privačiu savo lėktuvu hušiga- 
behb mane į Prancūziją, Belgi
ją ir Olandiją—Anglijoj daug 
šliiikiau nelegaliu būdu griūti 
ginklų—ir man teko pairiatyti 
driūgybę ginklų, kurie BUdrivo 
sukrauti kuo nuostabiausiose 
vietdse.

Aš mačiau paprastutes dar
žines; kuriose po šiaudų sluok
sniais buvo paslėptu keletas 
tukstdnČių ŠatttUvų. Ramiose 
senienų krautuvėse buvo su
krautos tahkiriės granatos.

Aš įsitikinau tuomet, kad 
slaptoji ginklų prekyba iierri 
taip paprasta, kaip žmbriėš 
mand. Dažnai atsitinka, krid 
dvi gaujos sukčių stengiasi 
“apstatyti” vieną kitą. Jos už
sako ginklus, išduoda bever
čius čekius ir už tai griūna piL 
nas dėžes akmenų ar kito pa
našaus šlamšto.
GINKLAI ALAOs STATINĖSE

Kaftais prisitdikd, kad vie
na iš dviejų tokių grupių esti 
padoresnė. Tuomet jūb blo
giau jai. PasriUly nėra kito 
biznio, kuris butų daromaš to
kiose paslaptingose aplinky
bėse, ir kur vienas kitų norėtų

LIETUVIAI
Klau^ykiU iriiuų Lietuvių Hdib programų Antradienio Ir Šešta- 

dleiifc vakiuMiti 7 iki. vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 
•i-ttmnftŠėjM BALTfMlERAS.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru 

Draiigijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921Dr. bertash

756 West 35th SL
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomiš pagal sutartį.

Rez. 4910 SO, MICHIGAN BLVD; 
Tel. Kenivood 5107.

• • • • •____ • • • • ■*_______* ■ •_____ •_____ __

Phorie CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Sti-eei 
Valandos: huo 1—3 ir 7—8 

Serėdomis ir nedėl. pagal sutartį; 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Ofiso teL Vlrglnia 6036.
Residėncfe TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULI^ 
GYDYTOJAS IĖ CHIRURGAS 

4157 Archer avenue
Ofiso valandos: 

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

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

Laidotuvių Direktoriai u

$1.10

•W*

ADVOKATAI

Spausdinam

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

4 ir 7 iki 9
PiTmadiėhiais: 2 iki 4 ir 7 iki 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius, Pritaiko 

3343 S. HAtSTED S

DIDĖLIS IŠPARDAVIMAS
SPECIĄLfi MALEVA .....................................
4 HR. SPAR VARNlšIUS ................. ..........
SIENŲ POPIERIUS ....................................
VIENO KAUTO ENAMELIŠ ,.......................

. tĖtŠtATdMfe MIESTE VISUR.
... ...............■išeitį

.... 97ė
___ I aukšč.
5ė aukšč.
.... $i.ėš

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn SL 
Room 1239.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Nsmu T*»l—Hvdp Purk 8305

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE

Joseph V. Mockūs 
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison SL 

Telefoną* MONROE 9791 
Valandos: 9 ryto iki I vakaro

K. P. GUGIS 
Advokatas

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos Vakarais hiio 6 iki 8:30 

ftelbtona* YARDŠ 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekihadieniaia— 

pagal sutartį.

DALYSE

1411 So. Halstfed Štfreet 
Tėl. CANAL 5063

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių ,.. 
Direktorių 
Asociacijos

Arttbtll^nėfe 
Patarnavi
mas Dieną 
ir nakii

TURlMk
Vls8sEYMlESTb

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telėphone PLAZA 3200

Plakatus, bilietus 
BIZNIO KORTELES 
dR-Ms atvirukus 
KONstiftiCijAš IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBŪS

NAUJIENOS
1739 South Hfclsted x Street 

CHICAGO, lŲLtNC 
Tel, ČOnat 8500

, ■ , ANTHONY B. PETKUS
0834 Sd. Wėstfei-b Avė Phorie Grbvehill 0142
1410 Sblitli 49th Cotitt ticero Phonė Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. Galiforniri AVentie Phbnė Lafayette 3372

P* Ji RIDIKAS
8334 Sd; Halsted Sti-ėet YAftbs i4iii

DON’T forčėt
TO SEND THE

MIRACLE
^\WHIP

A FLM?r Ui 
ITS 0Y .HAT 

MILUONS PREFER

e j. Moli
w&t 4oth Šti-ėėt

Phonė Yards 0781
Ydfdl 0782

•;J \ S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 

į . .... — > V ■

Yards 1139
Yards 1138

LACHAIVIČZ m SŪNUS
2314 West 23rd Piace
^KYRIlįS:,4?r44.EWt IPStį Strė4t

ALBERT V; RfcTKUS
47(M sd. Vvėsterri Avė. Phbhė Lafayėftė 8024

Phonė Canal 2515
tel. Pnilnum 1979

Or. P. Pulsūcki Le Vari 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W« Garfield Blvdi
Dor. Dameri. Hemlock 6699

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

Žibo VVEST MADtSON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak:

Telefonas SEELEY 7336.
Namn telefonas Brunswick 9597

A. ANTANAS M. PHILLIPS
33M Lituaniėa Avėnue Ehrinė Yttdš 49b8
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COAL r

Si

MENESY
Per 8 Mėnesius

Victor Haudanas
LOCAL % niSTANCF

MOVTNG
Perkraustom forničius, pianus 1? 
"įsakius rankančius bei štoruF

tus. žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantvotas. Taipgi oristatom an 
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. VAROS 3498

NAUJIENU-ACM? Tolephoto
M. L. Annenberg, Philadelphijos milijonierius, ir jo 

sūnus Walter. Jie yra kaltinami nusukimu taksų per 
tris milijonus dolerių.

EGG ---------------------- $6.00
N (JT________________ $6.00
BIG LUMP__________ $6.00 1
MINE RUN__________ $5.76 j
SCREENINGS _______ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR JNAKTį. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975TIKTAI *1 5”

Z*Tai paskutinio 8 mėnesių
* šių namų vidurkis

TECHNIKOS STEBUKLAS SENOVINĖJE 
LIETUVOJE

Apie jį liudija viltimis ir 
sielvartomis atmieštas iš 1673 
m. Vilniaus magistrato skun
das, nes magistratui ant savo 
pečių teko pakelti visas jo 
sunkumas. Kai apie jo sukūri
mą Lietuvos Kungaikštijos Sei
me prasidėjo kalbos, jis buvo 
minimas paprasto per Nerį 
medinio tilto vardu. Ar galė
jo ką kita Seimas turėti gal
voje, jei sostinėje per penkio
lika metų nebuvo jokio tilto? 
Gerai žinodamas magistrato 
nepinigingumą, seimas nieko 
kito ir nenutarė, kaip tik pa
naudojus šv. Trejybės ligoni
nės pajamas pavesti magistra
tui užkimšti spragą, t. y. pa- 
statyti be jokių pretenzijų, I>i-'ka'jtuos "miestui t*ik'*6000 auk- 
gų ir kuklų tiltą. Magistratas,^.^ 
pasirėmęs seimo nutarimu, 

. tiltą numatė statyti toje pačioje 
vietoje pagal seną, buvusio li
gi Maskvos kariuomenės su
griovimo ant medinių taurų 
tilto pavyzdį. Toks tiltas butų 
kaštavęs apie 7000 auksinių ir 
jį butų padarę vietiniai dai
lidės. Bet tuo pačiu metu, kai 
magistratas jau turėjo nupirkęs 
450 rąstų miško ir buvo pasi-

f —Štai tiltas, kuris išstovės 
• ilgus šimtmečius ir kuriuo gė
rėsis ir džiaugsis busiančios 

kartos,—pasakęs magistratui
Ferdianis.

Modelis, sukaltas iš pliaus- 
kigalių vinimis, buvo panašus 
į arką. Daugelį kartų padidin
tas jis turėjo apžergti upę. 
Ferdianis savo modelį pirma 
buvo pateikęs Vilniaus vysku
pui ir vaivadai, o po to tik at
nešė magistratui. Magistrato 
nariai vienas po kito lipo ant 
modelio kojomis, mėgindami 
jo stiprumą. Modelio nesutraiš
kė net pats sunkiausias magis
trato narys. Ferdianis čia pat 

i visus įtikinėjo, kad jo tiltas

NAUJIENOJ'Chicago, 111.

PIRMA SMAGUMU, 
ŠVARUMU IR PATOGUMU

chu, atvyko karališkos tarny
bos pulkininkas italas Ferdia
nis su savo modeliu tiltui.

IŠNUOMUOJAME 
GYVENIMUI 

KAMBARIUS
Atvažiavę į New Yorką apsi

stokite pas lietuvius, čia rasite 
gražią vietą ir draugišką patar
navimą. Dideli kambariai su pri
vačia maudyne, virtuve ir šaldy
tuvu. Maži kambariai su vieša 
maudyne gražiai įrengti. Priei
namos kainos.
Vieta: 33F West. End AVe. Tarpe 
75t|x ir 76th Sts. ‘W. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Tel. SUSųuehanna 7—8533

sinų.
Nors toks tiltas, magistrato 

žodžiais, buvo nematytas ir ne
girdėtas ne tik Lietuvoje, bet 
ir visame pasaulyje, ir prakti
koje niekur neišmėgintas, bet 
magistratas, pasiremdamas vy
skupo ir vaivados įkalbinėji
mais, nusprendė pastatyti tą 
italo tiltą. Tuojau buvo pradėta 
ruošti medis, geležis ir imta 
samdyti dailidės.

Darbas užvirė 1671 m. ir tę
sėsi visą vasarą. Apsaugoti nuo 
blogo oro medžiui reikėjo pa
statyti didelė daržinė.

Vėlai rudenį Ferdianis ėmė 
statyti abiejuose upės krantuo
se akmeninius ramtus. Nors 
netikęs oras darbui ir kliudė, 
bet ligi šalčių išaugo du ram
iai, kiekvienas po 15 uolekčių 
ilgio, 20 pločio ir 18 aukščio. 
Baigus ramtus magistratas bu
vo išeikvojęs 5403 auksinus. 
Pavasarį Ferdianis matuoda
mas per upę virve pastatytus 
rudenį ramtus, staiga pastebė
jo, kad vienas jų miesto pusė
je neatitinka stovinčia kitoje 
upės pusėje. Jam pareikalavus,

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau v’sokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų . 
(Išgaunu geriausj atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų), 
senų namų 
kėjimų nuo 
kitės prie

Darau paskolas ant naujų ir 
ant lengvų mėnesinių išmo- 
5 iki 20 metų. Reikale kreip-

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

COPft 1939, NMDLCCRAFT SERVICE, INC.
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buvo pradėtas griauti nelygus žergęs upę milžinas griuvo ant 
ramias. Vėl reikėjo kasti nau-:šono, kaip pakirstas pėdas. Pa- 
jas pamatas, praplėsti jis ir 
ypatingai pailginti, dėl ko te
ko nugriauti aludę ir keletas 
gyvenamų trobesių. Baigęs šį 
darbą, Ferdianis magistratui 
pareiškė, kad jis netikras ir 
dėl antrojo, dešinėje pusėje 
ramto: jam rodosi, kad jis per 
silpnas ir, jo manymu, ne tik 
raintas, bet ir pats kalnas, ku
ris kyla į viršų ir, magistrato 
žodžiais, nueina į tolį per ke
letą mylių neatlaikys tilto sun
kumo. Taisant antrąjį ramtą, 
teko nukasti dalis kalno. Po 
to, kai abu ramtai bendroje 
masėje 60 sieksnių ilgio, 6 siek
snių aukščio ir 21/? sieksnio 
pločio buvo galutinai baigti, 
Ferdianis pradėjo kalti polius 
ir statyti rištavones. Darbas 
ėjo nuo saulės tekėjimo, pri
žiūrint pačiam, statytojui, ligi 
pat nusileidimo. Baigus sta
tyti rištavones, Ferdianis stai
ga suprato, kad jos išvestos 
visu sieksniu aukščiau, negu 
reikėjo. Teko piauti. poliai ir 
perstatyti rištavones, įKąL ir 
tas buvo padaryta, Feridaniui 
vėl pasirodė, kad jos nebus 
pakankamai stiprios, kad at
laikytų tilto sunkumą, ir to
dėl, jam pareikalavus, buvo 
padarytos antros žemesnės, 
paremti aukštesniosioms. Be 
to, Ferdianis vis abejojo ram- 
tų tvirtumu. Kai atvykdavo 
aukšti asmenys pasižiūrėti ne
paprastos statybos, arba kaip 
ją vadino magistratas, “italų 
invencijos”, jis, rodydamas pir
štu į ramtus, sakydavo :“aš 
bijau, kad tik jų tilto svoris 
nesuvarytų į žemę.”

Surinko pagaliau, ir patį til
tą. Tai buvo milžiniškas, per
mestas per upę lankas, aukš
tumu pranešąs, magistrato žo
džiais, net bažnyčių bokštus. 
Galutinam tilto sustiprinimui 
Ferdianis pareikalavo pačioje 
jo viršūnėje pastatyti kryžių. 
Magistratas ir tai išpildė.

Atėjo gruodis, bet Ferdianis 
vis nesiskubino nuimti rišta
vonių. Atėjo ir nauji 1673 me
tai. Staiga pradžioje sausio 
oras atšilo ir Neris ėmė tvin- 
li vandenimis. Vanduo pakėlė 
į viršų ledą, vietomis jis pra
dėjo trukti—argi negresia koks 
pavojus tam milžiniškam til
tui?—jau rūpinosi Vilniaus 
miestiečiai. Jokios baimės, ma- 
tyti, nejuto vienas Ferdianis. 
Jis sėdėjo ramiai namuose ir 
nedarė jokių žygių tiltui 
saugoti. Sausio 10 .dieną, 
jam pranešė, kad vanduo 
la ir pučia rytų vėjas, jis 
bėgęs skubiai liepė ardyti 
tavones. Bet vos darbininkai 
spėjo išmušti keletą iš rišta
vonių ramsčių, tiltas smarkiai 
subraškėjo ir ėmė smukti že
myn. Darbininkai, metę viską, 
paskubomis išbėgo į krantą ir 
atsisakė toliau dirbti. Tokioje 
būklėje pasiliko tiltas ligi 8 
valandos vakaro.Aštunta vai. vakaro dar labiau pakilęs vanduo su besiveržiančių ledų krūvomis pra- I laužė rištavonių jsieną ir ap-

siliko tik akmeniniai ramiai, 
dėl kurių tvirtumo taip abe
jojo Ferdianis: jų niekas ne
įveikė ir nesugadino. Nukritęs 
su baisiu trenksmu geležiniais 
varžtais surakintas tiltas buvo 
panašus į didelių vandenų lai
vą, be atodairos sau kertantį į 
priekį. Neišsitekdamas mažuo
se vandenyse, jis varėsi su są- 
vim ką paupyje užkliudęs: 
keltus, baidokus, sukrautus 
bajorų ir pirklių malkų štabe- 
lius.

Kitą ryta magistratas iš
siuntė gurguolinius ir tarnauto
jus vytis tilto su valtimis. Bet 
jie, atplaukę ligi Kauno, nie
kur tilto nerado.** Nuėjo jis su 
vandenimis, nepalikęs jokio 
pėdsako. Taip beprasmiškai ir 
žuvo tas, atsiėjęs miestui per 
20,000 auksinų ir -įtraukęs ma
gistratą į naujas Skolas, seno
vinės Lietuvos “technikos ste
buklas.” Kas baltas dėl jo 
liūdno galo? Ferdianis, kaip 
skundėsi šeiniui* magistratas, 
nėiŠėmęŠ laiku rištavonių, ar 
pats magistratasr’ buvęs nesu- 
kalbanlasį, kai'reikėjo už kiek
vieną tilto pataįsymą mokėti 
pinigus, kaip atsakė į skundą 
statytojas Ferdianis?

—K. Kiela

i
“Mes patyrėme, kad gaso šiluma pilnai patenkina. Mes 
atradome, kad tai yra kaip tik taip, kaip Gaso Bendrovė 
perstato.” —Paulina Matanovich, 5235 Sawyer, Chicago.

Gaso Šiluma Verta Daugiau 
Dėlto, Kad Padaro Daugiau

• Praktiškai, gaso šilumą 
įtaisyti kiekvienam name, 
ir naujam. Gasas yra idealus ku
ras garo šilumai, karšto vandens 
šilumai, ar karšto oro šilumai. I 
keletą minučių galima pakeisti 
iusų dabartinį šildymo įrengimą 
į pilnai automatinį gasinį šildy
mą.
Velęfpnųokit ĄVabash 6000, kreip
kitės ar rašykit, norėdami gauti 
DYKAI apskaičiavimą gasiniam 

šildymui namuose įrengti.

galima 
senam

GASO ŠILUMA
TAI VIENINTĖLĖ 100%

AUTOMATINĖ
ŠILUMA

MODMN COOKERY.. CONSTANT HOT V/ATER .. SlLENT REFRIOERATION .. OAS HEATINO

■ THE.PEOPLES GAS LIGHT AND COKE CO.MPANY
;< » P H O N t W A B A S H 6 O O O

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

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
- LOAN ASSOCIATION

/ OF CHICAGO

— iš stoties — ?

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

Išgirsit 
muziką

Kasdien 
iki

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

I.r

INSURANCE
(APDRAUDA)

ap- 
kai

RaštinS atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

at 
riš-

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, UI.

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT
PIRMŲ MORGIČIŲ

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

1 XTTERN
’ ■■ II
BOOK ‘

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’NNo. 1987

Vardas.

Adresas.
- i' Miestas.

Adresas Valstija
Miestas ir valstija

1987 — Gražus “panel” durims. Nesunkus numegsti.

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

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 .v.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Netos 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5-00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

$8.00 
. 4.00

2.00
1.50 

.75

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina • kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St„ 
Chičago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams _______________________
Pusei metų ..............................
Trims mėnesiams __________
Dviem’ mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ................

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ............................... 3c
Savaitei ....................................... 18c
Mėnesiui .................................... 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagdj*, 
pasfū:

(Atpiginta)
Metams .......................  $5.00
Pusei metų ......................................2.75
Trims mėnesiams ...................... 1.50

'Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui _______ ....__ .75
Lieturiojė iri kitūri užsieniuose:
Meta/ns .........................   $8.00'
Pusei mėtų ............    4.00’
Trims mėnesiams ...................... 2.50
Pinigūs keikia si'ųštf pašto Moriey

Orderiu1 kartu su- užsakymu.*

______________________ >FAVJIM0Sf CHcag^ UI,tieji Amerikoje ją artimi giminės.Reikia pasakyti, kad iŠ tokioj didelės šalies, kaip Vokietija, liinigrūcija yta labai menka. Ji šiek-tiek padidėjo tiktai šiemet, — dau'gialilsia, galbūt, dėlto', kad Europoje gyventojai1 bijo kario.
PLĖLIKOS MULKINIMAS

Hitlerio ir Stalino sutartis

Tai Hitleris su Stalinu, galų ga!ė,> susitarė. 
Vokietijos diktatorius jo duoti SSRS'

riūi 20'0 mil’ionų markių, kredito, kad' šis už tų sūfną gai
lėtų gauti iš “trečiojo* reicho” mašinų ir kitokių pramo
nes gaminių. O sovietų diktatorius pasižadėja aprūpinti 
Hitlerį duona, gasolhru, aliejum ir įvairiomis žaliavomis 
tie mažiau kaip 72 milionų dolerių sumoje.

Paprastose apystovoše tokia prekybos sutartis tar
pe dviejų diktatūrų neturėtų ypatingos reikšmės, nes juk 
yra faktas, kad prekybos santykiai tarp nacių ir komu
nistų niekuomet nebuvo nutraukti. Bet aplinkybės šian
dien yra nepaprastos. Hitleris veda vis smarkesnę ir 
smarkesnę kampanijų prieš Lenkiją. Sparčiai artinasi 
kirtingoji valanda, kuri riulems karo arba taikos klau
simą ĖuropOjė. • ■ , ! J

§ft0fcia?nT moriietite naujos sutarties pasirašymas tar- 
tpe Vokietijos ir Rusijos turi didelę politinę svarbą. Iri ji 
darosi da!r reikšmingesnė, atsiminus tai, kad Maskvoje 
ėina anglų ir franeuzų deriybos sū sovietų valdžia dėl' ap- 
sigyhfm’o mfO’ “agriesbrių”L Stalinas derasi stf demokrati
jų atstovais dėl bendro fronto sudarymo prieš nacius ir, 
dūri nepasibaigūs toms deryboms, — susitaria su naciais!

Aišku,,- kad šita sutartis labai sustiprino ir padrąsino. 
Ėitlerį. Pati Maskva pripažįsta, kad sutartis turi didelę 
politinę* svarbų. Vyriausias Rusijos komunistų organas 
“PraMa” fašo, kad- ta1 sutartis —

“gali patapti svarbiu žingsniu link dar didesnio pa
gerėjimo ne tik ekonominių, bet ir politinių santykių 
tarp SSRS ir Vokietrjos.” į

‘ j f .Wi, i !t

Taigi Stalino* organas' viešai sako, kad sovietų val
džia eina ir prie* pofitiško susitarimo su naciais.

Ką gi tuomet reiškė komunistu spaudos kalbos apie 
“bendrą frontą prieš agresorius”? Ką reiškė Maskvos de
rybos su Anglija ir Francūzija?

Tai buvo akių dūmimas pasauliui.
Nuo* to laikoj kai Stalinas išmetė savo užsienių rei

kalų komisarą Litvinovą, kuris norėjo eiti su Vakarų 
Europos demokratijomis prieš hitlerišką Vokietiją, buvo 
galirifa suprasti, kad* Maskva pasuko, į nacių pusę. Todėl 
ši Hitlerio sutartis su Stalinu neturėtų nustebinti nė vie
no žmogaus. Bet, deja, daugelis žmonių nenorėjo tikėti, 
kad valdžia, kuri diena iš dienos giriasi savo “proletariš- 
kais atsiekiteais” ir savo “anti-fašizmu”, dėtųsi su ar
šiausiais darbininkų priešais.

'tiems žmonėms* šitas Stalino susitarimas su Hitle
riu tai

Butų tikra katastrofa žmonijai, jeigu šis smūgis Eu
ropos demokratijos vadus taip prislėgtų, jogei jie Visai 
nuleistų rankas. Butų naujas ir dar nėgarbingesrii^ 
“Miunchenas”.

(Baigiant šiuos žodžius' rašyti atėjo' nauja, kolkaš 
dar nepatvirtinta, žinia, kad Berlynas pasirašė su Mas
kva “nepuolimo sūtūrtį,y, t. y. pasižadėjo' su kits kitu ne
kariauti. Jeigu tai tiesa, tai Stalinai pasidarė atviras 
Hitlerio sąjungininkas f Let ta žinia,* gal būt, dar nepa
sitvirtins.)'

baisus moralis smūgis!

Ti i. ■ -■- 
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tfežnai gatifaa išgirsti tekią nuomonę, tad į Ameriką per kelis ptrstutinius metus atvyko šinMėi tūkstančių1 žmonių iš Vė- kfetijos’, bėgdami riuo Hitlerio. Tie fthigrarirtai es$ sunki riūšta! Amerikai, kurioje dabar siaučia masinis nedarbas. Bet žmonės, kurie taip mano, nėra susipažinę su faktais.“American Friends Service Committęe” (t. y. kvėkeristi) neseniai paskelbė skaitlines apie! imigraciją per paskutinius šešis su viršum metų. Jos rodo'

Prieš keletą dienų visi komunistų’ laikrūščiai Amerikoje .ėmė, kaip pagal komandą’, vie- ’riri būišri triribyti1 apiė tai, kad j“40# intelektriUlų” pŪ'sirašė po feflš&te,' riŽgirtenčiri Šfūlino “tei- kos pbii'tiką^. Padeklamavę tą i“|yykį”^ jte dabar stelbia tų (^‘rritel^lC^riM^įf’ vūrduš ir iŠtrari- |kaš iŠ i’l’gO1 dokrim'erito, kuriame kefemas į padūriges sovietų “s’ocia’bzriiris”.! Čite koriirinisfai daro klastą. Amerikos iritetegėrifiį prirašai būVo fėiikami po laišku, kuria- Įfriė fTd’dteįėj'amri, kad Sovietų Sųfririgos“ valdižite riteri taikos. Prie to laiško buvo pridėtes ki- teš raštas, garbinantis sovietų “atsiekiinūs” ir Stalino konstituciją, bet komitetas, kurte rinko parašus po laišku, užtikrino kiekvieną, kurio parašas buvo prašomas, kad už antrojo do- kūmento turinį pasirašiusieji neatsakys (“the signers will no t be responsibfe”) . Tačiau daba1!’ komunistų spauda skelbia!, kad tie, kurie pasirašė po laišku, už- giria taip pat ir antrojo doku- jnerito tūrinį!1 Komitete, kuris rinko para- ;šus, yra ir Uoriiss1 Laritont, J. ;P. Morigario* paririėrio^ Lhoma's LamoriCo, sūnūs. Vadinasi, komunistai nori pasigirti, kad te tas Wall-stryčio magnatas ūžgyrė “proletarišką” šovie'tų tvačką.
“Pasikeitimo laikotarpis” 

RtisijrijeIš to ilgo dokūmento apie sovietus, kuriam buk pritarė “400 intelektualų”*. Brooklypę stalin- ėų bTganas' ^dnoda^kcJias ištraukas. Vienri. jų skamba taip’:“Sovietų Sąjungoje esančioji politinė diktatūra yrri pasikeitimo laikotarpy j nuolatos į demokratijos pusę.. Suteikta nauja Konstitucija, kuri garantuoja Sovietų Sąjungos piliečiams visišką saugumą (sririgrimą ko? — “N.” Red.y, civiles laisves (kuriaą?

Š't*. MiŠčikas-žiemys

Kodėl neprasideda karas?(Musų specialaus korespondento)(Tęširiys)
Italijaite'fij^' Visi skaito fikda'usia*Vriklėli'j'oū sąjūri^iriiriLe iri rife-žatf, jbg liūlia fcūrite Šoteš įjriieŠderiibllrialtees Valstybes.Lėt pūkankū tik pasfetetjyti

ka’s rieūb'ejojū, aribū labai rii’aL žūi, jog itefija feūritū Šefe prieš delūrikriattees Valstybes.Ėet pakanka tik pasistatyti kfeušfrrią: ko Italija gali tikė- tiš iš karo?abejOhėlIš tiesį, ko Italija gaji ieškoti? ’ \ -i ISaVo laiku pasklido po pasaulį telegramos apie Italijos rėika'fevimūs Pra'ri'cužijūl1. lteu li’ja rėika’l’auja* Tuniso, reikalauja viso Prancūzijos Viduržemio krantą iki Talono, o gal dargi iki Marsellio miesto, Džibutį Afrikoje ir viskas.Jau1 vieb' pasižiurėjus į Italijos reikalavi'iūūš kyla abejonės ar tai rimti reikalavimai.’ Reikalauti* PriaričŪžij'Os Viduržemio 'juros pakrantės dalies vien todėl1, kad ten1 gyveria saujele italų ir kadaise Ši Praricuzij’Os teritorijos dalis priklausė Italijai. MušsOliril pėr daug riealu's politikas, kad dėl t:0 leistųsi į ka¥ą. Strateginiu atžVĖgiu ši- 'teritorija veik be reikšmės, nOs visgi Prancūzija iš Viduržemio- juros neišvejama dargi Korsiką užėmus. Tunizas? Jei tikėti italų šauksmams, jog jis reikalingas italams kaip emigracijos centras — juokai, niekas jiemS nedraudžia ten keliauti, bet visi žino, jog Tunizo reikalavimas ■daugiau surištas grynai strateginiais sumetimais,- negu kitais, .bet dėl to Italija taip pat nei's karan, kaip lygiai dėl Džibuto, kurį gali išsiderėti taikos keliu1 ir kuris bereikšmis šiandien' Abisinijai, kol Italija neturi pakankamai kapitalų Abisiniją iš- įnąų(įtptir p ^kapitalo ji niekad (neturės iri Vokietija jai jo negali duoti. Ęuomet Italija ėmė'

- iri tuojau' kyla'

štai ką: nuo liepos 1 d. 1932 m. iki rugsėjo 30 A 1938’ m. į A- merillą atvyko apsigyventi viso 65,404 asmens iš Vokietijos. Bet per tuos pusseptintų mėtų sugrįžo Vokietijon 22,362 asmens, gyvenusieji Amerikoje. 
Tok iri budri imigrantų skaičius iŠ Vokietijos per tą laiką padidėjo’ Viso 43,042, kas sudaro vi
dutiniškai 6,632 imigrantu kas* 
meLšita skaitlinė apima pabėgusius iš Vokietijos žydus, katalikus, socialdemokratus ir kitų demokratinių partijų šalinlri- kus, o taip pat tuos žmones, ku* riuos atsikvietė čionai gyvenan-

~An trach, rugpiučio 22, 1939riausiai ją pasidalintų Italija ir Vokietija anksčiau, negu ką’ xitą ir’nebūtų kas ją gina, šiandien Italija ne visai palankiai . pažiūrėtų į Vokietijos okupacinės kaririortienės įšiVeržimą į Vengriją, gi nesiveržti ir neturėti Vengrijos sutikimo’ pUlti* Rumuniją — Vokietijai kito kelio’ nėra, kaip ją Okupuoti. Ir (todėl aš esu (Jaugiau linkįs, kėd Italijai apsisprendus įeiti- į karą kartu su Vokietija pirmiausia bus Pietų Slavijos likvidacija ir tik vėliau kiti puolimai. Ir po Pietų Slavijos apkarpymo — eis Vengrijos link, kurią galėtų taip pat pasidalinti. Ir šis' Ital'ijos-Vokietijos žygis gali pasikartoti labai greitai ir .niekas jo nesulaikys, dėlto nekils karas, nebent Pietų Slavina gintųsi ginklu, bet tuomet labai abejotina ar į karą įsi- ikištų Anglija, o be Anglijos karari neis Prancūzija. Taigi, galime laukti dar vieno Europos žemėlapio pasikeitimo be didesnio karo.Ir jei griebtųsi Vokietija bei Italija dalintis Pietų Slavija — Vengrijai nieko nebeliktų kaipi prie to pasidalinimo prisidėti (ir stengtis tuomet kaip galint suartėti Su Italija, kuri gintų ją prieš Vokietiją, nes pasidabinus Pietų Slaviją netikiu, kad Italija butų užiriteresuota imti

ir Vengrijos dalį, ką darytų, .ei Vengrija turėtų išėjimą į A'driatikos jūrą, nuo kurios nori nustumti kiekvieną, nežiūrint kad Italija žūda išnuomoti Vokietijai Triesto uostą dešimčiai metų. Nuomos sutartį galima- greičiau nutraukti, negu karo sutartį, o karo sutartį Inufraūkė Italija’ SU Vokietija '(fe?r 1915 m., kuomet diplomatiniai metodai buvo šiek džentelmėniškesni.Verigrijai susijungus su lija' — abidvi gali apvilti kietiją.• Tai be abejo nuūiato ir ikiėtija ir jai sunku ryžtis kuriuo keliu eiti: Drinzigan ar Pietą Slavijon? Ir tėn iri ten gero1 laukti riėga’lima^ bet daugiau galima tikėtis Pietų Slavijos1 ūpkarpymo, negu kitoniško puolimo kuomet gali kilti pu- sauKnis’ karas. Aš esu daugiau, negri įsitikinęs, jog Vokietija ir Italija puls dar ką nors be rizikos pradėti pasūūlinį karą ir tuo* puolimo objektu gali būti .kol kas tik Pietų Slavija.Taigi, Vengrijos prisidėjimu i reikia labai abejoti ir jos apsisprendimas priklausys nuo Italijos apsprendirtio, jei Vokietija ją ūnksčiaū neišprovokuos pulti Rumuniją', kuo tenka laivai šabe joti. (Bus daugiau)

įAbisiriij^ą, ji buvo ti&rri, kad dėka Praricužijoš tarpibtekavi- mo ji garis prigūlteri anglų kapitelis Abteihųbs išririridrijimui. /U riėgavo; bet f iri tebiau jų įiegauŠ’ priėš tą pačią Angliją pra’dėjris Larą.<Itūlij'ri nėra liek riūVargu's nriū Abisiritj’OS kario te savo ekspedicijos Ispanijon’, kad ne- jgafc^ų kririiūriti arba1 kištis į pa- sriūliiiį karią, nės abi Šie' pasku- itiriim1 kariai itelij'ai kairiūVo už- mrišteis dringiriūsiū pusantro Šimte tūkštaričio iri apie 200 tūkstančių sužeistais, kas mili- j’omniai arimijai menkniekis, bet Italija nieko negali tikėtte kaririridūiri'a priėš anglis te prancūzus-, gi su jais susidėjus ■arba pasilikus neutrale,’ gali iš- (siderėti iš V. Europos valsty- ibių garantiją, kad tai ką ji turi — pasiliks jai ir priedo — ikai kurių lengvatų Tunise bei .Džibtite, kur jei negaus uosto bent Adis-Abėbo gelžkelį gali' .tikrai gauti pigia kaina pirkti. :O ko daugiau reikia Italijai? -Žemės? Kolonijų? Turi pakankamai, jei palieka jai Abisinija ir dar Albanija.Prisidėjus prie Vokietijos ji •gūli visri1 to labai lengvai netekti ir darigi pusiau laimingai prisibaigus karui — nieko naujo Veik negali pelnyti, kas pakeltų jos! gerbdvį.; Ir daugiau negu viltį galima turėti,, jog Italija pasielgs su! Vokietija' busimame kare, kaip pasielgė praėjusiame, ypač dar ut’meriant, jog- prie Vairo stovi Ikaip' karts tas pats Mušsolinte,- kuris 191*5’ m. už pusę mili'j'o- mo frankų parsidavė šantrirvb ininkams ir pravedė agitaciją stoti1 Italijai santarvininkų puL sčje.Ka'i kas gali prisakyti,* j’ūg Mussūlini krašte padėtis rie ikiek negeresnė triip Vokieti’jės ir jis gali susilaukti rėvoliueb jos. Tiesa, ekonominė padėtis ■bloga, bet tūo blo’gešriė bus karui prasidėjus iri Italijos liari- idis bris labrii patenkiritū, kak jai nereikės vėl eiti kariauti ir už tai gali dargi dari ilgėsniriln laikui apsiprasti šit Mušsolinio režimu, kas labai abejčtiria, jei karas kiltų.Ir patyš friktūi rodo, jėg Mū- ssolini nestato griežtų rieikūlū- ivinių kaip’ Hitleris', bė't laikosi laukiamos politikos, visuomet palikęs praviras1 dūris būsimorii derybom.Ir ne be pamato kai kas tvirtina, jog Vokietija gerai numato, kad Mūsšolini gali ją sprendžiateoje valandoje palikti ir todėl, girdi, stengiasi Italiją įvelti pirma į konfliktą, įbėgu pati pradės. Ir tai gal daugiau, negu kas kitas rodo, kad pirmas smūgis gali kristi (prieš Pietų SlūViją, o rie Dan- zige, riė’S Pietų Slaviją pultu abudu kartu.- Bet febai feikia abėj’Oti ari Mušsblini leisis į šią ūvūriifirirą, 0 j'ėi pirmas smūgis ikrte ne toje vietO'j’ė; kūr Itūli- jū kartu dūiyvauri iš pirmos (dierioS, galim’Ū būt tikriems, jog Itūlijia šiame karie nedalyvaus ririba įsikišū'š — maršuos prieš Miurichėrią. 1 ' >
i VengrijaVengrijos padėtis 'blogiausia ir kebliatisitei.' JOS padėtis1 panėši į P'abūl-tėš Valstybių1:’ nei su vienūis, riei sri kitais dėtis, nei gali būti tikra, krid neūfralė galėk pūisilikti. Jei Vėngrijri būtų tikra, kad? būsimame ka’re dalyvaus Ital:?jay ji apsispręs f ų eiti kartu sri Vokietija, bot fos garantijos' ji hefiirię Bet ji turi ankščiau apsispręsti, rie’$u pati1 Italija, kuri srivO koVfų neatiderigŠ iki priskūtiūiO momento. Ir Horliš, VėngžijOŠ Valdovas*, atsidūrė nepavydėtmon .padėtim Bet jos padėtis butų tuo blogesnė,* jiei ji rubežiuo-

I

* • «* ’ Ym o te socialfzriio. Tas laikot arpis, kaip komunistai diena iš dierioš visais’ pasaulio liežuviais skelbia, jau seniai praėjo: Sovietų Sąjungoje socializmas jau esąs įsteigtas. Tai koks tenai dabar “pereinamas laikotarpis”?Pagal Lenino teoriją, pereinamam laikotarpyje iš kapitalizmo į socializmą turi viešpatauti “proletariato diktatūra”; bet juo labiau kapitalizriias yrū pakeičiamas socializmu iri nyksta klasių skirtumai, turi valsL itybė darosi mažiau reikalinga lir> galų gale, visai “nudžiusta”. ilŠriykus klasiniam vieŠpatavb ririūr, pati savaime išnyksta ir dri vi’ėšp'ūtavimo mašinerija, valiKūd’a'ngi1 Pcrišfj'oje, kaip1 sako įj^ūsivū’ ir jOS agentai komunis- ■ tūi, gyvririja SOČiŪi’izmas iri kla- :šių j’riri riebėte, -te’i' pagal Leni- h'o tebrijlą fė'fiū’i neturėtų būti Į te valstybės', p tuo tarpu tairiė i pareiškime, kurį buk UžgyrŽ “400 intelektualų”, sakoma1, kad Sovietų Sąjungoje d'ar tebėra “politinę diktatūra”.Ir ta politinė diktatrira dar tik dabar, girdi, keičiašil “į de*- ’mokratijos pusę”. Jeigu ji ir iš tiesų į tą pusę keistųsi (norš faktai rodo visai ką kita), tai po dabartinio “pereinaihojo laikotarpio” turėtų ateiti deriiokra- ,tinė valstybė. Na, o Leninaš mokino, kad jau^ įvytus* šėcia- ližiriui, jokios valštyfeės nebebus! *Tai ką tie Amerikos “iritelėt- tualai” čia p^giedbjri,' jeigu- jie iŠ tiesų šitą pareiškimą ūžgyrė? \ Viena iŠ dviejų:1 rirba jie nieko neišmanri apiė Leriirio teoriją — arba jie pareiškė, kad Lenino “mokslas” ’ apie valstybį yra grynas absurdas.£ O betgi “Laisvė” džiaugiasi,

poilsiui, apšvietei, nemokamam' mėdlkaiiui aptarnavimui, motinystes aprūpinimui ir aprūpinimai ligoje ir senatvėje, visiems lygias teisesi gyvemmė ir veikime, be jokio rūšinio ir tautinio* pa-I skirstymo.”i Motegirigėšiiį pūre^škimą stfri- kri britų sdga?teo1*L iiės jWk visi1 žirio, ką*d' jokių civili^ laisvių ŠoVietų Sąjungos gyventojai neturi: nei žodžio’ teisVės,* riėi spaudos laisvės, riėi susiriūki- ;inų laisvės, nei organizacijų' laisvės. Vadinama “teisė darbri'i” yra gryna fikcija, nes dėl men1- i kiaušio1 nusikaltimo žm’Oguš Rū- šijoje galt būt' ištremtas i^ gy- vęriairios vietos^ gali bu f išmestas “su vilko bilietu” iš dirMti- ves, gali būt suareštuotas ir be teismo, tik žvalgybos sprendi- iriri, išgabentas į koncentracijos stovyklą' arba kalėjimą pehke- riems metams.Neperseniai Maskvos spauda buvo pilna žinių apie kriminalinės bylūs, iškeltas dirbtuvių direktoriams ir užveizdoms, ku- »■ -» • ♦ ' ' rie nusilmlto, nepašalindami iš dirbtuves darbminkiį, pūsivėli- nusių 20 minučių į darbą.Taš p’ėrėiškima's; girdamas “naują Konstituciją”, užtylėjo tą faktą, kad bent 90'% ašmenų, kurie ją rašė, jati yra su
šaudyti arba kitokiais bridafe 
“likviduoti”!Ta'i šiteip Sovietų Sąjtenga keičiasi “į demokratijos pusę”. Bet Lenino “mokslas” apie štybę sakė; kad “pereinamasis kad tai esąs garbingai dokulaikotarpis” bus tarp kapitaliz- mentas”.-

tiek
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Lietuvos Naujienos
l'lll" 'l 1.^*1 Imil. Lt. Šiūo metu pasidarė labai akturilus elektros reikalai Vakarų Žemaitijoje: yra reikalo praplėsti iPalangos, Kretingos, Plungės elektrines ir duoti elektros energiją šventajai. Šiame rajone norima pastatyti hydroelektrinę ant Minijos, iš kurios galima butų griūti apie 1.200 kw energijos ir kurios prie dabartinių sąlygų pakaktų ilgesniam laikui. Ateityje numatoma Minijos elektrinę sujungti per Telšius

KAUNAS — Susisiekimo ministras iriž. K. Germanas liepos 28 d. painformavo spaudą apie vyriausybes plariris Lietuvai aprūpinti elektros šviesa ir energija. Elektrai Lietuvoje gaminti du svarbiausi šaltiniai yra upių srovės it durpių kuras. Žiiiovų teigimu musų upes gali duoti apie 159,000' kw elektros energijos. LigL šįol mūsų mieštai ir miesteliai apsirūpina elektra privatinėmis arba savivaldybių į... jrėngtomišvel’ektrihėmic kuriį|fr’Kiffšėnu^ sir”Rekyvos> šilti- riėmaza dalis kūrenama importuojama nafta. Miestams ir pagal išgalės visam kraštui pigia elektra aprūpinti vyriausybė yra’ paruošusi eilę pfO- jiėkbį! didžiritemš ėtektrainėms št'a’fyti. Viėriri galingesnė elektros1 stotis nrima'fyte statyti ftekyvoi'ė,’ netote šiarilių, ir iš įkiš teekti ėtektroš energiją Žteritearirš,' KurŠėn’am's, Radvi- teškiriiy Sedūvrii ir Panevėžiui, p'ė'stete'rif tari! reikalui tra'ns- priTtri liriiją, iŠ kririris galėtų ei ėtekfrOš ėriėrgiją ir ma- i sririaridrijiteriri pūnktai,

mine elektrine ir šių elektrinių veiklą suderinti. Minijos elektrinės projektas jau paruoštas ir jį ateinančiais metais galima butų vykdyti.KAUNAS. — “Musų Juros” antras numeris, skirtas Juros savaitei, išėjo su Šukiu, kad ■jurą mylėtume, vertintume ir išaugtume, kaip gimtąją žemę, ■kad pajūry s mums butų ne sie- !na, bet toji vieta, nuo kurios Lietuvos valstybės erdvė prasideda ir tęsiasi tiek toli ir plačiai, kiek toli ir plačiai tęsiasi juros vandenynai. Klaipėdos įiefikimui išlyginti laikraštis siūlo1: 1)‘ Šventosios vietoje steigti didelį, modernų* lie- ’tuvišką ubstą — miestą; 2) pagreitinti modernaus žvejų uo- :sto statybą; 3) prekybos laivyną padidinti bent iki 60,000 tonų; 41) įsteigti jūrininkystės mokyklą, suburti visus jurininkus ir jiems duoti prpfesinio darbo; 5) motorizuoti žvejybą; 6) steigti navigacijos institutą; 7) vasarotojus kreipti jį pajūrį; 8) kasmet ruošti juros dienas; 9) propaguoti van- denis' spbrtą.

kūim^i fe mteštėliritJau visiškai pribrendo reikalas statyti didesnę hidroel ektrainę Kauno rajone. Aukščiau Kauno Nemunas galėtų būti pakinkytas jėgai du kartu : prie' Birštono (Birštono kilpo'S* projektas) iri prie Pū- žaislite. BirišfoilO kilpos projektu’ riurnatoma patvenkei Nemuną prie Nemaniūnų apie 17 m aukščio,, t. y. tiek, kad Upė butų sUnriūdota iki pat Vilniau^ krašto’ sieriOs; iš šios užtvankos vūndenį kariate pOr- leisti į Vėrkriės slėnį prie Birštono te čia’ pastatyti riritrą užtvanką. šiuo projektu abi užtvankos dūotų apie 50,000 k\V, bet jis būtų pats brangiausias (apie 60’ mil. Lt be tinklų) i Nemurias prie pažūislio su ūžtvūnka apie 14 m t. y. tiek,* kad pašpifiš butų sukfe- rintri* su* B'irištOrio užtvanka, duolų apie 28,000 kW energijos. Neris numatoma sunaudoti jėgai friip pūt du karte: prie Kleboniškio su užtvanka apie 10 m. aukščio, .kur gėlėtų bu- ,ti gauta apie 11,000 kW ir .agurkų. — Statistikos duome- ' aukščiau Jonavos prie Skuru- nimis nuo 1935 iki 1938 metų llių su užtvanka apie 17 m. už eksportuojamus žvėrių kai- | aukščio ir vandens paspiriu Hus buvo gauta 3,641,200 Lt ilki Vilniaus krašto sieriOs te pajamų. Vidutiniai kailių kas- ^Ukmergės. ši užtvanka duotų met eksportuojama už 200-250 |apie 20,000 kW. Neries už- tukst. Lt. — Netrukus į Lietu- | tvanka prie Skurulių ir Nemu- vą atvyks Turkijos pirkliai,, kūno užtvanka ♦ prie Pažaislio rie supirkinės arklius ekspor-

• KAUNAS. — Prasideda daržovių; medaus, grybų ir Vaisių eksportas. Medus eksportuoja- ■mas į Ameriką, Angliją, Šveicariją ir Vokietiją, grybai į Ameriką, Vokietiją ir Švediją. ■Voveruškų šiemet numatoma išvežti apie $0,000 kg. “Pienocentras” žada eksportuoti vyšnių apytikriai už 360,000 Lt. Be to, numatoma eksportuoti apie 5,000 tonų konservuotų

tusi su Italija, nes tuomet tik- Ikiekviena kainuotų tarp 25-30 tui į Turkiją.
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Gyvybę Už Svetimo 
Krašto Gerovę

18 Musų Tautiečių Paaukojo vo 12 Tarpt, brigadoj. Ūz pa-

TieslogAils kelius. Kariu jn*V trauki
nys pravažiuoja po Ilurison ul><* *r 
VcnnsylvanialSYotl. N»w Vorkr, sėskite 
i gražu traĄikinl—Ir tiesiog I puikią 
Parodoj sfotj . . . .TO' rtllbu'ėh). r0»-

Antrad., rugpjūčio 22, 1939________________________

LIETUVIAI ŽUVĘ UŽ ISPANIJOS RESPUB COOK COUNTY 
PASIŪLO

Attntfv AUTOMoartrŲ

Camp de Gurs koncentraci
jos stovykloje esą lietuviai*, 
buv. Ispanijos respublikos ka
riai, siulafė sąrašų, kiek, ją 
žiniomis, žuvę tame kare lie
tuvių.

Štai jų sąrašas:
1. RAČKAUSKAS, Stasys, 

darbininkas, atvykęs iš Argen
tinos. Tarnavo 12-toj Tarptau
tinėj brigadoj. Žuvo 1937 ni. 
liepos 12 d. Hueskos fronte 
prie Kamilas miestelio.

2. VALIUS, Adolfas, mecha
nikas, atvykęs iš Argentinos. 
IŠ pradžių dirbo viename ka
riniame garaže Albasetėje. Vė
liau įstojo į 13 Tarpt, brigadą. 
Žuvo 1938 m. vasario 16 d. Eš- 
tramaduros fronte, Siera' Kve- 
mada kalnuose.

3. PRALGAUSKAS, Vincas, 
atvykęs iŠ Brazilijos. Dirbt) 
kariškose dirbtuvėse Albastėj, 
vėliau įstojo į 13 Tarpt, briga
dą. Žuvo kartu su A. Valiumi 
1938 m. vasario 16 d., Estra- 
maduros fronte, Siera Kvcnm- 
da kalnuose.

4. PIVORIŪNAS, Pranas, vil
nietis, kilęs iš ūkininkų šeimos 
atvykęs iš Argentinos. Tarna-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

neturi pinigų, kreip- 
Naujiehiį spulką,— 
paskolų ant ilgų'

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted SL 
c/NCago, ill.
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sižymėjimą kovos lauke“ pakal
tas į, seržantus.- Sūntiai Sukeis
tas’ Ebro fronte, mirė ligoni
nėj.

5. ŠILENSKIS, Antanas, ki
lęs iŠ nėtntti'ngų tfaisti'ėčftt šei
mos, atvykęs iš Argentinos. 
Tarnavo 129 Tarpt, brigadoj. 
Žuvo 1938 m', balabdžto 2 d. 
prie Morelos miestelio, italų 
tankams apsupus jų kuO^ą.

6. MISIKEtlčIUS, Julita,— 
Julmis, žurnalistas (“Liet. Ži
nių”, “Musų Jaunimo^ ir Ame
rikos lietuvių spardos ben
dradarbis), atvykęs iš Lietu
vos. Tarnavo 129 Tarpt, briga
doj ir žuvo kartu su A. šifens- 
kiu 1938 m. balandžio2 d. prie 
Morelos miestelio, i'tafų tan
kams apsupus jų kuopą.

7. VILEITA, Mykolas, meta
lurgijos darbininkas, vilnietis, 
atvykęs iš Argentinos. Tarnavo 
1*3 Tarpt, brigadoj. Žuvo spro
gus mortyros sviediniui 1938 
m. rugsėjo 21 d.- Siera de Pan- 
Jols kalnuose, netoli Korbera 
rhiestelio, Ebro fronte.

8. PALUBECKAS/Pranas, ki
lęs iš smulkių valstiečių šei- 
rhos, atvykęs iš Lietuvos. Tar
navo 15-toj Tarpt, brigadoj. 
Sunkiai sužeistas Gharamos 
fronte, mirė Madrido ligoninėj.

9. MARCINKUS, Antanas, 
kilęs iš valstiečių šeimos, at
vykęs iš Argentinos.’ Tarnavo 
^3-toj Tarp, brigadoj. žuvo 
1938 m. rugsėjo 22 d. prie Kčr- 
bėros, Ebro fronte.

10. SLAVINAS, Edvardas, 
jėūnas vaikinas, atvykęs iš 
Prancūzijos. Tarnavo’ 45^tos 
divi'zijėls sm'ėgi'nm’a’ja'm bata- 
lijone, žuvo 1938 m-.> rugsėjo-19 
d. Siei^a Kabals kalnuose, Eb
ro fronte.-

11. STRAZDAS, Atvykęs is 
Lietuvos. Tarnavo 11-toj Tarp.

NAUJIENŲrACMB TelephotO
CHlCAGO. — Jack RiišseU (po1 dešinei), kuris liko 

atgabėhtds čia' fr bus teisiamas už William Scott Hamil
tono’ nWžTtttyiWU.

R1A1TSIAŠ Kdfah? 
j Ydiko ĖAi 
gAttllNį PAtt6«- 

D4?

PENNSYLVANIA STATION 
. NaI Ybtoid

IMKITE TIESIOGINI KELIĄ
Stfrffe Parodos Patalpose!

Užtikriname, kad Sntaupyrite 
Sfttfturf ifcterii

Virš 300 garantuotų karų. 
Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotų karų, 

kuris, La/nAUis daug - metų už 
tokią* kailių, kokių išgalite 
mokėti. Mes duosime gerų 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
galite issrMoKfiTi Per 

DVEJUS METUS.
Musų pasėdos 

yra’ atdaras 
10 vai. vakarė 
sekmadiėng

Nesvarbu kur
’ prtfiėi^kife šios 

aplankykite čirmtf ir sutau
pykite pinigų!

kambarys 
kasdien . iki 
ir visą dieną

gyvenate, ne- 
progos- Mus

brigadoj, šoferis. Žuvo-.Terbe
lio ofenzyvos metu’ 1937 m. p'a- 
baigoj.

12. MAZURKA', Antanas, at
vykęs iš Jungt. Amerikos Val
stybių. žuvo Aragono fronte, 

į prie Kaspės.
13. BAUBLYS,- Julius, taip 

pat atvykęs iš JAV. Žuvo Ara
gono fronte.

14. ALKSNIS, Balys, atvykęs 
iŠ Ėanadbs.

15. GRIGOREVIČIUS, Prab
as, atvykęs iš Kanados. Sužėi-' 
stas prie Teruelio, mirė Beiii- 
kasirno ligoninėj.

16'. Viėnaš lietuvis, kurio pa'- 
;varde dar nežinoma, deportuo
tas iš Brazilijos, buvo pasekęs 
į Franko nelaisvę. Bevedant ji 
šušaU’dyti, pabėgo. Vėl’iau fran’- 
kistų srity buvo aktyviu par
tizanu. Žuvo Galisijoj.

17. ‘Kitas lietuvis, kurio pa?- 
^ardės fiėp'avyko sužinoti', žu1- 
yo jYrie Irimo, pačioje pilietinio 
tačo pradžioj, kur vadovavo 
vienai milicininkų rinktinei'.

18. Trečias lietuvis, taip pat 
nežinoma pavarde, žuvo Ka
sa de Kampo, Madrido prie
miesty, smarkiausių puolimų

O štai 4 lietuviai' dingę be

Atiminėja litus
Kas dar turi keletą litų, tai 

j uos' saugoja; kaip savo akį 
kaktoje. Rlaipėdiškiai turimus 
litus iki 1 d. liejos turėjo iš
keisti į Rm. Dabar visus ras- 

•tii's' litus atiiha ir d'ar uždeda ' 
pabaudą. Visame Klaipčdės ; 
krašte tarpe gyventojų yfa di- : 
'deliš nėsugyvėnimas, vieni ki-l 
t'us skundžia, kad turi litų, ar 
verčiasi ko'nftabarida.

i ——___ ______________________

Nė viena kita traukinių 
koiApanija; kifri veža į Nc’tf 
Yorką,- nė^siųid' šib'kiė tie- 
S?bg į1 Pasaulinės1 Parodos 
Patalpas- patogumą! Taigi', 
keliaukit Pennsylvania trau
kiniais! Išvenkite sumišfeid, 
š u Aki oš irde'sto4 trėf^kds,- lai
ko sugaišties!

■ 36 IV. 60-rtieikų VilIrihU jMfrnaiiii per 
W«Hlilngton, D. C., ir Jėl keliaujate j viri
ni! !»««’? I»er YVanhinktonų, grįžtant galite 
keliauti per Ni'/anį Failu, be Jokiok 
ekstra kainos. Praleiskite dienų Piiila- 
delpliijoj . . . pamatykite Liberty Bell . 
yėilcy. Forge. Ąt’sli'lrrt llelirinfr i Atlantilc 
Cfty $2.00 ] eoaeheH, $3.00 puilmanuoRri, 
l>luW tlulbiUm kainui

bargainv kainos

$2820
Vtfound ««„ . ..k 1 . ”u coacheg”

s»,?;,?’„•» •»-»»

/-n

ZPI" r. .'2 Trail Bia-

linę Parodą. K 1 1 rtsa»-
t«8D6l S£?r'?,acfjų kreipki- 
N .T,,,UetU Ofisus—354 
rksrvr,,,gan Ave-i 101 R 
» <’,e

A.CyS' V ”!;■ 
Sf i * * ^allplENtral 7200.

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1346 West <Srd Štreel 

prie LooiniS
iii ■■■ ■ ■■ iiiiii ~ m i ■ ‘iii ui i ml m.M i

PENNSYLVANIA RAILROAD
THE PIRECT ROUTf 70 THE NCW YORK /.'ORIOS FAIR . STATION ON FAIR GROUNOS

faii^ii 6 n ■ 11.1 MI —^4*m**»*m.hfc—■

ANGLYS—CO AL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

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

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

Indiana ..................................
ir kitokias anglis pristatom

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
JOHN OKSAS 

4405 So. Fairfield AvėAue

$7.50

$6.95

$7.05
$8.20

$7.75

$6.75

1. ŠVILPA, Juozas, atvykęs 
iš Lietuvos. Tarnavo 11-Loj 
Tarpt, brigadoj, Dingo be ži
nios.

2. BUTRIMAS, atvykęs iš 
Kanados. Buvo 15-tos Tarpt, 
brigados Mekerizi Papiliau ba- 
talij'ono komisaras. Dingęs be 
žinfios. ,

X MALICKAS, atvykęs iš 
Kan’ados. Tarnavo 15-toj Tarp, 
brig. Įbingęs be žinios.

4. Zdanausbas, atvykęs iŠ 
Kanados, esąs* Fra'nko nelais
vėj.

Iš Lietuvos
Moko kirpti avis

KLAIPĖDA. — Klaipėdiš^ 
kiai kek^ieną1 dieną gati’na 
naujų parėdymų. Pirmiau avis 
kifpda'vo ūkininkai Sulig sa*vo 
nOrih1,' bet dabar yra fh'Okomi 
kaip avis reikia kirpti ir kiek 
Vilrios reikės atiduoti. Avis tu
ri’ b’uti fi’ti'ki'rpta sYrlig fifirbdy- 
mu,- nei aiikščiaa, n*ei žemiau 
negafima. (Jž* neklausymą bus 
baad’žiafhi ir aTirtianiA visa 
vilna.

Piėritį tttfi atiduoti
Plebą feiėšl p'ri’sfė’ltyti į 

pun’kftfš'. Jei1 ūkininko yra diJ 
dėlė še i iria, Jai' jis pieną var
toti galės tik trijų karvių, o 
kitų karvių pie’ną visų turės 
ritidririt? Sttti# š’č’tm’Os
dichnWo bih’š A'tWodhW temis 

kėJiį1 pfe- 
įiią gali’ srivaTtrifr savo* reikti- 
*’fenas.-

I -M MIC t'iiifi*ii ii

f

i

• FOTOGRAFAS

l-

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KL1UBO 

NAUDAI.

Lietuvis Plumbcris
— T.xls nu ot»N —

JAS FITTINGS and SEWERAGL
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W. 69th St.

Tel. Hcmlock 2867
Rez. Republic 5688

C0NRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųŠies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 

i šviesomis. Da r b d š 
garantuotaš.

420 W. 63rd St, 
Tėt ĖNG. 5883-5A4t
UI' " ! I * ■ H ■ -

< Ligoninės-
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $*| £.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje   $ 15.00 
reumatizmas $9.00 
Grėitai Palengvinama.... ■■
VISAS LIGAS GYDOMA $ <| .00 

Ekzaininaciją įskaitant vaistus
DOŲGLAS PARK HOSPITAL 
IŠ00 So Kedzie Avė., Chicago 

TeL LawndaW 5727.

$,--3

PRANEŠIMAS
■' . 10 . < ■ . '

Mokesčių Mokėtojams Ciceroj
LAIKAS MOKESČIAMS SUMOKĖTI CICEROJ YRA 

PRATĘSTAS IKI KETVIRTADIENIO, RUGPIU- 
CIO 31 D., 193!) Metu

Apsimokėkite s^vė mokesčius

Rugpjūčio 31 Dieną
Cicero miesto rotužej ir išvenkite ilgų laukimų eilėse ap 
skrido name, viditiiešty. ■

JERRY J. VITERNA,
ClCEROS KOLEKTORIUS

karas, ar taika?
Kaip tamsus karo debesys apsupa* padangę, ktfomet nyki 
ir nejauki’ darosi siela spaudžiama tragingų minčių — 
skaityk “Naujienas kas dieną' ir pažink, jog pasaulis
dar yra ne visas juodas ir daug žadąs gražių ateičių.

t'739 Š<*>. Halsted Street
“NAUJIENOS

' Chicago, Illinois

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

kaip žuvis BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL

i| |f~ ’ 1 -ir'



NAUJIENOS, Chieago, III.

ch (gagos lietūviu draugija
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chieago ..................................................... 38
Adomas Markūnas, Chieago .......................................... 34
John Petkus, Aurora, III................................................. 27
Juozas Ascilla, Chieago ................................................. 24
Benedict Vaitekūnas, Chieago ...................................... 24
V. B. Ambrose, Chieago .................................................  15
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III................................  14
Petras Galskis, Chieago .................................................  14
K. Yokubka, Cicero, III....................................................  12
Frank Bulaw, Chieago .....................................................  8
Joseph Laurinas, Aurora, III........................................... 8
S. Yurchis, Chieago ........................................   10
Petras Lapenis, Chieago ................................................. 6
Jonas Thomas, Chieago ....................................... ............ 5
E. Norgailienė, Chieago ...................................................  3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.................   3
Ramusis Mikšys, Chieago ............................................. 3
Marijona Ascilla, Cicero ................................................. 3
Mike Senko, Chieago ....................................................... 2
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................. 2
Frank Klikna, Chieago ..................................................... 2
Thomas Šalkauskas, Chieago .......................................... 2
S.'Mockus, Racine, Wis..................................................... 1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis......................................... 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind...........................  1
J. Cinikas, Cicero ................................................................  1
Juozas Albauskas, Chieago Heigts, III.......................  1

Antrad., rugpiučio 22, 1939

— SAVAITRAŠTIS —

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

ŠTAI JUMS PROGA
Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams

Casilla d* Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
ka.s ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams da'igiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Moses Annenberg (po kairei) ir jo sūnūs Waltcr, 

kurie yra kaltinami nesumokėjimu valdžiai $5,500,000. 
Per abudu jie turėjo užsistatyti $125,000 užstato.

Skundžiasi kepyklų 
darbininkai

Išsiuntė j darbo sto
vyklą

John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind. ..........................
Bruno Arlauskas, Chieago ..................... ........................
Joseph Augaitis, Cicero .....................................................
Jonas Kaulinas, Chieago ............................................. .....
Constantin čepulevičius, Chieago ....................................
Anton Marshall, Maywood, III............................ ...... .......
Pavieniai nariai įrašė ............................... ...................... 89
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtu vi ą gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

MARIJAMPOLĖ. — Mari
jampolės kepyklų darbininkai 
skundžiasi, kad jie kepyklose 
normalias darbo sąlygas turi 
tik tol, kol kepyklininkus kas
dien kontroliuoja darbo in
spektorius ar policijos parei
gūnai. Bet vos tik kepyklihin- 
kų kontrolė sumažėja, kai ke
pyklų darbininkai vėl dirba 
naktimis, dirba po 10—12 ir 
daugiau valandų darbo dieną, 
neregistruojami ligonių kaso
je. Be to, kepyklose darbas 
sunkus ir varginantis, o atly
ginimai už darbą miniatiūriš
ki, viršvalandžiai neapmoka-* 
ini, šventadienių (larbas verti
namas, kaip šiokiadienių ir kt. 
Šitokiais nenormalumais 
siskundžia net visai rimtų 
pyklų darbininkai. '

KAUNAS. — Už kurstymą 
nedirbti išsiųsti į Darbo sto
vyklą.

Praėjusios savaitės pabaigoj 
Darbo stovyklon išsiųsti Sta
sys Martišauskas, Kazys Vait
kevičius, Ričardas Lorencas, 
Stasys Olišauskas ir Jokūbas 
Portnovas.

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

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

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

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

PRIEŠINGAI, musų
teisę savo pasiūlymą 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu
populerų 8 puslapių

bendrovės direkcija rezervuojasi 
atšaukti, kaip greitai ji matys

įdėkite vieną dolerį—jus gausit 
laikraštį. Adresuokite taip:

Trumpos žinios

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

nu- 
ke-

Neseniai padaryti nutarimai 
Darbo stovyklon išsiųsti: Jus- 
iinas Rugenis, Karpas Uraki- 
nas, Aleksandras Dorotkinas, 
Antanas Gadliauskas, Henri- 
kas Žebrauskas, Chaimas ' < iGoldbergas, Ąbromas Minde- 
lis, Alfonsas Vilimas, Gutmas 
Smerkovičiuš ir1 Povilas Moe« 
kevičius.

KONTESTO EIGA
Kontestantai

Chicagos Lietuvių Draugijos 
.Jubiliejinis Kontestas eina ne
blogiausia ir laike vasaros karš-i 
čių. Vasaros karščiuose naujas1 
narius gauna vien tik kontes-Į 
tautai. Dėka pasišventusių drau-j 
gijos labui konlestantų ir laikei 
vasaros gavome pusėtiną skai-į 
čių naujų narių ir draugija tuo* 
gali didžiuotis. Orui atvėsus, aš 
manau, kad kiekvienas kontes- 
tantas dar smarkiau pradės dar
buotis gavime naujų, kad pa-, 
siekus aukštesnį laipsnį.

Draugijos nariai
Draugijos nariai, ką jus ma-Į 

not apie Draugijos Jubiliejinį 
Konlestą? Juk jau laikas ir 
jums pradėti darbuotis! Pikni
kuose, išvažiavimuose ar taip 
kokiuos susirinkimuose libai 
gera proga besikalbant sužinoti 
katras jūsų g.minaitis, draugas 
ar taip pažįstamas dar nepri
klauso musų draugijai, tai to
kį asmenį reikia užsirašyti į sa
vo adresų knygelę ir prie pir-. 
mos progos nueiti pas jį į na-j 
mus ir prirašyti į Chicagos Lie
tuvių Draugiją.

Juk kiekvieno nario pareiga 
darbuotis draugijos labui ir au
ginti draugiją, kad su laiku vi
si susipratę lietuviai, gyveną 
Chicagoj ir jos apylinkėse, pri
klausytų į Chicagos Lietuvių 
Draugiją. Kad tas įvyktų, tai 
kiekvienas narys turi būtinai į 
metus laiko prirašyti nors vie
ną narį. Katras iš narių pirmu
tinis prirašys naują narį šiame

Jubiliejiniame kontesto šį mė
nesį? Lauksim iš narių pasidar
bavimo !

Reikalinga Kontestantų-čių
Šiame Draugijos Jubiliejinia

me Kontesle mes turim 27 vei
klius kontestantus ir keletą kon- 
lestantų, kurie apsiėmė darbuo
tis konteste, bet dar nėra iki 
šiam laikui įrašę nė vieno na
rio. Kadangi mes stengiamės, 
kad šis Jubiliejinis Kontestas 
pavyktų sėkmingai (aš manau, 
kad veik ir visi draugijos na
riai norėtų, kad šis kontestas 
pavyktų), tai mes dar kartą 
kreipiamės į narius, kad apsi
imtų pasidarbuoti draugijos la
bui įstodami į kontestantus. 
Kontestas tęsis dar per aštuonis 

i mėnesius, todėl dar yra laiko 
prisirengti ir gauti narių.

įstojus į kontestantų eiles 
— darbštesnis kontestantas tu-

! f. . i,.n dar progos ir pralenkti na
ivių gavime dabartinius kontes- 
tantus. Kad yra progos tą at
siekti, tai kaipo faktą galiu 
jums priminti K. Yokubką ci- 
cerietį, kuris dar tik neseniai 
kaip įstojo j kontestą, o jau 
pralenkė narių gavime 23 se
nus kontestantus. Ar tai nege
ras pavyzdys, kad ir jums yra 
dar progos būti pirmutinėje ei
lėje draugijos Jubiliejiniame 
Konteste! Kreipkitės į ofisą, 
1739 So. Halsted St., kur galė
site gauti pilnas informacijas 
kaip prirašyti naujus narius ir 
kokias dovanas gausit už savo 

: darbą — pasidarbavimą.
Lauksime narių pagalbos šia

me darbe.
Iki šio laiko šiame Jubilieji-

MAŽEIKIAI. — Nuo liepos 
10 d. miesto būrin. Velička ir 

‘mokesčių 
nam mėn. 
Burmistro 
padėjėjas
o mokesčių insp. — padėjėjas 
J. Virbickas.

insp. Leknius vie- 
išvyko atostogų, 

pareigas eina jo 
Pr. Kumpikevičius,

Mykolas Sereika nubaustas 
1 tukst. litų arba vienu mėne
siu kalėjimo, o po to viene- 
riems metams ištremiamas 
i Ukmergės apskr., Želvos vai., 
Bludašilių km.

Jadzė Filipavičiutė ištremta 
vieneriems melams į Trakų 
apskr., Kaišiadorių vals., ša
kiniu km. c

Nors šienapiutė jau baigia
ma, tačiau pašaro į miestą la
bai mažai teprivežama. Mies
tiečiai susirūpinę, kad negalė
sią žiemai prisipirkti pašaro.
' Nuo antrojo pusmečio mies
te atidaryta keletas naujų 
krautuvių.
(Jastroliavo cirkas “Karado”.

3300 vasarotojo
PALANGA. — Per gegužės, 

birželio ir iki liepos 14 dienos 
vasarotojų Palangoje 3300.

Tautybįų atžvilgiu vasaro
tojai taip pasiskirstė: 60% lie
tuvių, 35% žydų ir 5% kitų.

Per 13-ką dienų 100
ekskursaijų.

•Per šio mėnesio 
Palangą aplankė 100 
jų su 5—6000 ekskursantų. Iš
to skaičiaus 4 iš užsienio.

ekskursi-

niame konteste jau yra prirašy 
ta 362 nariai. A. A

NAUJI NARIAI
Kont. S. Yurchis įrašė: 

John Martin Rudis 
Magdeleha Kazonas 
Alex Gudas

Kont. K. Yokubka įrašė: 
Miss Alice Simonaitė

Pieninė
KVETKAI. — Kvetkui 

b-vė “Pelnas” isisteigė
p-P- 

1925 
metais. Buyo 7 nariai. 1938 m. 
balansas buvo Lt 167,647.95 — 
Pristatė pieno kg. 586,550 — 
nar iai ir nenari a i kg. 2,166,253.
— Pieno tiekėjų turėjo 568 
nuo 1928, karvių.

1938 m. pelnas Lt 19,791.53
— kapitalai Lt 137,362.20. — 
Narių 99.

(Pieninė nors randasi senose 
buv. karšiamos patalpose, ku
rios pieninei nėra pritaikintos, 
bet 1938 m. buvo išeita su 89% 
I rųš. sviesto.

Jau seniai buvd galvota apie 
naujų patalpų statybą, bėt šis 
sumanymas dar tik šiemet 
pradėtas realizuoti. Nupirktas 
labai patogioje vietoje sklypas 
ir pradėta murinės pieninės 
statyba. Vien sienos kainuos 
63,000 litų.

Gamina kazeiną
' RIRŽAI. — Klausučių p. p. 
b-vė “Valio” pradėjo kazeino 
gamybą. Mašinos kainavo virš 
20,000 litų. Nors ūkininkai iš 
karto nenoriai liesą pieną 
tiekdavo, bet vėliau jo prista
tydavo tiek, kad jau pieninė 
nebegalėdavo viso priimti.

šiomis dienomis gautas iš 
Pienocentro raštas, kad šią ga
mybą uždaryti: Kilo didelis 
susirūpinimas.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi
ją j rankas

Ar žinai, kodėl vieni Ji gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

4153

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir

. < Literatūros Žurnalas >
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

ge.rausių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153 LITHUAN1A

She's prettij as 
_ a pieture, 

būt ....
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
It can ruin any girl’s popularity . . . het 
elosest friendships.

The insidious thing about halitosis is 
that anyone might nave it and never 
realize tne fact. Friends know, of course 
. . . only too well. Būt, unfortunately, it 
is such a delicate subject they won’t tell.

Don’t gamble with your sočiai oppor- 
tunities... your happiness. It is so simple 
to guard against this offensive condition. 
Just gargle with pleasant tasting Lister- 
ine Antiseptic. Fermentation, a major 
cause of mouth odors is quickly checked 
and the mouth odors are overcome.

Get the Listerine Antiseptic habit. Ūse 
it . . . moming and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar* 
macai Company, SI. Louis, Mo.

MACARONI 
AND-CHEESE

SEADY IN 9 MINUTES

LISTERINE 
■» HALITOSIS
O (BAD BREATH)

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuve®, 
krato Skelbiasi Naujienos*. MILUONS OF POUNDS HAVE BEEN 

7J. USED.BYOUR GOVERNMENT

Ūse only one level tee- 
spoonful to a eup of sifted 

flour for most recipes.

■f^tBAKING 
HWPOWDER
Samepricefoday 
as 48 years ago 

25 ounces for 254 
Manufacturcd by baltini powd«r 
•padaliitf who malta nothing būt 
balting powdar—undar suparvitlan 
of aapart chamiits of nailonai 

raputation.__________

A. A. 4153. — Vėsi suknelė au
gesniam moteriai. Sukirptos mieros 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48.

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

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted SU Chieago, HL 

čia fdedu 16 centų ir praiau
atsiųsti man pavyzdi No.
Mieros . .................... per kratine

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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PENNSYLVANIA KELIAS - TIESIAUSIAS 
Į PARODĄ

Vienintelis turįs stotį Pasaulinės 
Parodos žemėje

Tai faktas, kad Pennsylvanid 
gelžkelis yra tiesiogis kelias Į 
Pasdtilihę Parodą it viehiiltelis; 
turįs stotį parodos žemėje, kaš 
biitų pakankama priežastimi 
Pehnšylvania keliu į parodą va
žiuoti.

New Yorkds yra didėlis ir 
komplikuotas miestas. Jei nesa
te tenai biitę, Šis tiesioginis pa
tarnavimas, klibi Penrisylvanla 
titidtfd, yra patogus tokiu lai
ku, kai Šimtai thkstančity sve
čių lankosi Nėw Yorke;

i^erihšylvahia stotis &ėw 
Ydrke tikrumoj yra “Gąteway 
to tlle New York World’s 
Fair”. Lohg Island traukiniai 
nuveža keleivius iš Pennsylva- 
nia stoties iki pat Pasaulines 
Parodos didžiųjų vartų. Elek- 
trikiniai traukiniai nuveža į 10 
min. už 10c į vieną pusę. Šis 
važiavimo būdas į Pasaulinę 
tankią yra įrėiČlatisias ir pa
togiausias;
Keleiviams atvykstant į Pėrin- 

šylvania stotį New Ybrke, te
reikia paeiti tik kelius žings
nius į Long Island platformas. 
Jus sutaupote laiką vykdami 
Lohg Island gelžkeliais iš Pehn- 
sylvania stoties į Parodą.

PenriSylvahia gelžkelis turi ir 
kai kurias kitas savybes, kurias 
prašo apgalvoti. Kelione iš pie
tų, vakarų ir vidurvakarių ga
li būti ilga ir šilta, bet ši ke
lionė bus tikras džiaugsmas, 
vakacijos, kada keliaujate pa
togiuose “air-conditioned fly- 
ers”, su kuriais Pennsylvania 
ir jos susisiekimas suriša rytus 
su vakarais ir šiaurę su pie- 
tais. Kaip coach, taip ir Pūli
niai! pasažierai dalinasi vėsu
mu, ramiu tyloimu, švariu pa
togumu^ air-jęgnditioned kelia
vimo — Pennsylvania traiiki- 
iliais.

ModerhiŠktitttb Atitidda

Ndtiritieihs keliauti deluxe 
trhiikihiu, FenhsylVania kom
panijos mbdetriiškiimo arma
da siūlo patogumus taip hau- 
jiiš ir taip modernus, kaip ką 
matysite Parodoj. Sujungiant 
St. Lbuis ir Chicago iš vaka
rų, SU NfetV Ybtku, Philadel- 
phia ir Wašhington iš rylų, šie 
puikus traukiniai dabar iUH 
tokius patogumus, kUritj nebu
vo galima gauti.

ĖlėktrifikdHjd

Kita didelė haUda, kdtią tu
rėsite, jei keliausite Pehhsyl- 
vania traukiniais, yra elektros 
vairuojami traukiniai tarp Har- 
risburg, Pa. ir New Ybrkd. 
Pennsylvania kompanija yra 
vienintelė kompanija pasauly
je, kuri turi tibk daug mylių 
elektrifikuotų gėlžkelių.

Gėlės Mylintiems! 
Vestuvėms, Ban-I 
kietams, La i d o-l 
tuvėms, Papuoši-!

GĖLININKAS “ I 
4180 Archer Avehuė I 

Phone LAFAYETTE 580$

URBA

Pennsylvania stotis randasi 
pačiame vidurmiestyje. Paro
da toli nuo miesto centro, bet 
yra tiktai 10 min. nuo Penn- 
šylvariia stoties, Važiuojant 
clektrikihiaiš traukiniais.

Nupigintos kainos
Kaina kelionės į Nėw Ybrko 

PUsaulidę Parodų nupiginta; 
Bilietai duoda visiems ptogį 
aplahkyti New Yotkų ir Paro
dų su mažomis išlaidomis. 
Pėhhšylvania kompanijos agen
tai sUtvUrkyš vvisU kelionę ir 
lankymą New Yorke už žemaš 
“visų išlaidų” kainas.

Jei norite, galite aplankyti 
Philadelphia. Taipgi galite ap
lankyti Atlantic City arba New 
Jersey prie jurų rezortus, iš 
Philadelphia arba NbW Yorkb, 
už inažą pfieHžį,

Gal Savb kelionėje aplankysi
te Vašingiohų? Tų galite pada
ryti be jokiOš ekstra kainos. 
Atskira kelionė j Atlantic City 
kainUbja $2.00 į cOaches, $3.00 
pullmahuosė, plūs Pullmdh kai
ną.

Informacijų
Dėl platesnių informacijų ra

šykite arba tclefonuokite i bet 
kurį iš Penhsylvania kompani
jos atstbvą. Jis suteiks pilnas 
ihfbrmaeijas liečiant keliavimą 
ir Pasaulinę Parodą. (Skelb.)

Serga Valerija 
Pučkorieiiė

ROSELAND. — P-ia Valeri
ja Phčkoriene, žmona Rosc- 
lando veikėjo, p. J. PuČko- 
riaus, sunkiai serga. Pereitą 
savaitę ji pasidavė operacijai 
^Roseland Community ligoni
nėj. Vakar grįžo namo, bet 
toli gfdžd ddr hėta pasveikusi.

Pp. Pučlcoriai gyveria adre
su 10049 'Perry aventte.

Linkini ligonei greitai pilnai 
atgauti savo sveikatą. Drg.

Statys “Kada Kai- 
mas Nemiega*’, 3-jų 
Veiksmų Operetę
Jaunimo kalelis rUošid scenai

Lietbvių JaUnimo kultūros 
ftatėlio choras rUošiasi persta
tyti scenoje “Kada Kaimas Ne
miega”, trijų veiksmų operetę, 
šis veikalas yra naujai parašy
tas. Jame vaizduojamas šių 
diėtių Lietuvos kaimiečių gy
venimas. Veikale randasi virš 
20 ddinų, keletas žaismių ir 
taulihių šokių.

L. J. K. R. čhbras jau paė
mė SokOlų svėtain^ 2345 So. 
Kėdzie Avė. Toji žingeidi ope
retė bUš pėrstatyta sausio 21 
dieną 1940 m. Mes prašome 
Chicagos lietuvių draugijų tą 
dieną nerengti didelių parengi
mų, o ateiti pamatyti musų 
operetę. Tai bus tokio turinio 
veikalas, vaizduojantis Lietu
vos kaimo jaunimo gyvenimą, 
kokio seniai Chicagos lietuviai 
tematė.

Taipgi primenu, kad Lietu
vių Jaunimo Kultūros Ratelio 
susirinkimas įvyks rugpiučio 
23 d. vakarė Hollywood Inn. 
Po susirinkimo bus pamoka 
apie scenos meną.

Vek. Kcūn. Narys.

T

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Inė. 
-THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Tipiškiatm cw>
ė-nfi Lfatii vaite

Peoylfes BdldųBehdrove 
Rudšia specialiai Gražtį 
ir įdomų Pmramą

Radib kldlišylOjitl malorieki- 
te nepamirši! šį vakarų, ahirn- 
dienį, 7 vdi. Užšistaiyti šdvO 
radid it pasiklaUšyti tėgUliaHO 
antrhSiėiiiO pro^ramo, kiltis 
jau 10 mėtų nuolatos yra lei
džiamas lietuvių bėndrOvėši 
Peoplės ĖUtiiitUrė Compahy; 
4179-83 Atčher A'VėiiUė.

šie programai visuomet esti 
gražus ir įdomus, taip ir šį va
karą girdėsite žymius dalhihitt- 
kus ir muzikus, kurie patieks 
daug linksmų dainelių ir mu
zikos.- Girdėsite daktaro pata
rimus apie sveikatų, girdėsite 
iš moterų “Grožio žodyno”. 
Taip pat it apiė namų papuoši
mą bus daug gerų žinių ir pa
tarimų. —itep. xxfc.

Cliicagietė Wąnda Samuolis, 
4615 S. Pauliną St., kuri buvd 
išrinkta tipiškiausia Chicagoš 
lietūvaite — “Mišš LithUailia” 
laikraščio “Jaunimo” piknikd

įvairios Žinutės Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

*'■ J,1*',’ i*4*U-*^

Serga C. Palubinskas, J. Bertu- 
lienė; Senonį Prisiminus

CICERO. — Vietos biznierius 
C. Palubinskas, 4901 W. RoO- 
sevblt Rd., Užlaiko buvusių ve
lionio J. Skaižderio užeigą ir 
namą. ŠVUri vieta; skanus gėri
mai. C. Palubinskas ir jo žmo
na draugiški žmonės, jų kbštu- 
meriai didžiumoj svetimtaučiai, 
vienok jie priklUUso prie Lietu
vių draugijų ir jas remia.

Pats C. PalUbinskas yra na
rys Dratigyštės Lietuvos Karei
vių ir Chicagos Lietuvių Drau
gijos. Šiomis dienomis p. Palu
binskas sunegalavo ir, žinoiios 
verčiamas, pasidavė ligoninėn. 
Prižiūri Dr. Simonaitis ir kiti 
gydytojai.,Sako; pavojaus nėra. 
Už savaitė — kitos grįš sveikas 
namo. O dabar kas nori ligonį 
aplankyti, tai gali jį rasti Lo- 
retto ligoninėj, room 420.
Prisiminus a.a. Bruno Senonį

Gimė 1897 Pajudžių kaime, 
Panevėžio apskrity j; pasiturin
čio ūkininko sūnūs. Buvo du 
broliai ir dvi seserys. Tėvai jau 
seniai yra įnirę, šioj šalyj turė
jo keturis pusbrolius. Iš jų tik 
vienas, J. Tamošiūnas, gyveno 
Cliicagoj. Tolimesnių giminių 
taipgi yra, bet apie juos infor
macijų stoka.

Velioinis buvo ilgametis vie
tos gyventojas, draugiško budo. 
Suvirs dvidešimts metų priklau
sė prie Raudonos Rožės klubo. 
Buvo nuoširdus darbuotojas. 
Veikė politikoj. Buvo precinkto 
kapitonas iš republikonų parti
jos. Turėjo pastovą darbą A- 
mcricaii Brake Shoe Company 
— operavo “erane”. Nemažai 
suprato apie elektrą. 15 metų 
atgal vedė Oną Stankiutę ir lai
mingai gyveno. Auklėjo dukte
rį. Kaipo nuomininkas išgyveno 
11 metų p. J. Areškos name, 
1328 S. 50th Avė.

Kaip velionis, taip ir likusi 
našlė, p. Senonis, buvo visuo
met sukalbami. Pasidėkojant jų 
geram būdui, įgijo daugybes 
draugų ir B. Senoniui staigiai 
mirūs, žinia kaip žaibas aplėkė 
Visus. Per tris dienas būriai 
žihohių stovėjo prie karsto ir 
šake, “Gaila Bruno, nematysi
me jb daugiau”.

Praeitą kelvirtadiehį, nors tai 
buvo darbo diena, laidotuvės 
blivo gana skaitlingos. Grabne- 
šiai ir būrys palydovų buvo R. 
R. Klubo nariai. Daug buvo ir 
svetimtaučių. Visi sake, tebūna 
thu lengva šios šalies žemelė. 
Našlei ir jaunai dukrelei reiš
kiam gilią užuojautą ir linkini 
tvirtos vilties kariauti su gyve
nimu.

J; Bėriuliettė Ligoninėje
Jdlia. Bėrtulieriė, 327 S. Cen

tral Fark gatvė, praeitą penk-

pereitą sekihadienį. Padengi
mas įvyko Sunset Parke ir su
traukė nemažai žmonių.

P-ic Šamoliutū yra “Pirmyn” 
choro valdybos narė ir dirba 
Špibgal’š Ine. raštinėje.

Sceiids Mylėtojų 
Ratelis Jau Pradeda 
Veikti

Diena Iš Dienos
BronisLlva Patatttsis 
Ldgbftiti&je

BronišlaVa FatOhlšiši Savinin
kė £eHrtiU bižhio, i()0b Markei 
Št., bckalb, ilk, jds vytui mi
rtis, ir#! pi’Ktiėjb iiėgalboti ii’ 
dabm* bėvfelk thėtas laiko kaip 
ji hėkaip jatičiasi ir eidami 
silphyh pasidavė į Germaii 
b'eacdhesš tlosp., kamb. 106> 
5421 S. Mbrgah, fchičaįo, III.

Ji dabąr yi*a Dh F; Pulsus- 
kio Te Vah priežiūroje. Norš 
liga buvo įsišenėjiisi, bet jo 
Sumanumas ir gera priežiuri 
ligonei sveikatą atgavo ir da
bar ji pradeda sveikti. Gimi
nių, draugų ir pažįstamų lan
kymąsi ji šibdirigdi Vertina, tat 
patariu lankyti. Motinai ser
gant; dabar jos bizriį pHžiuri 
ir tVarko sąmoninga ir gabi

tr'eči'd'dienl Saukia Svarbų 
Susirinkimą;

ROSELAND. — Lietuvi^ 
Scenos Mylėtojų Ratelis per 
vasarą atostogavo, kad pasi- 
sėmus daugiau energijos žie
miniam veikimui. O to veiki
mo, kaip ntimatoma, bus aps
čiai.

Štai, baigiantis vasarai, 
draugijos pradeda rengtis prie 
savo parengimų ir kiekviena 
draugija stengiasi surengti pa- 
rehgimą šu programų. O Ra
telis kaip tijfiiir ncatjsisąko pa-» 
tarnauti, jei tik kas pakviečia.

Kadangi Ratelis per vasarą 
nieko neveikę, nei susirinkimų 
nelaikė, lai dabar randasi ke- > ‘ 
liatas reikalų, kurie būtinai 
turi būti atlikti. Ta proga yra 
šaukiamas susirinkimas rug- 
ipučio 23 d., Pučkorių namuo
se, 10049 Sfy,.Perry avėnuc.

Ii. L. D. Parduoda Lotus

Visi rateliečiai susirinkite, 
hes randasi užkvietimas ir tu
rini susitvarkyti s U R. L. D. 
namo bendrove. Namo bend
rovė nusitarė lotus parduoti, 
bet čia ' reikalinga šėdiiliilkų 
parašų, Ratelis irgi turi Šerų 
už $100.00.

Nors Ratelis buvo nusitaręs 
susirinkimus laikyti pas Liud- 
kevičius, vienok šį kartą p. 
Liudkevičiėne atsiprašė, nes 
jie savo nainą remontuoja, to
dėl dabar labai apsivėrtę.

/ —5. Dilis.

Į CLASSIFIED APS.
SITUATION WANTEb

- pųrbo
IEŠKAU DARBO ANT FARMOS 

—Esu patyręs, taipgi moku karpen- 
terystę. JOE JUCIUS, 3126 South 
Union Avė., Cdttage užpakalyj.

--------—------- ------------------------—----------j; ~ — — 

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbihinkų-Darbininkių Reikia
PAIEŠKO VYRO IR MOTERS, 

kurie galėtų vesti alaus išvežiosi
mo biznį. Gyvenimas prie vietos. 
960 Wėst 36th St.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimūi

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

REIKALINGAS PIRMASIS ir 
antrasis virėjai — vyras ar mote
ris. Kambarys, užlaikymas ir mo
kestis. 5702 West 65th St.

ttlRNlSilED ROOMS—TO RENT 
______Gyvbnimai Kambariai

RĖNdAI 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.

jos duktė Virgiriija. Tiek aš, 
tiek Dr. motina p-ia Pulšuckis 
linkime jai greitai pasveikti.

Ona Dovgin.
J I

Šaunios 
Krikštynos

Ant. Lubio sunatis krikštynų 
pokilis įvyko šėšetdienį, rugp. 
19 d. Vakare; Ant. Lubis ir Ste
pas Bražiriskis yra savininkai 
alinės, 5906 S; Wentworth aVe. 
Jie yra naujieniečiai ir sąmd- 
ningi lietuviai. Krkštynų poki- 
lyje buv'o daug“ svečių ir visi 
buvo patenkinti šeimininkų 
svetingumu ir vaišingumu.

Ona Dovgin.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicago j)
Walter Anczerewicž, 30, SU 

Cathetihe Erazmus, 27
Ray Balchitiš, 24; su Sophie 

Meiron, 26
John Bacher; 27, su Wanda 

Mąsevvicz, 23
Ędward‘ A. Kreuger, 35, su 

Adelie Stanionis, 25
Connie Kupetis, 26, su Stella 

Sliingles, 27
Andrew Burkė, 29, su Sopliie 

Valutis, 26
Antanas Brevieščas, 39, su Na- 
ottii Dugah, 33

Ai’tliur Pfetreii, 30, su Elva 
Wėbet, 3.2

Clement Gilis, 26, sii Nellie 
Martin, 26

Albel’t Petkus, 24, SU Jfean 
Spdt*kowski, 20

Alex Evoskis, 26, su Jose- 
phihe Rozadauskaš, 24.

Thomas Billoti, 23, sii Sylvia 
Salat, 23

Viettas Nusinuodijo 
Gasu, Kitas 
Pasikorė

Skubėjo, Bet Kūdi
kio Neberado^.

DePaul univebšitblo dekanas 
Arthur C. Becker ir žmona šeš
tadienį grįžo Chicagon iš atos
togų rytuose. Skubėjo atgal na
mo, nes pasiilgo savo 2 metų 
dukrelės Barbdra. Bfet jos nebe
rado gyvos.

Mefgytė buvo palikta globoje 
nidliitėš, Mrš. William Sieben, 
604 Crescent atehūe. šeštadifehį 
ji prileido vonią pilną karšto 
vandens mergytei numaudyti, 
ir išėjo iš kdmbūi'io ką tai ūt- 
šinbšti. Tito tarpu mergyte už
lipo ant vohibs krašto ir įkrito 
į vandenį, mirtinai iiusiplyky- 
dama.

• *.J.- y ./Lt Lpkl'.t. * f J’*' '‘H.fr./’ 
111 ' ..... ' """

tadiehį išvežta ligoninėn trum
pam laikui, netrukus grįš namo 
ir taisys sveikatą po saviškių 
priežiūra — vyro; dukterį; sū
nų, P. Bertulienė yra narė Š.L. 
A. 301 kuopos. Sfariai; lankyki
te ligonę. D—•

^uvo 18-tos Apylinkės Gyven
tojas A. Spankovich

18 APYtiNKfe. — Dėl neži- 
nomų priežasčių vakar rytą 
gasu nusitttibdijo 18-tos apy
linkės gyventojas, Arafael 
Spankovich, gyvenęs adresu 
636 West IŠtli street. Žmona 
atrado jo kubą virtuvėj, kur 
buvo atsukti visi pečiaus gaso 
krabai.

A. Spankovich buvo apie 53 
ihetų iabiŽiads. Sako, kad jis 
bhvd labdi susirūpinęs įsušif- 
gusioš dukters sveikata.

Pasikorė.
Sidney Nebesky, užsiėmimu 

kelneris, vakar pasikorė savo 
bute, adresu 4044 West 26th 
streėtj Mrs. Sharlotte Nebesky, 
jo 34 metų žmona pasakojo 
policijai; kad jisai nesveikavo.

Ir trečias chicągietis, Jacob 
Levine, 1454 So. Hamilton avė. 
vakar bandė nusižudyti, bet 
žmonai Yettą Levine pasisekė 
jį išgelbeti. Užsidaręs lavato- 
rijoje jisai mėgino pasikarti. 
Nujausdama, kad kas nors ne
gero atsitiko, Mrs. Levine iš
laužė duris, ir vyrą nuo mir
ties išgelbėjo.

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTOJŲ 
RATELIO susirinkimas įvyks tre- 
čiandienį, rugpiiičio 23 d. 7:30 vai. 
vakaro Pučkorių namuose 10049 S. 
Perry Avė. Susirinkit laiku, nes 
yra užkvietimas it kiti reikalai.

—S. Dilis, Rešt

Viešnią iš Lietuvos 
Chicagoj

Dr. Konstancija Rudaitytė

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Auiohibbiliai ir Trokši Pardavimtri

PARDAVIMUI 1938 METŲ DOD- 
GE 4 durų touring sedan su bak- 
su,, radio, heateriu ir defrosteriu. 
<araš atrodo kaip naujas. Kaina 

$550.00.
CENTRAL AUTO SALES 

& SERVICE, 3207-9 S. Halsted St.
CARL DAINORA, 

Phone Cictoty 1717.

BUSINESS CHANCES 
_________ Biznio Prb^<to_________

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
Tautiškų kapinių. Savininkas turi 
kitą biznį 8300 So. Kean Avė. At
sišaukti 4816. So. Wentworth Avė.

Boulevard 8498.

Pereitos savaitės pabaigo, 
Chicagon atvyko Dr. Konstan
cija Rudaitytė, narė Lietuvos 
Verslininkų ekskursijos, kuri 
dabar vieši Amerikoj. Dr. Ru
daitytė apsistojo Cliicagoj pas 
pusbrolį, p. Vincą Rudaitį, 
7120 So. Ročkweli street.

Ji yla dėnlistė ir praktikuo
ja Raseinių mieste. Chicagoj 
mano viešėti apie savaitę Įki
lto. Vakar ji lankėsi “Naujie
nų” r bd akcijoj.

Kas horit važiuoti 
medžioti į Kanadą

Esahife t±yš dabar, trūksta 
ketvirto. Medžiosirh briedžius 
ir meškas. Išvyks apie Sėpt. 
10 d. Dėl platesnių informaci
jų krėipkilės pas:

Jbs. A AžUkas,
33(11 So. Lituatiica Avb.

f ei. Yards 1215

Įspėjimas mokesčių 
mokėtojams

Cicero miesto kolektorius 
praneša miestelio gyventojams, 
kad paskutinis laikas mokes
čiams sumokėti sueina ketvir
tadienį, rugpiUčio 31 d. Kvie
čia visUs apsimokėti miestelio 
rotužčjb, nes apsimokėdami 
vietoje, išvengsite stovėjimų 
eilėse apskričio name, vidmies- 
ty.

Tai vienas dalykas. Kitas tai 
tas, kad laiką praleidus teks 
sumokėti ir tam tikrą nuošim
tį pabaudos. Taigi, sumokėda
mi laiku išvengsite dar ir be- 
reikalibgų išlaidų. Tad, neati- 
dėliodahii pasistenkite savo pa
reigas atlikti laiku. (Skelb.)

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food F estaurant, antrašu 3206 
So. Hasted St., susilaukė nau
jos gadpadinės — ponios Juli
jos Ad&čkūs. Ji yra gerai pa
tyrusi virėja ir, todėl, ji jus 
pąvaiširiš su skaniais lietuviš
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

REAL ESTATE FOlt SALE 
. Namai-žemė Pdrdavilnal ,

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

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

Box 1028, 1739 So. Halsted St.
PUIKUS 10 AKRŲ ŪKIS apie 15 

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

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

INVĖSTORIŲ DĖMESIUI
4 ajikčtų namas, 4 ofisai 4 kraii- 

tŪvės, 3 šokilį halės ir 3 lodge ha
lės. Metinės pajamos $7,000. Nesii- 
mokėtų taksų $16,000. Kaina tiktai 
$9,000. Išimtinai puikus investiheh- 
tas.

18 apartmentų namas Albatiy 
Parke 3 it 4 kambarių apartinfeh- 
tai, tik 2 metų senumo. Pajdrilų 
$9200. Kaina $36,000.

H. CANTIN & COMPANY 
10 N. Clark Street 

Dearbom 1540

DYKAI KNYGELĖ
Tiirihy vietos aprašymai it vitš soteMi tey-

Maži įmokėjimai, lengvus termihdi. 
Rašyti atba kreiptis į ofisą kairių 
sąrašui gatiti Šiandien.

William Fleck & Cb.
1135 E. 82 St..

Tel. Regeht 6550

MEDINIS BIZNIAVAS NAMAS, 3 
kambariai, štoras iš fronto dėl vy
ro mirties parsiduoda pigiai. Vit
kus, 10742 So. Kedzie Avė. Cedar- 
crest 6635.

FARMS FOR 8 ALĖ 
________Ūkiai pardavimui x

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

Box 1029, 1739 So. Halsted St.

Kas diena * i .
Tūkstantinės pirkėjų armijos I 
ieško visokių pirkinių, biž- 
nio progų ir L t

• * •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis Ir L t, nelaukite; 
kad kitas pavilios jūsų 
tąjį kbstumerb bet gartinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENĄ 
“Classifled” skyriuje.

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

CANal 8500 
“NAUJIENOS” 

1739 S. ttALSTfeD STREET 
Chicago, Ui.

— iill
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DAUG LIETUVIŲ DALYVAVO METINĖJ 
SPRINGFIELDO MUGĖJ

Pagerbė Gubernatorių Horner “Horner 
Day” Iškilmėse

Praeitą ketvirtadienį kai ku
rie Chicagos ir priemiesčių biz
nieriai važiavo Springfieldo mu
gėti sveikinti gubernatorių H. 
Hornerį. Keliauninkų susitai.ė 
nepaprastai daug. Cicero su vi-i 
somis apylinkėmis sudarė 
kinį su penkiais vagonais 
rais), o kitų apylinkių ir 
cagos keleivių tai nebuvo 
ma nei suskaityti. 
Springfielde t. y., sostinėj 
tikra maišatienė! žmonių 
bes ir visų ūpas pakilęs, 
kaip bitės avilyje.

Galit įsivaizduoti ko tokioj 
maišatienėj galima tikėlis. Nc- 
apseita be kraujo praliejimo.

To viso sujudimo tikslas bu
vo propaganda už gubernato
riaus tretį terminą. Gali daryti 
kaip kas nori, o demokratų li
kimas priklauso nuo pono Roo- 
sevelto. Jisai juos visus įnešė, 
taip ir išneš jeigu trečiam ter
minui “nerunys”. Jau neilgas 
laikas iki rinkimų, tad visokie 
busteriai jau nerimsta, ruošia 
ekskursijas ir per spaudą triuk
šmauja.

Toj ekskursijoj buvo nema
žai ir lietuvių, ir jie visi pasi
rodė kaip žmonės tikri “gentle- 
manai”. Tik pačioj sostinėj tu
rėjo nesusipratimą su taksi šo
feriais — už trumpą pavažiavi
mą turėjo užmokėti tris kartus 
brangiau negu Chicagoj. Ke
liautojams tankiai pasitaiko su 
“lupikais” susitikti. D—

trau- 
(ka- 
Chi- 
gali-

Pačiam 
buvo 
galy-

Užė

Roselando Ekskursija 
Springfielde

Į Springfieldo mugę buvo iš
važiavusi ir didelė delegacija 
nuo 9-to \vardo Demokratų or
ganizacijos. Jai vadovavo tvar
do komitymonas Sheldon W. 
Govier.

Teko patirti, kad iš lietuvių 
ekskursijoj dalyvavo p. E. Doili- 
bro-Dambrauskienė (kuri sek
madienį buvo sužeista automo
bilio nelaimėje prie Archer ir 
McCatthy Road). Ji važiavo 
vieloj savo vyro, p. Stepono 
Dombro, kuris negalėjo pasi- 
liuosuoti nuo darbo. S. Dombro 
vietos demokratų eilėse yra įta
kingas ir turi gerą vardą.

Ekskursija į Springfieldą va
žiavo specialiu Illinois Central 
gelžkelio traukiniu. Kelionė bu
vo smagi ir laiminga.

' Demokratas

Nubaudė Penkis 
Kalėjimu, už 
Neatsargumą

Saugumo teismo teisėjas 
relli vakar nubaudė penkis 
cagiečius kalėjimu už neatsargų 
važinėjimą su automobiliais. 
Tarp nuteistųjų yra WPA dar
bininkas Henry Bogden, nuo 
1616 N. Wood Street. Jisai ga
vo 30 dienų terminą. Kiti tu
rės kalėti nuo 5 iki 15 dienų.

S AUJIENŲ-ACME. Telephoto
NEW YORK. — Naugle šeima, kuri su Illinois rink

tiniu choru nuvyko į pasaulinę parodą dainuoti.

Bo- 
chi-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO, — Moses L. Annenberg iš Philadelphi- 

jos, kuris atvyko pasiduoti J. V. maršalui ryšium su 
kaltinimu susijusiu su nesumokėjimu valdžiai $5,000,- 
000.

i®? 

O

, # Naujlenų-Acme Telephoto
larp Dubugue ir Waterloo važiuojant truko šio autobuso padanga. Autobu

sas apsivertė ir užsidegė. Nelaimėje žuvo>-du pasažierai, o kiti liko sužeisti, — kai 
kurie gana sunkiai.

šaukiasi Lietuvių 
Pagalbos

Reikalauja
Apsaugoti Tunelių
Darbininkus

Dvi Merginos 
Žuvo Nelaimėj 
Prie Delevan

Skaitytojų Balsai Nenori Naujos Tragedijos su 
Elektra.

VAKAR CHICAGOJE
• 15 metų Dorothy Isaackson ei ją septyniems 
yra laiminga mergaitė. Kitas 
pergyvenęs jos patyrimą butų 
negyvas. Bet ne panelė Dorothy. 
Ji nukrito nuo 60 pėdų uolos 
Foss Parke, North Chicagoj, ir 
panešė tiktai lengvas žaizdas. 
Gyvena adresu 4950 Erie ave
nue.

berniukams, 
kurie buvo siiimti Westsidėj už 
įvairių įstaigų ir raštinių už
puldinėjimą. Jie sudarė taip va
dinamą “Good Time” gaują ir 
pinigus leido pasilinksmini
mams.

Praeitą savaitę vienoje Chi
cagos kolonijoje tūlas lietuvių 
klubas laikė savo mėnesinį su
sirinkimą. Susirinkimas ir kas 
jame tapo nutarta, visuomenei 
nėra svarbu žinoti, bet tik vie
ną dalyką čia noriu pabrėžti, 
štai ką: į susirinkimą vienas 
klubo narys atsinešė porą len
kų laiškų ir buvo užsimanęs 
juos perskaityti. Bet laiškai 
“buvo padėti po stalu.”

Na, o ar žinote ko tuose 
laiškuose lenkai reikalauja iš 
lietuvių? Nagi lenkai šaukiasi 
pas lietuvius pagalbos. Lenkai 
nori, kad lietuviai 
juos nuo Hitlerio ir 
Dancigą! '

Bet lenkai užmiršo 
yra “gero 
Štai ką:

‘PIRMA—Lenkai su genero
lu Želigowskiu užgriebė musų 
sostinę Vilnių, ■' 'padarydami 
Lietuvai neužgydomą žaizdą.

ANTRA — Lietuvai įbruko 
“taiką,” “Taiką”— barškinda
mi kardus ir užtaisę kanuo- 
les šaudyti į Lietuvos žemę.

TREČIA — Kiek lenkai gel
bėjo Lietuvai, kada Hitleris 
išplėšė iš Lietuvos vienintelį Suėmė Savininkų,, Kelis 
jai priklausomą uostą—Klai
pėdą ?

Dabar-gi, kada tas pats

apgintij 
išgelbėtų

kiek jie 
padarę lietuviams.

Koronerio džiurė vakar tyri
nėjo įvykius, kurie užvakar 
prive/lė prie tragedijos lietu
vio Jurgio Nausėdos mirties. 
Jisai buvo formalias darbinin
kų, kurie pylė cementą “stib- 
way” tunelyje po Dęarborn 
gatve, prie Milwaukee avenue 
kryžkelio.

Begelbėdamas darbininką, 
kurį elektros srovė prirakino 
prie geležinės štangos, Nausė
da buvo nutrenktas, kartu ir 
darbininkas Daniel Lipascik, 
kurį jisai bandė gelbėti.

Koronerio džiurė nelaimin
gą tunelį apžiurėjo ir pareiš
kė, kad elektros vielos turi 
būti daugiau apsaugotos, kad 
panašios tragingos nelaimės 
nepasikartotų ateityj. Viela 
buvo nutraukta stumiant did
žiulę geležinę fųrmą, kuri yra 
naudojama cemęųto pylimui.

Nausėda gyyeftp, adresu 4000 
Brighton Place, ir buvo 44 me
tų amžiaus. .

Kitos Trys Sunkiai Sužeistos
Dvi jaunos merginos buvo 

užmuštos, kai jų automobilis 
susidūrė su kitu prie Delevan, 
Wisconsin.

Užmuštos buvo:
22 metų Virginia Florence 

Gleason, nuo 7643 Normai ave
nue, kuri ruošėsi netrukus ap
sivesti, ir

Wiftiired Powers, nuo 6150 
S. Kolmar avenue. Pirmoji yra 
duktė policijos departamento 
valdininko.

Sužeistos yra:
La Verne Carty, nuo 

West 61 s t street;
Loretta Thompson, nuo 

West 63rd street, ir
William Streit, 8032 Oglesby 

avenue.
Merginos važiavo automobi

lyj, kurį valdė 21 metų jaunuo
lis iš St. Joseph, Missouri, Ray- 
mond Herschman. Prie kito au
tomobilio vairo buvo Herman 
Stang, Harvard, III., gyventojas. 
Jisai buvo suimtas kamantinė
jimui.

Kitos Automobilių Nelaimės

3921

1818

Pašovė Lietuvi

• Vakar anksti rytą raudonos 
spalvos automobilis sustojo prie 
North German Lloyd (nacių lai
vų linijos) raštinės, prie LaSal- 
.e ir Randolph gaivių kampo. 
Išlipo apysenis žmogus, išsiėmė 
iš kišeniaus alaus kaušą ir pa
leido jį per įstaigos langą. Di
delę vitriną sudaužė į šmotu
kus. Prie kaušo buvo raštelis 
“Nuo lenkų Vokietijai. J. P.”

Paskutinių kelių dienų bėgyj 
tas pats žmogus, o gal kiti, su
daužė North German Lloyd lan
gą keturis kartus. Ir vis naudo
jo alaus kaušus.
'• Jesse Holts, 33 metų chica- 
gietis išėjo į savo trečio aukšto 
buto verandą malkų pasiimti. 
Staiga grindys po jo kojomis 
lūžo, ir Holts krito. Krisdamas 
pramušė skylę antro aukšto ve
randos grindyse ir atsidūrė ant 
pirmo aukšto. Buvo lengvai su
žeistas. Gyvena adresu 2160 
Lake st., bet laikinai gulės ap
skričio ligoninėje.
• Policijos departamentas su
ėmė du jaunus chicagieeius, ku
rie išplatino apie $4,000 ar $5,- 
000 netikusiais čekiais. Juos 
daugiausia keitė kabaretuose. 
Suimtieji yra 20 metų Marjorie 
Mitchell, graži buvusi kabaretų 
tarnautoja 
ton Blvd., 
Parkhurst, 
street. Jie

• Fcderalės grand džiurės ty
rinėjime “gemblerių karalius” 
W. R. Skidmore reikalų, vakar 
liudijo George ‘‘Diamond l)oc” 
Williams. Jisai yra Skidmore’o 
privatiškas sekretorius.

• Jewel Tea Company, Ine., 
valgomųjų daiktų urmo sandė
lis, skelbia, kad 28 savaičių bė- 
gyj padarė $719,835 pelno. Per
nai per tiek pat laiko pelnė 
$693,000 apie $26,000 mažiau.

• šeši žinonėš buvo . sužeisti,

lio gatvekaris susidūrė su tro
liu. Sunkiausias žaizdas panešė 
57 metų Pa t riek Casey, nuo 
3514 AVallace street, gatvekario 
motormanas. Jam buvo perskel-

• Fraternalės organizacijos Ea- 
gles konvencija vakar išsirinko 
Jon Abel iš Marion, Ohio, savo 
prezidentu ateinantiems me
tams.

Žmones.
Kilus

Piknikų darže, prie 117th ir 
Hitleris atsisuko prieš lenkus, .Homan avenue, tarp kelių 
tai jie šaukiasi pas lietuvius, žmonių įvyko nesusipratimas, 

Hitleris nori kuriame 26 metų lietuvis bu
vo pašautas. Tai buvo Joseph

gelbėkite, mus
apiplėšti I

Jau senai yra žinoma, kad (Bajorinas, nuo 3260 West 108
lenkai neturi gėdos, bet kur

—brolio lietuvio...
Gėda, brolau, gėda būti lie

tuvių priešų pastumdėliu...
—P.Grikas.

Teismo Keliu Bando 
Sulaikyti W.P.A.
Atleidinėjimus

inio 4139 Washing- 
ir 24 metų Arthur 
nuo 1057 East 47 th 
buvo pasivogę kny-

O Nežinomas vyriškis atėjo j 
eleveterių stotį Maywood, prie 
5th avenue, ir pasiprašė ar ga
lėtų pastovėti laukiamąjam kol 
lietus praeis. Kasienė Miss Mo
deline llavcs, nuo 4018 Jackson 
Boulevard, sutiko. Tada nežino
mas išsitraukė revolverį, pagrą- 
sino šauti, ir atėmė nuo gera
širdės kasicrės $25.

• Už elevatorių stočių apiplė
šinėjimą grand džiurė vakar pa
traukė atsakomybėn 35 metų 
chicagietį Clifford Odgers, nuo 
2340 Geneva Terrace. Teisėjas, 
Garry felony teisme nustatė 

t

can Express bendrovės.
• Berniukų teismo teisėjas Ha-
yes vakar paskyrė $200,000 kau- jam $30,000 kauciją.

------- - - - - - - — - - —............. ............

street.
Kamantinėjimui apie įvykį 

Willow . Springs policija suė
mė daržo savininką Frank Si- 
mon, 52 metų amžiaus chica- 
gietį. Taipgi suėmė Gladstone 
Serviss, daržo prižiūrėtoją; 
Thomas Brennan, nuo 10829 
So. Whipple street, ir William 
Sieli, nuo 10935 So. Wbipple 
street. “ ‘

James Cavanaughj 35, nuo 
15g8 Wešt 79th street;

Hugh McCarthy J r., 30, 4312 
N. Keeler avenue, policijos ka
pitono Hugh McCardiy sūnūs;

Earl T. Menten, 46, nuo 2825 
Elston avenue;

Chris Schiek, 64, nuo 3315 S. 
Ashland avenue;

Louis Palmateėr, 62, 
; 3424 Michigan avenue,
Chicago;

Alois Janata, 67, nuo 
Karlo v avenue.

■ * • ✓

• šeštadienį ir sekms 
taipgi vakar iki pietų automobi
liai Chicagoj ir priemiesčiuose 
sužeidė apie 50 žmonių.

nuo
East

3115

Žuvo Keistoj 
Motorciklid 
Nelaimėj

AFL Reikalauja 
Naujų Rinkimų 
Armour Dirbt. kad vokiečių bundo lyderiai skelbią nemoralumą. Ji

Amerikos Darbo Federacijos 
(AFL) viršininkai vakar pa
skelbė, kad jie reikalaus naujų 
darbininkų balsavimų Armour 
and Company centralinėj dirb
tuvėje, Chicagos skerdyklose.

Federacija tvirtina, kad A- 
malgamated Meat Cutters unija 
turi didžiumą darbininkų, o ne 
C.I.O. Packinghouse Workers 
Organizing Committee.

Iškrito Iš Vežimėlio.

me-

i

South 54th strėet, Ciceroj.
't i . ■ *

ligoninėje 
moteriškė, 
metų am

Prokuratūra Reikalauja 
Panaikinti.

CHIOAGO. — Kareivis Frank Japcynski, kuris nu
šovė savo meilužę Elsą Doolewerdt (po dešinei) ir pas
kui pats nusišovė. <

irtį^ąi susižeidė.
Velionis gyveno adresu 3137

Prieš kelias dienas šeši W. 
P. A. darbininkai užvedė bylą 
vietos federaliam teisme, rei
kalaudami uždrausti W. P, A. 
administracijai šalinti iš dar
bo bedarbius, kurie išdirbo 
18 mėnesių be pertraukos. Pe
reito kongreso priimtas pa
tvarkymas reikalauja, kad vi
si tokie darbininkai butų at
leisti.

Prokuroras William J. Cam
pbell vakar kreipėsi į teismą, 
reikalaudamas, kad byla butų 
panaikinta. Jisai aiškina, kad 
teismas neturi teisės drausti Prie Joliet ir ’48-tos gatvių 
valdžiai vykinti kongreso pri- kryžkelio j airi teko galia grei

tai sustoti. Jai tik stojo, tai 
patvarkymas Mikša buvo išmestas iš veži; 

Lllinois W. P. me)to ir atsidūrė ant vieške* 
Pranešimus lįo. Jisai mirt^al susiŽeidę.

jau gavo 16,

Sekmadienį po pietų 25 
tų cicerietis Edwardas Mikša 
žuvo keistoj motorciklo nelai- 
meje. ..

Prie motorciklio vairo buvo 
27 metų jaunuolis Edward 
Schulz, nuo 3210 West 25th 
Street, o Mikša važiavo veži
mėlyje, prikabintam prie mo
torciklio šonui. j.

Schulz važiavo gana greitai.

Nusižudė Nežinoma 
Moteriškė

imtą nutarimą.
18 mėnesių 

paliečia 54,000 
A. darbininkų, 
apie atleidimą 
122.

Vakar apskričio 
pasimirė nežinoma 
atrodžiusi apie >40 
žiaus. Pereitą šeštadienį ji iš
gėrė nuodų Lorraine viešbu- 
tyj, adresu 411 So. Wabash 
avenue. Ji buvo užsidegistra- 
vusi viešbutyje vardu Clara 
Porter, betspėjama, kad tai 
ne tikras jos vardas.




