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Britanija Atmeta Hitlerio Reikalavimus
FRANCUZIJA IR LENKIJA REMIA BRITŲ 

NUSISTATYMĄ
Karas gali prasidėti į 48 valandas

LONDONAS, Anglija, rugp. 
28 — Hitleris reikalauja Dan
cigo. Jis taipgi reikalauja len
kų koridoriaus. Tuos reikalavi
mus jis pareiškė Francųzijos 
premjerui Daladierui ir Brita
nijos valdžiai. Tai yra aiškus, 
kategoriškai pastatyti reikalą 
vimai.

Daladier atmetė Hitlerio rei
kalavimus sekmadienį.

Britanijos ministerių 
tas pasiuntė Hitleriui 
mą pirmadienį. Britai 
Hitlerio reikalavimus
kartą įspėjo jį, kad Britanija 
kariaus, jeigu Vokietija užpuls 
lenkus.

Britanijos atsakymas palikęs 
galimumą tolesnėms deryboms. 
Tačiau atsakymas akcentuoja, 
jogei negalima vesti taikos de
rybų kai Vokietija vartoja grū
mojimų priemones. Francuzija 
ir Lenkija remia Britanijos nu
sistatymą.

Hitleriui, 
pasilieka dvi

kabine-
atsaky-
atmetė i 
ir dar

stebėtojai sako, 
išeitys. Viena —

Amerika gelbės tal
kininkus, jei karas

WASHINGTON, D. C., rug
piučio 28 — J. Valstijų neut
ralumo įstatymas draudžia par
duoti karo reikmenas kariau
jančioms šalims. Tačiau, jei 
karas kiltų, J. Valstijos suras 
galimumų talkininkus gelbėti.

Pavyzdžiui, talkininkai — 
franeuzai ir britai — yra už
sakę J. Valstijose įvairių karo 
reikmenų už keletą šimtų mi- 
lionų dolerių. Šitos reikmenos 
juo greičiausia bus pasiųstos 
Europon. Be to, jei Kanada pa
siliks neutrali, J. Valstijos ga
lės siųsti karo reikmenas į Ka
nadą, o iš čia tas reikmenas 
gaus britai ir franeuzai.

Mussolinis gali atsi- 
tolinti nuo Hitlerio

PARYŽIUS, Francuzija, rug
piučio 28 — Prancūzai nužiū
ri, kad Mussolinis gali išsiža
dėti Hitlerio kompanijos.

Faktas yra, kad paskutiniuo
ju laiku Mussolinis paėmė už
sienių reikalų vedimą iš Ciano 
rankų. Ciano esąs artimas na
cių šalininkas. Mussolinis žy
miai tolesnis.

Kitas dalykas. Italijo visai 
neprisiruošusi kariauti. Jos 
derlius šįmet buvo prastas. Jos 
pakrantės neapsaugotos. Ji ne
turi reikalingų karui rezervų.

štai kodėl Mussolinis ir Ita
lijos armija nenori kariauti, ir 
jeigu karas pasirodys neišven- 
giaipas, tai Mussolinis gali pa
likti Hitlerį vieną.

pasitraukti, grūmojimus sulai
kyti ir sutikti tolesnėms dery
boms. Kita —* vykdyti grūmo
jimus, užpulti Lenkiją.

Hitleris iki šiol dar niekuo
met nesitraukė, nenusileido. 
Taigi patyrę diplomatai, anali
zuodami padėtį skaito, kad ka
rui esama 99.5 nuošimčiai ga
limumo, o prieš karą tik 0.5 
nuošimčio galimumo.

Pastangos taikai išlaikyti 
vis dar dedamos. Į lenkus da
ro spaudimą popiežius. Hitlerį 
stengiasi paveiki t Mussolinis. 
Pačioje Vokietijos armijoje įta
kingi karininkų sluoksniai ro
do priešingumo Hitlerio gemb,- 
leriavimui su karu. Reiškiama 
net nuomonė, kad karininkai 
gali paimti reikalus į savo arn- 
kas. Bet girdų ir nuomonių 
dabar nestinga.

Londono, diplomatų sluoks
niuose nuomonė yra, kad gink
luotas konfliktas gali prasidėti 
j 48 valandas.

ĮSPĖJA HITLERĮ, KAD MUSSOLINI NORI TAIKOS

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 28 — Lenkija pirmadienį laukė 
rezultatų Britanijos atsakymo į Hitlerio reikalavimus. Bendras 
lenkų jausmas yra, kad karas neišvengiamas.

ROMA, Italija, rugp. 28 — Italijos spauda pakeitė toną. 
Ji įspėja Hitlerį, kad Mussolinis nori taikos ir kad jis stengiasi 
taiką palaikyti.

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 28 — čia gautas pranešimas, 
jogei Vokietija pirmadienį paskelbė visuotiną mobilizaciją.

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 28 — Britanijos ambasado
rius Vokietijai, Sir Neville Henderson, pirmadienio vakare at
lėkė iš Londono į Berlyną. Jis atvežė Britanijos atsakymą į 
Hitlerio reikalavimą Dancigo ir lenkų koridoriaus.

PARYŽIUS, Francuzija, rugp. 28 — Dienraštis “Midi” sa
ko, kad ties Strasbourgu Vokietijos-Francuzijos rubežius tapo 
uždarytas ir kad vokiečiai neįsileidžia jokių turistų, išėmus vo
kiečius.

ITALIJOS SPAUDA PAKEITĖ TONĄ

Naujlenų-Acme Telephotc
LONDONAS. — Karo ministerijos archyvai yra gabenami į saugesnę vietą, 
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Generolui pavestas 
sudaryti ministerių 

kabinetas
• r*

TELEGRAMOS 
I§ LIETUVOS

Iš Lietuvos
OSLO, Norvegija, 

portuoti įvairių ryšių 
mišką ir geležies rudą.

rugp. 28 — Vyriausybė uždraudė eks- 
prekes. Bet leidžiama eksportuoti žuvį,

Sutartis mirtinai su
žeidė Francųzijos 

komunistus //
PARYŽIUS, Francuzija, rug

piučio 28 — Francuzija buvo 
viena šalis Europoje, kurioj iki 
šiol pasiliko stipri komunistų 
partija. Bet Hitlerį o-Staliho
paktas uždavė mirties smūgį 
Francųzijos komunistams. Kai 
kuriuose pramonės centruose 
tik į keletą dienų nuo pasira
šymo sutarties pasitraukė 
komunistų partijos tarp 50 
75 nuošimčių narių.

TOKIO, Japonija, rugp. 28— 
Japonijos imperatorius Hirohi- 
to pakvietė pirmadienį genero
lą Nabuyuki Abe sudaryti nau
ją ministerių kabinetą. Abe ne
sąs kraštutinis, priklausąs Ja- 
p.onį jos politikoj egreičiau < cen- 
tralinėms partijoms. Sakoma; 
jis pritariąs tiems Japonijos 
politikams, kurie ieško drau
gingumo su J. Valstijomis ir 
su Didžiąją Britanija.

Surado darbo 213,029 
asmenys

iš

Sako, rusų-vokiečių 
paktas neužgaus Pa

baltijo valstybių
HELSINKIS, Suomija, rugp. 

28 — Vokietijos legacija Hel
sinky painformlavo Suomijos 
valdžią, kad neturi pagrindo 
girdai, busią rusų ir vokiečių 
paktas atkreiptas prieš 
tijo valstybes.

Tačiau nežiūrint šito 
gimo, girdai nesiliauja,
rusų-vokiečių paktas yra re
miamas susitarimu pasidalinti 
“įtakos zonomis”.

Pabal-

panei- 
jogei

14,000,000 ginkluotų 
vyrų Europoje

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 28 
— Prieš savaitę laiko buvo 
pranešta, kad Europoje yra 
10,000,000 ginkluotų vyrų. Pir
madienio pranešimai sako, kad 
skaičius ginkluotų vyrų Euro
poje siekiąs jau 14,000,000.

Lietuvos Žemės Ūkio Ministras 
' ' i' •

išvyko į parodą Sovietų
Rusijoje

KAUNAS. — Vailutos speku
liantams sudrausti atitinkamos 
įstaigos numato jiems taikyti 
dar griežtesnes baudas, at
imant iš jų teisę prekiauti.

BRUSSELS, Belgija, rugp. 28 — Vyriausybė pašaukė dau
giau rezervų kariuomenės tarnybon.

PARYŽIUS, Francuzija, rugp. 28 — 
J. Valstijas daugiau nei bilioną dolerių 
VVashington, New Amsterdam, Veendam, 
ir Empress of Australia.

Prancūzija siunčia į 
vertės aukso laivais 
President Roosevelt

WASHINGTON, D. C., rugp. 
28 — Socialinio Užtikrinimo 
Taryba pirmadienį perk eibe, 
kad liepos mėnesį surado dar
bo 
36 
nė, 
šių
metais.

213,029 asmenys. Tai yra 
nuošimčiais didesnė skaitli- 
negu kiekis asmenų gavu- 
darbą liepos mėnesį 1938

Sovietų kariuomenės 
atašė pašauktas į 

Maskvą
BERLYNAS, Vokietija, rug

piučio 28 — Vokietijos oficiali 
žinių agentūra paskelbė, kad 
Maskvos vyriausybė paliepė 
savo kariniam atašė Berlyne, 
pulkininkui Gerasimovui, su
grįžti į Maskvą.

Nori pašalinti iš vie
tos merą Mavericką

SAN ANTONIO, Tex., rugp. 
28. — Alexander Boyton, bu
vęs Bexar kauntėš prokuroras, 
pradėjo vajų tikslu pašalinti iš 
vietos San Antonio jnėrą Ma- 
vericką, kuris leido municipa- 
lėje salėje komunistų susirin
kimui įvykti.

KAUNAŠ., rugpiučio 25 d.— 
Sovietų Rusijos vyriausybės 
pakviestas -Ž^mės' Ūkio Minist
ras dr. Krikščiūnas išvyko į 
ten vykstančią didelę žemės 
ūkio parodą.

Lietuvos-Vokieti jos 
susitarimas

KAUNAS, rugp. 25 dieną — 
šiomis dienomis Lietuva ir Vo
kietija susitarė dėl finansinio 
atsiskaitymo turtui Klaipėdos 
krašte ir Lietuvos 
veikimo Klaipėdos 
vojoj zonoj.
Į Lietuvą atvyks 

riuomenės vadas 
Laidoneris

KAUNAS, rugp. 25 dieną — 
šiais metais bus 
paminėta Lietuvos 
nės šventė rugsėjo 
kurią,

KAUNAS. — Jau galutinai 
parengtas ir elektrifikacijos 
fondų įstatyčio projektas, ku
ris netrukus bus perduotas Mi
nistrų Tarybai svarstyti.

ŠIAULIAI. -— Jau baigiama 
statyti RekyVos šiluminė elekt
ros stotis, kuri elektros energi
ja aptarnaus Šiaulius, Radviliš
kį, Kuršėnus, Panevėžį ir kit.

i muitinių 
uosto lais-

Estijos ka- 
generolas

iškilmingai 
kariuome-

8 dieną, į 
numatoma, atvyks, ir

Estijos kariuomenės vadas ge
nerolas Laidoneris.

Kanada apsisaugo 
nuo sabotažo

0TTAWA, Kanada, rugp. 28 
— Kanados vyriausybė nustatė 
tam tikras zonas, kurias pa
skelbė esant strateginiai svar
biomis. Tai yra upės ir uostai. 
Kariuomenė pastatyta 
punktams apsaugoti nuo 
tažo.

Vokiečiai bėga
Tientsino

tiems 
šabo-

1S

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 28 — Eina girdai, kad Hit
leris sutiktų priimti Mussolinį kaipo Vokietijos-Lenkijos taiky
to jąy •. 1 ♦ A ■» » •» V« < r, K

Moterys ir vaikai 
kraustosi iš

Dancigo

Paneigė girdus apie 
pasikėsinimą ant 
Hitlerio gyvybės

KAUNAS. — Vietoje tragiš
kai mirusio Seimo nario K. 
Graužinio pagal rinkimų sąra
šą iš eilės į Seimą turėtų įeiti 
kandidatas agronomas Ksave
ras Andrašiunas iš Ukmergės 
apskrities. Jis šiuo metu yra 
kelionėje į Argentiną, kaip lie
tuvių šachmatininkų komandos 
vadovas.

KAUNAS. — Jau baigiamos 
diplomatiniu keliu vedamos 
ekonominės derybos tarp Lie
tuvos vyriausybės ir Italijos ir 
netrukus numatoma sudaryti 
naują prekybos suistarimą.

ŠVENTOJI. — Pagyvėjus 
Šventojoje turistiniam judėji
mui, pasigendama turistinių 
informacijų biuro. Turizmo 
draugija šitą reikalą gyvai 
jausdama, tokį biurą, nors se
zonas jau įpusėjęs, 
nutarė įsteigti.

Šventojoje

DANCIGAS, rugp.
Dancigo moterys ir 
kraustomi iš miesto į 
Manoma, jiems bus 
gyventi kaimuose, 
kiltų.

vaikai 
kaimus, 
saugiau 

jei karas

Vokiečiams jau skir
stomos karo porcijos

BERLYNAS, Vokietija, rug
piučio 2'8 — Numatydama ka
ro galimumą nacių vyriausybė 
išleido nuostatus, kiek tų ar 
kitų reikmenų gali Vokietijos 
gyventojai pirktis. Vokietija 
turi pakankamai duonos, bul
vių ir daržovių. Tačiau žymiai 
sumažintas kiekis leidžiamos 
pirkti mėsos, dešrų, pieno, cuk
raus ir kai kurių kitų maisto 
produktų.

Vokietijos laivai 
laikė radijo 
pranešimus

SU

BERLYNAS, Vokietija, rug
piučio 28 — Londono dienraš
čiai gavo pranešimą iš Varšu
vos, jogei Berlyne tapo susek
tas sąmokslas Hitlerį nužudy
ti. Vokietijos propagandos mi- 
nisterijos , atstovas pareiškė, 
kad Varšuvos pranešimas esąs 
visai be pagrindo.

Japonijos ministerių 
kabinetas rezignavo

TOKIO, Japonija, rugp. 28— 
Japonijos premjeras • Hiranu- 
ma ir visas ministerių kabine
tas pirmadienį rezignavo. Do- 
nei, Japonijos žinių agentūra, 
luoda suprasti, kad į kitą ka
binetą įeis visai naujas minis
terių sąstatas.

Rusai prarado 130 
tankų

TOKIO, Japonija, rugp. 28— 
Gautais pranešimais japonai 
atmušė rusų ataką Mogoliojo- 
e, Holonbuir lygumose. Ata

koje daug rusų žuvę. Rusai 
praradę 130 tankų.

NEW YORK, N. Y., rugp. 
28 — Visi Vokietijos prekyboj 
laivai sustabdė siuntimą 
jo pranešimų. Manoma, 
bud u norima paslėpti jų 
ei ją jurose.

ŠVENTOJI. — 
5 d. Darbo Talkos 
antroji pamaina baigia savo 
darbus. Darbo Talka susidomė
ję ir užsienio lietuviai. Trečio
joje talkininkų pamainoje dirbs 
Amerikos lietuvis studentas 
Liūtas ir Anglijos lietuvis Pr. 
Puodžiūnas.

Rugpiučio 
talkininkų radi- 

tuo 
pozi-

SHANGHAI, Kinija, 
28 — Iki šiol Tientsine 
nai, vykdydami blokadą, įžei
dinėjo britus ir franeuzus. Kai 
kuriais atvejais nukentėjo vie
nas kitas amerikietis. Bet pa
skutinėmis dienomis, po to kai 
rusai ir vokiečiai. padarė drau
gingumo sutartį, japonų kerš
tas atkreiptas ir prieš vokie
čius. Ir vokiečiams japonai 
skaldo jau antausius. Del to

rugp. 
japo- Rugpiučio Mėn

Šiomis dieno-

NAUJIENŲ ADM.Ame-rusų-vokiečių draugingumo SU- vokiečiai pradėjo L ėg li iš Tieht-
sinotarčiai užgirti.

šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

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

šitie asmenys mano, 
bus saugiam gy-

Suvaržė išgabenimą 
aukso iš'Australijos

Chicagai ir apielinkei Tede 
ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Debesuota; truputį šilčiau; 
saulė teka 6:11 v. r., leidžiasi

CANNBERA, Australija, rug
piučio 28 — Australijos val
džia pirmadienį paseklbė nuo
status, kurie žymiai suvaržo 
išgabenimą aukso ir šalies va
liutos.

Susirinko vyriausias 
Rusijos sovietas

> ’■* ’• i-- ' ' th .j

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 28 — Pirmadienį susirin
ko vyriausias Rusijos sovietas

KAUNAS
mis j Ameriką išvyksta dr. J. 
šliupas, Ten jis išbus apie tre
jetą mėnesių. «Viešėdamas 
Jungtinėse Valstybėse dr. šliu
pas numato lankytis pas savo 
pažįstamus žymesniuosius 
rikos lietuvių veikėjus. .<

» * ■ . /

500,000 žmonių išsi
kraustė iš Paryžiaus

PARYŽIUS, Francuzija, rug
piučio 28 — Transportacijos 
ekspertai apskaičiuoja, kad pa
skutinėmis dienomis išsikraus
tė iš Paryžiaus kuone 500,000 
žmonių,
jogei jiems 
Venti už Paryžiaus ribų laike 
dabartinės krizės.
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Žinių žinelės iš 
Lietuvos žemelės

Rašo Lietuvių Brolelis

(Pabaiga)

—Nieko nesuprantu. Ir ką čia 
gali suprasti. Straipsniai, para
grafai, numeriai. O man tik 
mokėt! Jau sumokėjau:

Butų mokečio ..................
Nekilnojamo turto mok 
Gatvėms grįsti mok. 
Valstybinio mok............
Apskr. savivald. mok 
Kelio žvyravimo mok. 
Akmenų atvežimas ........
Žvyro atvežimas .............
Plytų atvežimas .............
Gaisrininkams ..................

Lt.9.00 
7.60 

11.40 
38.00 

9.50 
9.00 
3.0) 
6.00 
4.00 
2.50

Viso Lt.100.00

IŠNUOMUOJAME 
GYVENIMUI 

KAMBARIUS
Atvažiavę į New Yorką 

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

A. J. VIZNIS
Te). SUSquehanna 7—8533

apsi-

viskas ? Dar 
bus per an

trą pusmetį — ateitis parodys. 
Dar čia nepriskaityta, kiek iš
mokėjau visokių aukų — klai
pėdiečiams, ginklų fondui, šau
liams, na, ir keliems desėtkams 
pavargėlių po kelis centus. Su
sidarys apie pora desėtkų litų! 
Man, be mano žinios ir sutiki
mo, metinio brutto pelno nusta
tė 480 litų. Tai pareina po 40 
litų mėnesiui. Na, sakykite, 
ponas policininke, ar aš galiu iš 
tos vienam gyventi bakužė.ės ir 
4X10 sieksnių pločio žemės 
sklypelio išrinkti per metus 480 
litų? Išeina, kad aš turiu už 
savo nupirktą žemės sklypelį ir 
bakūžėlę lyg ir nuomą mokėti 
ir dar kokią nuomą? Mano pu
sę amžiaus, sveikatą ir didesnę 
dalį gyvasties paėmė “za vieru, 
caria i otečestvo” (už tikybą, 
carą ir tėvynę)...

—Čia ne mano- reikalas, — 
pasiaiškino policininkas. — Ne 
aš tuos mokesčius uždėjau, ne 
man skųskitės. Man paliepta iš
rinkti, lai aš turiu savo tarnys
tės žiūrėti.

O bene tai jau 
tik pusmetis. Kas

Offlee and Bes. Phone Caiumet 7472

Statyba

arti 47 Street 
TeL Yards 2249 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

Nusižudė Stato bažnyčią
DR. ST. NAIKIUS

Physieian and Surgeon
3261 So. Halsted Street

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
David Lloyd George (po dešinei), kuris pasaulinio 

karo metu buvo Anglijos premjeras. Kalbama, kad jis 
ir vėl bus pakviestas į kabinetą.

1 aisykite Savo 
\amus Pakol

—Tiesa, ne tamstos. Bet 
prie aukštesnių neprieinu, 
tamsta susiduriu, tamstai 
pasiskundžiu... — pasiteisino

aš
Su
ir

neturi pinigų, kreip* 
Naujienų spulką,- 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis j 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

AAm.

T

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

žmogelis.

Policininkui išėjus, vargšas 
žmogelis ilgai pasakojosi savo 
praeities vargus, kentėjimus, 
kaip vargais negalais susitaupęs 
kelis šimtus rublelių nusipirkęs 
bakūžėlę su darželiu, kad se
natvėje nereiktų po svetimus 
kampus mėtytis ir elgetauti. 
Elgetos duona karti.
priseina virš 100 litų už tą ba
kūžėlę mokesčių užmokėti, tai 
ir nesaldu pasidaro. Tik pagal
vokite, prieteliau'l • Aš ^neturiu 
nė vežimo, nė ^arklio, neįsteng
čiau su savo sveikata, nė prisi
krauti, nė parvežti, o man už
deda akmenų, žvyro, plytų ir 
malkų parvežti...

—Na ir kaip, tamstą, parve
žt, negalėdamas? — paklausiau.

—Priverstas esu samdyti ir 
kiek prašo, grynais pinigais mo
kėti. Del to man tiek daug tų: 
mokesčių ir susidaro.

—Na, tai iš ko tiek sumoki, 
invalidas nieko neuždirbdamas?

—Niekam tas nerupi. Iš že
mės iškask! Iš akių .išsilupk, 
bet — sumokėk ir baigta. Ne
sumokėsi, — Už metų kitų —■ 
už mokesčius parduos bakūžėlę, 
o tu, invalide, eik, nore į visas 
keturias pasaulio dalis... — už
baigė žmogelis.

Bet kai

Garsinkitės ‘N-nose” i
GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti i tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run j

(Screened) Tonas ..............................
SMULKESNĖS 
Tanas .........................„......... ............
PETROLEUM CARBON COKE
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

COPR. NECDLGCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED DOILIES PATTERN 2233 *

No. 2233—Servetkėlės stalui arba bufetui.

$7-25
$7-oo
$7-25 ■

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 S o. Halsted S t, Chicago, UI.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 2233

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

SJJV. KALVARIJA. — Kal
varijos valsč., Kalvių k., uk. 
Montvydas, liepos 25 dienų, iš
leido savo vienturtį šunų Zig
mą 17 metų amžiaus, su dvi
vagiu arti rugienų. Vakare, 
nesulaukęs laiku pareinančio 
sunaus, rado pagrąibstėm pa
šertus arklius ir už arimo, 
prie rikių, kraujuose papludu- Į i 17T|T 0nvpi A I IVT A 
sį sumi, kuris dar stipriai te-Į Alki į) ui ILvlAljlkJ I rb 
belaikė rankoje tėvo pistoletą. 
Zigmas Montvydas pats save 
persišovė, pataikindamas į de
šinį smilkinį, šūvio butą mir
tino. Velionio tėvas turi virš

KUČIŪNAI. — Parapijiečiai 
buvo nutarę pasistatyti medi
nę bažnyčią, bet kurija medi
nei bažnyčiai statyti leidimo 
nedavė, tuomet gautoji med
žiaga parduota ir nupirkta 45 
tūkstančiai plytų.

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENT16TAS

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

Tel. Xards 0994.
Antrad., Ketvirtadn Penktadienį
4143 So. Archer Avė

TeL Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas <645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Namų Tel.: Prospect 1934

Tik labai gaila, kad kol kas, 
dar nedaug tokių laimingų va
landų esti. Dar daug Lietuvoje 
yra neišgaravusio senojo raugo, 
kuris ilgus amžius Lietuvos 
žmoniją svaigino ir šiandien no
rėtų svaiginti.

(GALAS)

Kaip yra taip, bet vasarą — 
gražu Lietuvoje! Gražu, kai 
anksti rytą saulutė teka ir pir-

pąsiunčia,' f o tie /spinduliai ra
sos lašelius taip sužibina, kad 
jie lyg deimantai žvilga, mirga 
ir į juos žiūrint ima akys rai
buliuoti.

Gražu, kai iš ryto visi paukš
čiai paukšteliai visokiais balsais 
balseliais aukštai ir žemai, lau
kuose, miškuose ir soduose orą

ka negali pripildyti ir garsais 
orą papuošti.

Gražu, kąi jauni, tvirti vaiki
nai su dalgiais eina į laukus ja
vų valyti, o drauge su jais gel
tonkases, raudonskruostės, sau
le nudegusios- merginos, su grė
bliais ir šakėmis eina gamtos 
dov^pų greboti.

Gražu, kai piemenėliai, ank
stybą rytą, gena į lauką gyvu
lėlius. Eina išdidžiai plačiara- 
gės karves, švelnavilnės avys, 
trumpasnukės kiaulės ir ilga^- 
kaklės žąsys. Arkliai arkleliai, 
žirgai žirgeliai bendroje bando
je nedalyvauja; jie per naktį 
prigraužę su rasa žolės, bešvin
tant truputį paspaudę, valkioja 
sunkias žagres, dar sunkesnes 
akėčias ir pilnus, kaip kalnus* 
javais prikrautus vežimus. Žmor 
nūs, arkliai ir kas tik gyvas, rū
pinasi kuodaugiau pritraukti 
gamtos dovanomis kluonus, klė
tis, kad atėjus šaltai ir nuobo
džiai žiemai, būt kuo maitintis. 
Gražu ir malonu . yra vasaros 
darbus dirbti, vaisius rinkli. 
Gražu yra visa tai matyti ir 
bendrame laukų valymo darbe 
dalyvauti.

Gražu, gražiau ir gražiausiai, 
kai viskas Lietuvoje darosi kuo- 
geriausiai. Kai sunkiai dirban
čių žmonių veiduose matosi 
sveikata, geras jumoras ir pa
tenkinimas. Kai vargo prislėgti 
žmoneliai pasidirbę — pasilsi, 
išalkę — pasisotina, nubudę 
pasilinksmina, prispausti ir nu
skriausti -t- gauna paguodą. 
Kai didžios minios Lietuvos 
žmonių pasijaučia, jog jie tik
rai savo tėvynėje Lietuvoje gy- 
vena...

■ t ’ ‘ v " ■. ........ '' ‘'V’

dė neaišku. Savazudzio moti-. ....... ... ... .• .... | Optometncally Akių Specialistas
na buvo nesenai susirgusį psi-1 Palengvina aKių įtempimą, kuris I 
chiniai ir buvo . patalpinta I esti priežastimi galvos skaudėjimo 
pstchiatrmen ligoninėn. ĮmOj skaudamą akių karštį, atitaisc ’ 

trumparegystę ir toliregystę. Pri- I 
rengia teisingai akinius. Visuose at* , 
si tikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra, parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kleivos akyj 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo K ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kai> 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone-YARDS 1373.

KRAŽIAI. — Jau statomi, ir 
netrukus bus pradėti statyti, 
šie pastatai: pieno perdirbimo 
b-vės namai, parapijos salė, 
Skerdynių paminklas, ir kt.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 9U1

Pakliuvo vagišiai

BIRŽAI. — Areštuoti keli 
miesto gyventojai už vagystę. 
Už svetimų daiktų pasisavini
mą kvočiamas ir vienas resto
rano savininkas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
, 4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

, -1 • koplyčios visose
JL—J - v Chicagos dalyse

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

8

Kiti Lietuviai Daktaral

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarua.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 8339 
Rez. Hyde Park 3395 

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
’šskyrus seredomis ir

Mrs. A K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

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

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Beverly Shores, 

Indiana
TeL Mich. Cyty 

2799—R3

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta

dienio vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. L P. stoties (1486 K.) 
—Pranešėjas P. SALTIMIERAS,

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tei. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

* Tel. Kenvzood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

NARIAI .
Chicagos, JĮ 
Cicero K
Lietuvių >. K 
Direktorių i 
Asociacijos

' ‘ * v

\- * ‘ i r •• ' U'i

Ambulance 
Patarnavi

mas Dieną 
ir naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS • 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Nea. nuo 10 iki 11

Rez. Telephone PLAZA 3200

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehili 0142 

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Weat 46th Street Yards 0783

. ! V' '.-.t 4
.     ‘ '• r - - ■ —- —. ’

S. P. MAŽEIKA Yarda U39
3319 Lituanica Avenue Yarda 1138

lachawicz m sūnus
2314 West 23r<i Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL PuBman 1278
y 1"

MALBERT V. PETKUS
4704 So. Westem Avė. > , Phone Lafayette 8024

- • ■ ■ ■ ■ . -U .

■i-"' ii"'

Or. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemloek <699

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

Tifonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

2406 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

. Telefonas SEELEY 7339.
Namų telefonas Bntnswiek 9997

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONBOE «M 
Valandos; 9 ryto iki 9 vakaro

Tel Yards 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Hd 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1236.

Ofiso TeL CENTRAL 1824. 
Namu T**1—Hvd* Park 3395 

Remkite hios. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"
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Plaukia sau laivelis...
Kaip Vytautas Braze, kuris yra žinomas kaipo 

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

Reikia tikrai didelio ryžtin
gumo, nepaprastos ištvermes 
ir nenugalimo juros ir nuo
tykių pamėgimo, kad butų ga
lima atlikti tokią kelionę, ko
kią atliko Vytautas Braze 
(Fred Truman), žinomo Ke- 
nosha lietuvių veikėjo C. K. 
Braze sūnūs.

čia reikalingas ne tik ryž
tingumas, bet ir nepaprasta 
drąsa. Kiek atsirastų iš mū
šy tokių drąsuolių, kurie su
tiktų su mažyčiu, tiesiog žais
liniu, laiveliu plaukti 3,000 su 
viršum mylių?

Daugelis, kuriems teko ir 
milžiniškais laivais plaukti, 
nelabai tėra entuziastiški apie 
juros kelionę, o ypač jei jiems 
teko su didelėmis audromis 
susidurti. Bet jeigu kelių de
šimčių pėdų aukštumo bangos 
mėto, lyg kokias skiedras, di
delius laivus, tai jus bandyki
te sau įsivaizduoti, kas atsi
tinka su mažyčiu laiveliu, kai 
audros ima siausti.

Apie Vytauto Braze atliktą 
kelionę anglų laikraščiai įdė
jo pįačius aprašymus, kurių 
sutrauką paduoda “Tėvynė”. 
Štai kaip skamba toji sutrauka:

Keturi prėskųjų vandenų 
laivininkai, pora ainatorių jū
reivių ir šešių metų kūdikis 
neseniai 36 pėdų ilgumo laivu- 
ku iš Honolulu atplaukė į San 
Francisco. O tas laivukas, ku
riuo jie plaukė yra tik žaislas, 
palyginus su laivais, kurie van
denynus plaukioja.

Perplaukti Ramųjį Vande
nyną jiems ėmė 30 dienų ir 
12 valandų. Plaukiant, kai ka
da prisiėjo susidurti su bango
mis..60 pėdų uukštumo^o-kai 
kada buvo taip ramu, kad nė 
mažiausia vėjo bangelė nesu- 
dvclke. Veteranai jūreiviai šį 
tų septynių žmonių žygį šir
dingai pasveikino.

To laivelio vardas yra Ku- 
aloa, o jo savininkas—lietuvis 
Vytautas Brazevičius-Braze iš 
Kenosha, Wis. (sūnūs seno 
SLA darbuotojo, brolio K. C.

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

Braze). Tarp amerikonų jis 
vadinasi Fred E. Truman, yra 
39 metų amžiaus ir turi žmo
ną Lormą 30 metų amžiaus bei 
sūnų Tary 6 ųietų amžiaus. Pa
siekę San Francisco, o paskui 
Los Angeles, Cal., jie netrukus 
atvyko į Kenosha, Wis., atlan
kyti savo tėvus, pp. Braze.

Vytautas Braze Hawaii salo
se apsigyveno 1920 metais, o 
nuo 1928 ‘metų Honolulu uni
versitete eina fizinės kultūros 
instruktoriaus pareigas. Jis 
plačiai papasakojo apie tai, 
kaip budavojo savo Kualoa ir 
apie savo kelionę per Ramųjį 
Vandenyną, o jo tą pasakoji
mą plačiai aprašė Kenosha ir 
Milwaukccs amerikonų laikraš
čiai. Mes čia paduodame tą 
aprašymą trumpoje sutrauko
je.

Laivukas Kualoa yra 36 pė
dų ilgio, 13 pėdų gi Ii o. Varo
mas burėmis ir motoru. Burės 
yra 700 ketvirtainių pūdų dy
džio. Laivuką pabudavoti ūme 
aštuonius metus. Didžiausią 
darbo dalį atliko pats Vytau
tas Braze. Jam kiek pagelbėjo 
tūlas anglas jūreivis ir Vytau
to žmona Lorma. Laivukas 
pabudavotas taip, kad juo 
lengva plaukti ir bangos jo 
negali apversti. Neapverčia- 
inas gi todėl, kad į jo apačią 
yra pripilta septyni tonai švi
no.

Kualoa iš Honolulu prie
plaukos išplaukė birželio 17 
dieną. Į laivuką buvo pridėta 
visokių reikmenų:, 300 galionų 
prėsko vandens, 40 galionų ke- 
rosino, 90 galionų gasolino, 
šviežių vaisių ir visokio mais
to, kurio galėjo užtekti šešiems 
menesiams. ■ *

Vos pradėjus plaukti link 
juros Molokai kanale laivuką 
pagriebė smarkus vėjas. Su tuo 
vėju prisiėjo gerokai pakovo
ti. Tik pasukus į šiaurę, plau
kimas pasidarė kiek lengves
nis.

Kai dideli laivai plaukia, tai 
nuo Honolulu iki San Francis
co kelio susidarė 2,100 mylių. 
Kad plaukimas butų pasek- 
mingesnis mažu laivuku, p. 
Braze sugalvojo pailginti kelią 
1000 mylių, pasukdamas į 
šiaurę ir todėl jo kelionė pasi
darė 3,200 mylių ilgio.

Apie navigaciją Braze nusi-' 
mano, bet nepilnai. Todėl, kad 
gerai pataikius link San Fran
cisco, jis sumanė plaukti į

NACJIENŲACmE Telephoio
Anglijos karalius Jurgis apleidžiu bažnyčią.

šiaurę taip toli, kad atsistojus mes orą. Bet nenorėjo imti 
ant lygaus paraleli© su San rizikos tamsoje priplaukti prie 
Francisco ir tuomet leistis krašto. Todėl pasuko atgal į 
“pavandeniu”. Taip plaukiant, Į jurą. Bet netrukus pastebėjo, 
laivukas per pustrečios dienos kad randasi ties Point Reyes

IS LIETUVOS
Turguje tik žuvys

. KLAIPĖDA. — Liepos 7 d. 
Natkiškiuose buvo turgus, ta
čiau labai silpnas. Į turgų nu
važiavusių buvo nemažai, ta
čiau pirkti nieko nebuvo, nes 
turguje buvo tik baltiniams 
guzikėliai ir rūkytų žuvų.

Išdžiuvo šuliniai
MAŽEIKIAI. — Miesto šuli

niuose pritruko vandens. Auk
štesnių vietų kaimiečiai taip 
pat nusiskundžia vandens tru
kumu. Ypač esą sunku su gal
vijais. Kas butų didesnio gais
ro atveju?

TieHioglnlR kėliau. Kada Jn*U traiikl- 
iivh pravažiuoja po Hudson upe ir 
PeiniH.vlvnnla 8tot|. New Yorke, nfuklte 
i grafų traukini—Ir tleslor I puikią 
Parodos fitotl . . . .10 mlnuTlų, 10c,■

r a GE

DA?

Kuris
RIAUSIAS Kelias
i New Yorko PA
SAULINE PARO

PENNSYLVANIA STATION/ 
NEVY YORK CITY 

*■■■■■■ ..... ..vy

,..... jOŽįfcg
NEWWORLD'SFAIR m 
RAILROAD STATION P

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų iŠdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kov<ų negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS?
Musų parodos kambarys 

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigu!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 VVest 63rd Street 

prie Loomis.

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

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS I’EDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

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

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

plaukė didelėje audroje. Kaip 
pačiam Įlaivuko .ąavininkui; 
taip ir jo pagelbininkams rei
kėjo sunkiai padirbėti, kad ne- 
išklydus iš kelio. Pagaliau au
dra praėjo. Jura buvo rami. 
Aptaisius bures ir visa susi
tvarkius—plaukimas buvo i- 
deališkas, nes per ištisas še
šias dienas veik nieko nerei
kėjo daryti. Reikėjo tik laiky
tis kompaso, kad nepaklydus 
iš kelio, o naktimis reikėjo 
saugotis, kad į ką ncatsimušus.

Tačiau plaukiant ramumoje 
nebuvo galima greit plaukti. 
Tą ramumą pasiekė devintoje 
plaukimo dienoje. Kai plaukė 
audrose, tai per dieną galėjo 
padaryti nuo 135 iki 170 my
lių. Bet ramumoje užteko tik 
7 mylių per dieną. Pagreitinti 
plaukinio bebuvo*’ galima, nes 
laivukas kai kada net visiškai 
atsisukdavo į priešingą pusę. 
Tuo laikotarpiu jie praleido 
laiką laiką skaitydami knygas, 
besimaudydami juroje ir temy- 
dami jurų paukščius. Šią ke
lionės dalį geriausiai pamilo 
Tary. Jei kas nepaprasto nu
tikdavo, tai Tary būdavo lai
komas viduje, bet šiuo laiko
tarpiu jis visuomet buvo su 
visais ant laivuko denio.

Nors lėtai vandens nešami, 
jie pagaliau įslinko į keturias
dešimtą pararelį ir pateko į 
vakarinio vėjo srovę. O tai yra 
bjaurus plaukimas to vėjo sro
vėje. Bjaurus buvo ypač dar 
todėl, kad jo pagelbininkai ne
mokėjo gerai valdyti vairą. 
Sukant vairą, kai kada tie
siog jį vėjas išlupdavo iš ran
kų ir kai kada reikėjo stovėti 
ant vielos.

Vytautui Braze tačiau ge
riau patinka plaukti audroje, 
nes tuomet susidaro didelio 
jaudėsio. Ir taip dvidešimtą 
plaukimo dieną jie įplaukė į 
šiaur-vakarių audrą. O tuomet 
jau prasidėjo didžiausias jau- 
dėsis. šešių dešimtų pėdų aukš
čio bangos ritosi per laivuką. 
Taip plaukiant, kai kada lai
vukas stovėjo tiesiog ant pir
magalio , o kai kada—ant pas
turgalio. Kas tik buvo laivuky 
nepririšta ar neprirakinta — 
viskas ritosi ir daužėsi. Vytau
tas Braze sako, kad jam nie
kad pirmiau neteko būti tokio
je audroje. Toje audroje jie 
plauke per dvi dienas, bet tas 
laikas išrodęs keliomis savai
tėmis. Audra kiek apsistojo, 
kai vienas iš pagelbininkų pa
stebėjo žemę. Tai buvo liepos 
7 dieną, kuomet sukako lygiai 
mėnepis nuo pradžios plauki
mo. Bet p. Braze nusprendė, 
kad dar apie 80 mylių iki kra
što, nors tikrai nežinojo, ai 
jie yra ties San Francisco ai 
kur kitur.

Kuomet !įpradėjjo temtji tą 
pačią dieną, jie jau pajuto že-

pakraščių, kuris yra tik apie 
12 mylių tolumo nuo San 
Francisco. Ir tai tik tiek buvo 
nepataikyta tiesiai į vietą.

Kualoa San Francisco pa
kraštį pasiekė sekamą rytą, o 
už poros dienų pakraščiu nu
plaukė į Los Angeles, Cal. Bet 
šis plaukimas p. Braze nepa
tiko, nes reikėjo plaukti tarp 
daugelio laivų, laivelių ir ru
knose ir bent kada buvo ga
lima su bent kokiu laivu susi
kalti. Jam kur kas geriau pa
tinka plaukti atviroje juroje.

Rugpiučio 6 dieną p. Braze 
su savo žmona ir sūnum ap
leido Kenosha ir , nuvyko į Los 
Angeles, kur reikėjo šį-tą lai- 
vukui pataisyti. . Rugpiučio 10 
dieną Kualoa su visa savo įgu
la pasuko link Hawaii salų. 
Rugsėjo 17 ' •’dfeųą Vytautas 
Braze jau true's fstoti prie sa
vo užsiėmimo Honolulu univer
sitete.

(Bus daugiau)

IMKITE TIESIOGINĮ KELIĄ
... Stotis Parodos Patalpose!

Nė viena kita traukinių 
kompanija j kuri veža į New 
Yorką, nepasiūlo šiokio tie
siog į Pasaulinės Parodos 
Patalpas patogumą! Taigi, 
keliaukit Pennsylvania trau
kiniais! Išvenkite sumišimo, 
sunkios miesto trafikos, lai
ką sugaišties!

30 Ir 60-(llenų bilietai priimami per 
AVanhlngton, 1). C.. Ir Jei keliaujate | vie
ną piinę per Waablngtoną. grįžtant galite 
keliauti per Nl/arą Failą, be Jokios 
ekstra kainos. Praleiskite dieną Plilla- 
delphijoj . . . pamatykite Liberty Bell . . . 
Vnlley Forge. Atskira kelionė | Atlantic 
City $2.00 | conches, $3.00 pullmanuose, 
pins pullman kalną.

I BARGAINV KAINOS 

/ $2820
I “Ronnd frip” ,

« ChfcngoH j Nmv v C”I mietas geras Va n0***’ 
I Specialus Pun"nan k‘Tnų I 60-dlenų round t"lp8kal”«8- 

/ “ra;;:1 “ i

I Keliauki, The Troli nia- I

Dčl Informacijų krelnkl I 
N nL>T.,k,etų /
t ’ Avė.; ioi <□ fLa Šalie 8t . Un|on Statlon ; I 
į’ s a ®AI1»WKLL, Dlv I 
8t CLKt’. N- Šalie/ 
‘’i., LKNfral 7200.

Viclor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

INSURANCE
(APDRAUDA)

PENNSYLVANIA RAILROAD
THE DIRECT ROUTE TO THE NEW YORK WORLD S EAIR . STATION ON f AIR GROUNlb

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

PASIDĖTI PINIGUS

< ve TO y 
X HOOA A

GALIMA
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

........... "1 .. ................

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00 - - - -

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

. •• A . ■ J. A * . - i A

• PILNĄ APDRĄUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• AŲŲRAUDĄ NAMŲ NUO 
, UGNIES.
• A¥i)RAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
Uties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

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

Garsinkitės “N-nose”

MADŲ 
KNYGA

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HL

Vardas----- -------------------------------

Adresas-----------------------------------

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

Valstija-----------------------------------------
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Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canadh
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams *___ .______ __ *__
Pusei metų ..... ...... ..............
T^ims mėnesiams _____ __
Dviem mėnesiams ..............
Vienam mėnesiui ...............

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ......... .............
Savaitei 
Mėnesiui

Jungtinėse

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

$8.00
4.00

. 2.00
1.50

. .75

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
$5.00

2.75
1.50
1.00
.75

Metams ................
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .........................   $8.00
Pusei metų ................ w............ 4.00
Trims mėnesiams —............... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Earl Browder ir Fritz Kuhn
Maskvos-B.erlyno nepuolimo ir konsultacijų sutartį 

giria kaip įmanydamas Amerikos komunistų vadas, Earl 
Browder. Jisai vadina ją “stebėtinu taikos ginklu”.

Taip pat entuziastiškai kalba apie tą sutartį ir vo- 
kiečių-amerikonų Bundo “fiureris”, Fritz Kuhn.

Kadangi rugsėjo 1 d. komunistai rengiasi Chicagoje, 
paminėti savo partijos 20 metų sukaktuves, kuriose vy
riausias kalbėtojas bus Browderis, tai sukaktuvių rengė
jams bus puiki proga sustiprinti naują “taikos dvasią”, 
pakviečiant garbės svečiu Fritzą Kuhną.

O svetainę jie, žinoma, turės papuošti Raudonąja 
žvaigžde ir Svastika.

limas prieš Laikinąją Vyriausybę spalių-lapkričio dieno
se. s

Leninui pagrobus valdžią į savo rankas, Rusija pa
liovė kariavusi ir pasiūlė atskirą taiką kaizeriui. Tiktai 
kuomet kaizerio įgaliotiniai pastatė Brest-Litovske bai
siai skaudžias ir pažeminančias sąlygas, tai Leninas ban
dė šauktis franeuzų ir anglų pagalbos} bet suprantamas 
dalykas, kad talkininkai atsisakė kalbėti su “pučinin- 
kaiš”, kurie smurto keliu buvo įgiję galią ir kurie buvo 
atidarę Rusijos frontą kaizerio arniijoms.

Tuomet Stalinas pasirašė “šlykščią taiką” (pochab- 
nyj mir) su kaizeriu, atiduodamas jam’ Lenkijos teritori
ją, Pabaltės kraštus, kurie buvo vokiečių okupuoti ir, 
magaryčioms, dar ir Ukrainą. Jeigu Santarvės valstybės 
su Amerikos pagalba nebūtų sumušu^ios Vokietijos, tai 
Rusija butų palikusi kaizeriškos Vokietijos vergu..

Tai tokia yra istorija. Ir dabar Stalinas tą istoriją 
nori pakartoti. > ’ >

Jisai apgavo Angliją ir Francuriją. kritingiausioje 
valandoje, leisdamas Hitleriui sutriuškinti ją sąjunginin
kę Lenkiją ir paskui patapti Europos Valdovu.

Stalinas tikisi, kad Hitleris, sutrempęs visas kitas 
tautas Europoje, jo “neskriaus” — taip, kaip Leninas 
kad tikėjosi, jogei kaizeris bus mielaširdingas sovietų Ru
sijai, kuomet ji išduos demokratijas. Bet kaizeris atsimo
kėjo Leninui už jo “pasidarbavimą taikai” Brest-Litovs- 
ku, tai galima numanyti, kuo “atsilygins” Hitleris da
bartiniam sovietų valdovui už jo užygį”, — jeigu Hitle
ris užkariaus Europą.

Bet Hitleris gali paslysti. Ką tuomet sakys Stalinas 
ir jo pakalikai?

Lietuvos darbymetė
(Mttsų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ašis linksta
Dar karui neprasidėjus, Romos-Berlyno ašis jau pra

dėjo linkti. Italijos fašistai nerodo jokio noro pulti stačia 
galva i karo verpetą paskui Hitlerį. Jie kalba daugiaus 
apie taiką, negu apie karą. Ir įdomus dalykas yra tas, 
kad viešai kalba fašistų laikraščiai, bet ne pats “diučė”. 
Jisai tyli.

Vienas fašistų laikraštis rašo, kad Mussolini esąs iš 
visų pusių raginamas įsikišti į Vokietijos ginčą su Len
kija ir padaryti naują “taikos stebuklą)”, “žinomas daly
kas”, tęsia tasai laikraštis, “kad Vadas nepraleidžia nė 
vienos progos, kurią jisai gali sunaudoti teisingos taikos 
reikalui”-

Klausimas yra tiktai, ką Mussolini laiko “teisinga’’ 
taika. Kitas fašistų organas šitą klausimą nušviečia taip:

“Atėjo valanda Italijos reikalavimams ir preten
zijoms.”
Vadinasi, “ii diučė” yra pasiruošęs priimti pasiūly

mus. Kas sutiks daugiaus duoti, su tuo jisai stos z.7 “tei
singą taiką”!

Ašis, kaip matome, ne tiktai linksta, bet gali ir nu
lūžti. Kaip tuomet atrodys Maskva, kuri į tą ašį įsikabi
no?

sušaudęs, kaip “pasiutusius šu
nis”.

MIRTINAS SMŪGIS 
FRANCUZIJOS KO

MUNIZMUI
PASIGAILĖJIMO verti 

ŽMONĖS '

Ar ta istorija pasikartos?
Lietuviškų stalincų organas Brooklyne ginčijasi su 

“vienu kapitalistišku laikraščiu”, kuris priminė, kad 1918 
metais tokių pat išdavystę, kaip kad dabar atliko Stali
nas, buvo atlikęs Leninas: tuomet bolševizmo tėvas iš
davė Angliją ir Francuziją, kurios kovojo su Vokietijos 
kaizeriu; o šiandien tas demokratines šalis išdavė Stali
nas, kuomet jos kovoja su Hitleriu. Paminėtas komunis
tų organas šitaip atsikerta:

“1918 metais Sovietai tik tada pasirašė atskirą 
taiką, kada Francija ir Anglija atsisakė Rusijai pa
dėti kare; dabar Sovietai paliko Angliją ir Frariciją, 
nes jie įsitikino, kad nei viena iš jų tikrai nenori ko
voti prieš Hitlerį, kad jos nori tik Sovietus įvelti ka- 
ran ” j

Ar iš tiesų taip?
Ar Leninas tiktai tuomet panoro taikos su Vokietija, 

kai Anglija ir Francuzija atsisakė Rusijai padėti kare? 
Nieko panašaus. Visa Lenino agitacija nuo pradžios ka
ro iki 1918 metų buvo atkreipta į tai, kad karas butų su
stabdytas, nežiūrint kokia bus jo eiga. O kai Rusijoje, 
pradžioje 1917 metų, buvo nuverstas caras ir susidarė 
Laikinoji Revoliucinė Vyriausybė, kuri leido Leninui ir 
Trockini sugrįžti iš užsienio, tai bolševikai po Lenino va
dovybe dėjo didžiausias pastangas ištraukti Rusiją iš ka
ro, nepaisant kas dėsis kituose frontuose. I

Šituo tikslu bolševikai ne tiktai vedė agitaciją žodžiu 
ir spaudoje, bet ir darė ginkluotus sukilimus prieš' Lai
kinąją Vyriausybę, kad ji negalėtų vesti karo. Vieną to
kį sukilimą jie padarė liepos mėnesį (1917 m.), kuomet 
Rusiojs armijos buvo tik-ką pradėjusios ofensyvą prieš 
kaizerio armijas!

Social-demokratus (menševikus) ir social-revoliucio- 
nierius, kurie stojo už karo tęsimą-tol, kol nebus pada
ryta visuotina taika, balševikai keikė “social-patriotais” 
ir “social-išdavikais”. Leninas stojo už taiką nežiūrint 
kuria kaina, ir šituo Šukiu buvo padarytas antras suki-

Stalino susitarimas su barba
riška nacių diktatūra iššaukė 
didžiausią pasipiktinimą Fran
cuzijos visuomenėje, o ypatin
gai toje jos dalyje, kuri iki tol 
nuoširdžiai tikėjo, kad Sovietų 
Sąjunga yra demokratijų talki
ninkė kovoje prieš fašistų ašį. 
Laikraščių ir radio pranešimai 
iš Paryžiaus sako, kad tūkstan
čiai žmonių ,darbininkų apgy
ventuose ^a/įyžiaus priemies
čiuose demonstratyviai plėšo 
Savo korteles, parodančias jų 
priklausymą komunistų parti
jai, ir viešai tos partijos išsiža
da. O štai kita žinia, gauta iš 
Paryžiaus sekmadienį:

“Kasdien vis labiau aiškėja 
tas faktas, kad nacių-sovietų 
sutartis sudavė mirties smū
gį Francuzijos partijai, pa
skutinei stipriai komunistų 
grupei Europoje į vakarus 
nuo Rusijos. Apie masinius 
eilinių narių bėgimas iš par
tijos pranešama iš visų pra
monės centrų, kur raudonieji 
buvo stipriausi. Kai kuriuose 
atsitikimuose traukiasi iš par
tijos nuo 50 iki 75 nuošim
čių narių.”

Kadangi Francuzijos komu
nistų partijos vadovybė buvo 
tokia žiopla, kad pasiuntė Sta
linui pasveikinimą už jo susibi-1 
čiuliavimą su naciška Vokietija, 
su kuria ryt-poryt franeuzams, 
gal būt, reikės kariauti, tai 

ĮFrancuzijos valdžia elgiasi su 
ta partija, kaip su išdavikų gau
ja. Telegramoje iš Paryžiaus 
sakoma:

“Valdžia be atodairos slo
pina komunistų spaudą ir at
skirus propagandistus. Komu
nistų laikraščiai buvo sukon- 
fiskuoti šiandien miestuose
Marseilles* Provins, BoUrges,| protestuoja prieš Sovietų Są- 
Toulon ir Paryžiuje bei prie
miesčiuose, Jie veikiausia bus 
Uždaryti visai. Trys staliniški 
agitatoriai buvo suareštuoti 
už skleidimą lapelių, kuriuo
se ginama nepuolimo sutar
tis. Jie bus patraukti tieson.”

Žiūrint į Amerikos komunis
tus ir ypatingai lietuviškus Sta- ' 
lino pakalikus, darosi koktu. 
Kad jie neturi sarmatos, kad jie 
fanatiškai plusta ir šmeižia ki
tokių srovių žmones ir laikraš
čius, tai seniai priprastas vi
siems dalykąs, Bet dabartinia
me ginče dčį j Mąs.kyos-Bęrlyno 
sutarties parašymo komunis
tai pasirodė nę tiktai begėdiš
kais demagogais ir melagiais — 
jie pasirodė visiškai glušais.

Per keletą, metų jie diena iš 
dienos susiriesdami keikė visus, 
kurie dedasi su hitleriškais Vo
kietijos barbarais arba kurie 
tiems barbarams bent nusilen
kia. O šiandien jie, apsisukę, gi
ria Staliną už susitarimą su Hit
leriu — ir jie tikisi, kad jų pa
sekėjai ir plačioji visuomenė 
jais patikės!

Komunistai aiškina, kad Mas
kva “sustiprino taiką”, padary
dama sutartį su naciais tame 
momente, kada naciai grąsina 
užpulti Lenkiją. Bet ar susitari
mas su agresorium reiškia tai
kos stiprinimą ? Kur gi dingo 
komunistų “kolektyvio saugu
mo” šūkis, kurį jie skelbė bent 
trejetą metų?
. Vargšas Prušeika bando įsi

kabinti į “Keleivio” skverną, iš
naudodamas jo nevykusią žinią 

|savo dvasinei ubagystei prideng
ti, ir kreipiasi į mus:

“Tegul ‘Naujienos* pasako 
kokią valstybę pardavė ar iš
davė Sovietų Sąjunga? Kini
ją, Ispaniją, Čekoslovakiją, 
Lietuvą, Austriją, Ethiopiją? 
Nei vieną!

“Tai gal Sovietai išduoda 
Lenkiją? Bet to nesako nei 
Lenkijos ponai. Jie visai ne-

jungą.”
Į Bet ką protestai pagelbėtų? 
I Valdžios niekuomet neprotes- 
Ituoja dėl sutarčių, kurias daro 
kitos valdžios, jei tik šios nesu
laužo kitų sutarčių. Bet Lenki
jos žmonės į tą Stalino susita- 

/Tai ne nuostabu. Jokia vai- rimą su Hitleriu žiuri, be abe- 
džia netoleruotų tokių gaivalų J nes šu didžiausiu pasipiktinimu, 
kurie atvirai giria, baisaus pa-. Ką išdavė arba pardavė Sta- 
vojaus valandoje, priešo talki- linas, klausia Prušeika. Jisai iš- 
ninkus. Jeigu butų kas nors davė ne kurią nors atskirą val- 
drįsęs šitaip elgtis Rusijoje, stybę, bet visų Europos demo- 
kaip dabar elgiasi Francuzijos Ikratiją ir 
komunistai, tai Stalinas tokibs reikalą.
išdavikus butų be pasigailėjimo! Stalinas

Liepos mėnesio antrojo pusė-Į 
je Lietuvoje patsai darbų į- 
karštis. Skubiai valomi rugiai 
ir jau kviečiai* miežiai laukia 
piaujamt Šiemet derlius bu
siąs vietokite tyčia geras, kaip 
kur buvo lietaus stoka, bet ir 
tose vietose žįemkeričiai dėl I 
sausrų nėra perdaug nukentė
ja, bent kiek blogiau atrodot 
vasarojus ir pašariniai javai.! 
Bendrai spėliojama, kad šie Į 
metai busią žymiai derlinges
ni už pereitus metus. Lietuvo-Į 
je dabar dedamos didelės pa
stangos, kad javų ūkį pakei
tus gyvulių ukiu, nes javų kai
nos yra kritę, kad jų ekspor
tas yra visai neįmanomas, o 
be to, nebūtų visai reikalo ek
sportuoti, jei juos sušėrus gy
vuliams, nes mėsos produktai 
dabar turi ypatingai gerą rin
ką, nors ir kainos jų nėra auk-Į 
štos.x

Kai kurios Europos valstybės 
daro dideles maisto produktų 
atsargas karo atvejui. Tai mė
sos konservai į užsienius eina 
gerai ir yra jų didelis parei
kalavimas. Be to, sodų vaisiai 
taip pat turi gerą rinką tiek 
viduje, tiek užsieniuose. Todėl 
ūkininkai visokiais budais ska
tinami tas ūkio šakas labiau 
plėsti.

Linas karo ruošai taip pati 
labai reikalingas ir turi gerą 
rinką. Visais tais sumetimais 
ir stengiamasi žemės ūkis pa
sukti kita linkme.

Bendrai šiuo laiku Lietuvos 
eksportas žymiai pralenkė per
eitų metų to laikotarpio eks
portą. Todėl tikimasi, kad ir 
valstybės biudžete pasireiškia 
šiokie tokie negalavimai busią 
išgyvendinti.

skuba savo darbo vaisius lai
ku suvalyti.

Kadangi derlius pusėtinas, 
tai ir ūkininkų nuotaika gera 
ir noriai visi dirba. Vasarinis 
eksportas, kaip sviesto, kiau- 
šnių, paukščių sparčiai eina. 
Veik viskas dabar į užsienius 
išvežama per Klaipėdos uostą.

Buvo mėginta sumegsti ry
šius su latviais ir norėta pasi
naudoti jų uostais, bet latviai 
iš čia norėjo padaryti staigų 
biznį, važmos kainas žymiai 
pakele, tai jų paslaugos išsiža
dėta ir naudojamasi Klaipėdos 
uostu; juo labiau, kad tenais 
Lietuva turi savo įvairius 
dėlius.

Į Klaipėdos uostą iki 
veik išimtinai tik Lietuvos
kybos laivai atplaukia, o ju
dėjimas tame uoste palyginus 
su pereitais metais daugiau 
kaip puse sumažėjo. Jei ne 
Lietuvos prekybos laivynas,

Lietuvos ūkininkai skubiai 
valo laukus, valo ne tik todėl, 
kad patsai reikalas spiria, bet 
ir dar visokie ,politiniai vejai. 
Mat, visų spėliojama, kad ru
duo busiąs tarptautinėje poli
tikoje lemiamas ir gal visokių 
netikėtinumų įvykti, tai todėl 
ir skubama derlius laiku ir 
tinkamai suvalyti, tik kaip 
|kur jaučiama didelė lauko 
• darbininkų stoka, tai trukdo 
lauko darbus skubiai ir laiku 

I atlikti.
Del darbininkų stokos Šiemet 

žymiai padidėjo visokių .ma
šinų užpirkimas, ypač motori
zuotų. Raumenis mėginame 
darbe pakeisti-motoru.

Lietuvoje eina dabar pati į tai tasai uostas visai butų tuš- 
sunkiausia darbymetė, visi

san-

šiol
pre-

čias..

Nešanti medų muse Už apsirikimą 5 me
Afrikoje, Senegalio upės 

apylinkėse, randasi maža mu
selė, neturinti gylio, kuri, 
kaip musų bites, taip pat ne
ša medų. Ši muselė savo gy
venimo budu prilygsta bi
tėms. Manoma, kad šios rūšies 
muselės yra bičių giminės. Sa
vo medaus sandėlį jos įsitaiso 
žemėje, šio sandėlio anga yra 
pusės centimetro pločio ir 6— 
7 centimetrų gylio. Sandėlyje 
gali tilpti apie 3—4 litrai me
daus. Jo sienos yra išklotos 
vašku, kad drėgmė neįeitų. 
Tačiau šiame sandėlyje korių 
nėra.

tai kalėjimo

Prancūziją, per1 tris mėnesius 
Vesdamas su jomis derybas dėl 
pakto prieš agresorius ir kartu 
slaptai tardamasis su aršiau
siais tų agresorių.

Jisai apgavo darbininkišką ir 
demokratinį judėjimą visose 
netotalitarinėse Šalyse, raginda
mas per savo agentūras (komu
nistų partijas) fašizmo priešus 
jungtis su Sovietų Sąjunga ko
vai prieš Hitlerį ir Mussolinį ir 
žadėdamas visomis pastango
mis ginti mažųjų tautų laisvę 
ir nepriklausomybę nuo tų a- 
gresorių.

Jisai pardavė totalitarinių 
valstybių, ypač Vokietijos liau
dį, nes Stalino susitarimas su 
Rusija milžiniškai sustiprino 
Hitlerio autoritetą namie ir už
sieniuose ir be ;galo apsunkino 
žmonių kovą prieš rudąją dik
tatūrą.

Jisai pardavė mažasias Euro
pos tautai, kurių nepriklauso
mybei gręsia pavojus iŠ 
nės ašies pusės.

Ir jisai, ištiesdamas 
Hitleriui toje valandoje,
mobilizuoja savo armijas karui, 
pastatė į didžiausią pavojų Eu
ropos ir, gal būt, viso pasaulio 
taiką. Jeigu dabar kils visuoti
nas karas, tai visi žinos, kad 
Stalinas padėjo Hitleriui įstum
ti Europą į tą pragarą!

O jeigu, pabugusios karo, Eu
ropos demokratijos paskutinėje 
valandoje Hitleriui nusilenks, 
tai bus balsesnė demokratijų ka- 
pituliaciją, negu kad buvo 
Miunchenas, ir visa Europa pa
teks po rudojo barbarizmo le
tena — su Stalino parama.

Tačiau, to viso akivaizdoje. 
Prušeika, tartum netekęs pas
kutinio proto krislo, klausia: 
"Ką Stalinas išdavė?”

Jisai išdavė viską, ką tik ga
lėjo. Išdavė.net ir pats save, — 
nes jeigu Šiame demokratijų su
sirėmime su fašizmu
bus parblokštas, tai kartu su 
juo grius ir dabartinis jo talki
ninkas Stalinas. Du Judos pasi
kars ant vienos šakos! tuvos ir Urugvajaus.

fašisti-

ranką 
kai šis

Muselės neša medų ir pila iš 
eilės į šitokį sandėlį. Kai pri
pildo vieną, jos greta jo įsi
taiso kitą. Tyrinėtojai tokių 
medaus sandelių randa prie 
vienas kito po 5—6. Tenykš
čiai negrai pasakoja, 'kad šios 
muselės yra labai piktos. Ka-

p-lė Gra- 
pastebėjo, 
turi labai 
briliantų.

erzinus, jos taip gražiai užda
ro įėjimą į savo medaus san
dėlį, kad labai sunku juos su
rasti. Po tokio įvykio jos ap
leidžia savo senąją vietą ir 
medaus sandelį įsitaiso kitur. 
Praslinkus kelioms dienoms 
jos vėl grįžta į savo senąjį 
sandelį medų persinešti.

Ten gyveną negrai šį medų 
labai mėgsta ir brangina. Jis 
yra už bičių piedų baltesnis ir 

' skanesnis. Mokslininkai—tyri
nėtojai dabar daro mėginimų 
šias museles prijaukinti, kaip 
bites, tačiau tie rezultatai kol 
kas labai blogi.

ja jokiu budu negalėjo sugauti 
didelį Paryžiaus miesto plėši
ką, kuris beveik kas naktį 
apiplešdav£§ tai vieną, tai ki
tą žmogų. Buvo paskirta dide
lė suma pinigų tam, kas jį 
pristatys policijai. Tačiau jis 
buvo tiek gudrus ir vikrus, 
kad tiesiog iš rankų policijos 
ištrukdavo. Tik neseniai varg
šas per “apsirikimą,” labai 
keistose aplinkybėse pakliuvo. 
O buvo šitaip:

Viename puikiame viešbuty 
apsigyveno laikinai 
nichet’a. Plėšikas 
kad Granichct’a 
brangių žiedų ir
Naktį .įsiveržė į jos ‘miega
mąjį kambarį, iškratė visus 
stalčius ir pasiėmė visas bran
genybes. Granichct’a aukštiel- 
nika “miegojo” lovoje tokiu 
maloniu ir žavinčiu veidu, kad 
plėšikas įsinorėjo pabučiuoti 
ją. Kada jis priglaudė savo lu
pas prie jos, pajuto ant spran
do kietą geležinę ranką, nuo 
kurios spustelėjimo krito negy
vas žemėn. Pašaukta policija 
atgaivino plėšiką ir nudangino 
į “šaltąją”. Per teisiną p-lė 
Granichct’a paklausta kokios 
jį profesijos, paaiškino, kad 
ji esanti cirko artistė, kuriai 
kas vakarą tenka grumtis su 
liūtais... Plėšikas, tai išgirdęs, 
nustebo ir pasakė: “Aš ma
niau,, kad tamsta grafo suža-

Už tą “apsirikimą” nuteisė 
teismas plėšiką 5 metus ka
lėti.

Lietuvos Naujienos
KAUNAS. — Šiomis dieno

mis naujasis Lietuvos įgaliotas 
ministras prie Kvirinalo Lozo
raitis įteikė savo skiriamuosius 
raštus.

ŠVENTOJI. — Pasibaigus 
antrosios pamainos darbui, rug- 
piučio 6 d. j šventosios sava
noriško Darbo Talkos stovyk
lą atvyko trečios pamainos tal
kininkai, jų tarpe apie 40 gim
nazistų.

PASVALYS. — Šiemet Pa
svalyje statoma didele pradžios 
mokykla. Statyba atsieis 300,- 
OOO litų. Netoli Pasvalio nau
jai įrengti Likėnuose ir Smar- 
dvnčje kurortai sulaukė dide
lio pasisekimo.

Hitleris

viso pasaulio taikos

apgavo Angliją ir

KAUNAS. — Lietuvos įga
liotas ministras Pietų Amerikai 
Aukštuolis rugpiučio 5 d. pasi
rašė prekybos sutartį tarp Lie-

VILNIUS. — Švenčionių Sto
rasta uždraudė steigti “Kultū
ros” Draugijos skyrius Pašami- 
nėje, Murmose ir Krikonyse.

KAUNAS. — Sveikatos De
partamentas kovai su džiova 
numato praplėsti sanatorijų ir 
dispancerių tinklą. Tuo tikslu 
prie Kauno Rumšiškės girinin
kijoje bus statomas sanatori
nis miestelis 100 ha pušyne. 
Sudaroma 
džiova 
ninku 
džiova 
nius.

speciali kovai su 
komisija, kurios pirmi- 
sutiko būti kovos su 
pionierius dr. K. Gri-

KAUNAS. — Klaipėdos kra
što ir centro teismuose po Klai
pėdos krašto atskyrimo pasili
kusioms byloms sutvarkyti nu
matoma pradėti su atitinkamo
mis vokiečių įstaigomis pasita
rimus. Taip pat numatomi pa
sitarimai dėl pasikeitimo kali
niais.

I%25c5%25a1dav%25c4%2597.net
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LIETUVA ŽADA VARYTI PLAČIA TURIZ
MO PROPAGANDA UŽSIENYJE

Atsilankius Šią Vasarą Lietuvoj
Rašo: VI. Mučinskas

Nors neilgai teko lankytis 
šią vasarą Lietuvoj, bet per tą 
trumpą laiko prisėjo dar ir 
šis-tas oficialaus su pareigo
mis surišto atlikti ir pasilsėti, 
pakvėpuoti tyru Lietuvos oru, 
pasidžiaugti gražiąja gamta.

Lietuva, kad ir tankiai ap
lankau, bet ats.‘gerėti ja nega
liu. Taip gražu ir malonu va
sarą Lietuvoj. Daug prie žmo
gaus veikia prigimtas kraštas. 
Nežinau, kaip gali iškęsti tie, 
kurie Lietuvos dar nematė. Juk 
didesnė dalis musų brolių ir 
seserų Amerikoj nepriklauso
mos Lietuvos dar nematė. Lie
tuvoj yra tiek gražių vietų, 
lankytinų turistams. Apie jas 
pakalbėsime kitą sykį, bet da-

j MADOS

A. A. 4180. — Praktiška suknelė 
tinkanti ir jaunai mergaitei ir au
gesniam moteriai. Sukirptos mieros 
12, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38 
ir 40.

bar tik tiek galiu priminti, kad 
visi, kurie tik Lietuvą yra lan
kę, pilnai pasitenkinę, nes kur 
mes nevykstam, kur nevažiuo
jam, visur esame laukiami sve
čiai, žmonės nuoširdus ir vai
šingi. Jau praėjo ir tie laikai, 
kada į amerikietį žiūrėdavo 
kaipo į pasinaudojimo svečią. 
Mes besilankydami, besikalbė
dami vieni su antrais pradė
jom geriau susiprasti, vienas 
antrą geriau pažinti ir Lietu
voje žmonės pradeda suprasti 
musų gyvenimo padėtį.

“Gauni permainą”
Tiesa, Lietuva nėra taip arti, 

kad ją galima butų tankiai ap
lankyti ir nuvažiavimas į Lie
tuvą atseina nepigiai. Jei mes 
palygintume kelionės tolį ir jei 
pabandytume čia pat gyvenda
mi savo kontinente tiek tolio 
pavažiuoti, tai patirtume, kad 
gal būt net ir brangiau ta ke
lionė atseitų čia pat, palyginus 
su kelione į Lietuvą. Prie to, 
vykstant Lietuvon nuo pirmos 
kelionės dienos jau prasideda 
jaustis Europos atmosfera, lai
ve yra tos tautos dvasia, ku
rios laive mes važiuojam. Ka
da mes kur vykstam atostogų 
ar taip sau pervažiuojam, mes 
norime atmainos. Vykstant į 
Lietuvą kaip tik tą atmainą ir 
gaunam.

Mažo Amerikos lietuvių skai
čiaus lankymasis Lietuvoj tu
ri ir kitą priežastį, būtent, per- 
maža propaganda. Kitos valsty
bės turi įvairius budus rekla
muoti savo kraštus, yra net 
specialios įstaigos tam tikslui 
užsieniuose. Lietuvoje jau pra
dedama šiuos trukumus perma
tyti ir, kaip teko patirti iš Lie
tuvos Turizmo Sąjungos Kau-

NAUJ1ENŲ-ACMĘ Telephoto
Hitleris sako kalbą reichstago na- ciams pabrėždamas dabartinės padėties 

rimtumą.

ne, šiais metais platinamas 
darbo maštabas. Pačios sąjun
gos raštinė sujungiama su Lie
tuvos Geležinkelių Kelionių 
Biuru, Laisvės alėja 74, Kau
ne.

Gražios brošiūros

Lietuvos Padangėje
Keistas padegimas Rūpinamasi miškų ap- 

vilkaviškis. — Liepos 22 sauga nuo gaisrų
d. apie 23 vai. Simanėliškių 

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

Ūse only ©ne level tea- 
spoonful to a eup of siftecf J 

į flour for most recipes. j 

K^baking

r 4

EFFICIENT^1

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

Čia Įdedu 15 centą ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No. ..... , 

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

^POWDER
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I 25 ounces fcr254 | 
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(Miestas ir valstija)'
MILliONS OF POUHDS HAVE BEEN 
X U5E0 8YOUR GOVERNMENT

šiais metais jau išleista 
naujos gražios turistinės lite
ratūros, būtent: Visit Lith- 
uania, anglų ir vokiečių kalbo
mis, rodosi, dar ir kitomis kal
bomis; Alytus, Kaunas, lietu
vių kalba. Visos brošiūros yra 
atatinkamai iliustruotos pa
veikslais ir gražiai atspausdin
tos.

Teko pasikalbėti su buvusiu 
Turizmo Sąjungos reikalų ve
dėju, p. Aleksandru Vabalu. 
Dabar jis paskirta? mjnčto biu
ro direktorium. Man pareiškė 
jo ir bendradarbių numatomus 
planus bei projektus šioj srity 
tolimesniems darbams. Aš nuo 
savęs pateikiau kaip kurių pa
siūlymų. Iš gautų žinių atrodo, 
kad jų veikla pasieks ir mus 
čia, Amerikoj. Sveikintinas ir 
labai laukiamas Lietuvai nau
dingas darbas. Minėtas kelio
nių biuras yra didelis, gerai 
imponuojantis, kuriame dabar 
bus ir Lietuvos Turizmo Sąjun
gos centro 'valdybos rašitnė.

Palaikymui nuo ištautėjimo 
lietuvių, gyvenančių užsieny, 
mano manymu yra du budai: 
pirmas, smeigimas lietuvių kal
bos, rašybos, dainų ir Lietuvos 
istorijos mokyklų. Kalbu apie 
tai iš praktikos, nes esu buvęs 
tokios mokyklos mokytoju ir 
šiandien susitikęs su buvusiais 
mokiniais bei mokinėmis iš jų 
pačių apie tai išgirstu. Antras 
būdas: stengimasis aplankyti 
Lietuvą patiems ir organizavi
mas jaunimo ekskursijų į Lie
tuvą, kaip kad dabar lankosi 
Lietuvoje lietuvių jaunimas iš 
Francuzijos, Anglijos, Latvijos 
ir iktur. Parvykę į Lietuvą, jie 
bus atatinkamai priimti ir pa
vaišinami lietuviška dvasia.

(Bus daugiau)

dvare, kurį iš valdžios nuo- 
inuoja J. Bulevičius, 4—5 km. 
nuo miesto, kilo gaisras — už
sidegė dvaro kluonas. Į gaisro 
vietą telefonu buvo iškviesti 
Vilkaviškio ugniagesiai, kurie 
už valandosl:/laiko nuvykę į 
vietą, rado visą kluoną jau 
apimtą liepsnos. Ugnis gręsė 
ir antram kluonui. Ugniagesių 
vadovybė nustatė, kad degan
čio kluono užgesinti neįmano
ma, todėl nūfftre gaisrą loka
lizuoti, apsaugojant nuo ug
nies antrąjį kluoną. Tas jiems 
po 4 vai. intensyvaus darbo 
pasisekė. Žinovų nuomone, pir 
mojo kluono nebūtų pavykę 
užgesinti, jei ir butų atvykę 
vos gavę pranešimą, nes kluo
no medžiaga ugniai neatspari, 
kluonas buvo prikrautas šieno 
ir dobilų, o gaisras kilo kaip 
tik iš vidailš?’’

Tas pats kluonas dega jau 
antrą kartą. Pirmą kartą jis 
degė prieš trejus metus. Kluo
nas ir pašarai buvo apdrausti.

Vietoje policija sulaikė vie
ną elgetą, kuris prisipažino 
kluoną padegęs; jis keliavęs 
į Alvitą, šv. Onos atlaiduuos- 
na, pakelyje apsinakvojęs. 
Vienas dvaro kumetis davęs 
jam 50 Lt, kad jis padegtų 
kluoną. Elgeta sutikęs. Gaisro 
metu nurodęs tą kumetį, bet 
kumetis neprisipažino su juo 
kalbėjęs ir elgetos tvirtinimus 
neigė.

Traukinys sutriuškino 
koją.

Liepos 4 d.'Ežerėčio durpy
no darbininkas St. Bernotavi- 
čius, norėdamas įlipti į einan
tį traukinėlį, pasprūdo ir jam 
sutriuškino per leteną kojos 
kaulą.

KAUNAS — Šiemet jau buvo 
apie 70 miško gaisrų. Gaisrų 
nuostoliai dideli. Antai, praė
jusiais metais buvo 109 miško 
gaisrai, kurių metu išdegė 638 
ha miško ir padare 85. tukst. 
350 Lt nuostolių. Šiemet vien 
Bingelių miške gaisras pada
rė 105 tukst. Lt nuostolių ir iš
degė per 300 ha-

Kadangi kasmet miško gais
rų yra daug ir tų gaisrų nuo
stoliai valstybei dideli, tai ke
liamas klausimas, kaip kovoti 
su miškų gaisrais. Ligšiol nė 
kreditų kovai su miškų gais
rais veik nebūdavo skiriama. 
Manoma spygliuočių miškuose 
daryti 10-15 m pločio lapuočių 
juosias ar ką kita. 

;--------------
Per atlaidus peštynes

PETERIPEN .

Mineralinio vdhdens 
šaltiniai

ALYTUS. — Ties Alytumi, 
Vilniaus pusėj, prie pat su
griauto gelžk. tilto, trykšta iŠ 
Nemuno kranto keli šaltinė
liai, į kuriuos niekas nekreipė 
dėmesio, šiomis dienomis keli 
vasarotojai beklaidžiodami pa 
nemune ištroško gerti ir ger
dami iš šaltinėlių pastebėjo, 
kad juose vanduo sūrūs, kaip 
Birštono Birutės ir Vytauto 
šaltiniuose.

Vasarotojai
šiuo laiku Alytuje vasaroja 

apie 250 vasarotorjų, daugiau
sia mokytojų. Atvykusiems in
formacijas suteikia miesto 
savivaldybė.

, ,,, , Į, ..IIĮI.Į |l ■■ —

Alovės bažnytkaimy per šv, 
Onos atlaidus kilo peštynės. 
Vienas Manciunų km. gyvento
jas per peštynių įkarštį pavo
jingai sužeistas į vidurius, ki
tam išplėšta akis. Į vidurius 
sužeistasis išvežtas gydyti į 
Kauną.

Skalbiama 
Mašina

ir prosinama mašina—2 ma
šinos, vertos $9900 už

$49.50
OIL BURNERS—Sun Flame 
ir Quaker, verti $90.00 už 

$49.00
RADIOS—RCA Vieton, Phil- 
co, Zenith, 1940 metų mode

liai, išstatyti parodai.

Didelė nuolaida už jūsų 
seną radiją

BU
Furniture House

3409-11 So. Halsted St.
Tel. Yards 3088

Budrik’s Annex
REBUILDING-REMODELINGSALE 

3417-21 S. Halsted St.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI MALEVA ................................................  970
4 HR. SPAR VARNlšIUS ...................... :... $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ........................,................ 5< aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS 1............................ $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

Pasiklausykite gražaus lietuviško 
programo iš stoties WCFL—970 
k. 9-tą valandą nedėlios vak.

DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDM0RE 6975

ANGLYS—CO AL
Perkant 4 tonus ar daugiau

Pocahontas mine run — 
Zirginia 75% coarse ....... $7.50
Pocahontas mine run —
West Virginia 75% coarse $6.95 
Petroleum Carbon
35% coarse Štili Run   $7.05 
Millers Creek Lump ...........  $8.20
Black Band ar Hocking

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

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

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
JOHN OKSAS 

4405 So. Fairfield Avenue

Lietuvis Plumberis
— Laisniuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS- in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKER1US

JOHN YERKES
2422 West «9th St.
Tel. Hemtock 2867 
Rez. Republic 5688

Sopinę 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vakaro.
1 4>*

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus j domius 

pranešimus.

LIETUVOS NEPRl“ 
KLAUSOMYBĖS 

t

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženkleliu*

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI
•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KI.IDBG 

NAUDAI.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti i tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
rONSILAI IŠIMAMI už $*Į J.50 
GYDYMAS LIGONINfiJ $gQ.OO 
^AUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... *15.00
REUMATIZMAS ^9.00
Greitai Palengvinama — *■ 
VISAS LIGAS GYDOMA IJ .00 

Ekzaminaciją iškaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

. FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
nos rųšies su mo
derniškomis . užlai
domis ir Hollywood 
Mėsomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St* 
Tel. ENG. 5883-6846
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CHIGteOS UETŪVIU 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, Chicago .......,...........................................  38
Adomas Markūnas, Chicago .......................................... 34
John Petkus, Aurora, III................................................. 27
Benedict Vaitekūnas, Chicago ...................................... 26
Juozas Ascilla, Chicago ................................................. 25
V. B. Ambrose, Chicago ................................................. 17
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III................................  14
Petras Galskis, Chicago .................................................  14
K. Yokubka, Cicero, III.................................................... 12
Frank Bulaw, Chicago ..................................................... 8
Joseph Laurinas, Aurora, III.............. ............................ 8
S. Yurchis, Chicago ......................................................... 10
Petras Lapenis, Chicago ........................  6
Jonas Thomas, Chicago ................................................... 5
Ramusis Mikšys, Chicago ......................  4
E. Norgailiene, Chicago ................................................... 3
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III..........................................  3
Marijona Ascilla, Cicero .........................  3
Mike Senko, Chicago .......   2
Miss Josephine Miller, Evanston, I1L .............................. • 2
Frank Klikna, Chicago .................................   2
Thomas Šalkauskas, Chicago ......................................... 2
S. Mockus, Racine, Wis.................................................... 1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis......................................... 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind......................................... I
J. Cinikas, Cicero ................   1
Juozas Albauskas, Chicago Heigts, 1'1.......................... 1
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.............................
Bruno Arlauskas, Chicago .............................................
Joseph Augaitis, Cicero .... ............ ..... ..............................
Jonas Kaulinas, Chicago ...................................................
Conslantin čepulevičjus, Chicago ....................................
Anton Marshall, Mayvvood, III..........................................
Pavieniai nariai įrašė ..................................................... 90
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 pabaigtuvių .gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkanužiams ir gėrimams.

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

Įsirašyti galima per musą 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.

PERSKAITYK! TAMSTAI SVARBU
9

Chicagos Lietuvių Draugija 
šiais metais veda Jubiliejini 
Kon testą, kad galėtų gauti dau
giau naujų narių, o ypatingai 
jaunuolių. Kad vajus butų sėk
mingus, draugijos valdyba nu
tarė duoti gana dideles dovanas 
už prirašymą naujų narių. Pa
skirtas dovanas gali gauti tik 
draugijos nariai. Dovanos už 
prirašymą narių yra padalintos 
į dvi dalis, būtent, dėl kontes- 
tantų ir dėl kiekvieno draugijos 
nario. Kontestantu gali bati 
kiekvienas draugijos narys — 
narė, kuris-ri mano, kad galės 
gauti nors tris naujus nąrius 
laike šio Jubiliejinio Kontesto. 
Taigi, jeigu Tamsta manai, kad 
gali gauti keliolika naujų narių, 
tai malonėk tuč tuojau ateiti į 
ofisą arba atsiųsk laišką mum.;, 
tai mes prisiusime visas infor
macijas kaipo kontestantui.

Kuris draugijos narys-nė įra
šys į draugiją naują narį, tai 
tas gaus nemokamą tikietą į 
Jubiiiejinio Kontesto užbaigtu- 
vių gegužinę, kur valgis ir gėri 
nias bus nemokamas. Taipgi 
kiekvienas įsirašęs į draugiją 
šiame Jubiliejiniame . konteste 
gaus nemokamai tikietą į kon
testo užbaigtuvių gegužinę. Tai
gi, ar neverta pasidarbuoti 
draugijos labui, kad užbaigtu
vių vakare galėtume visi dar
buotojai kartu dalyvauti sų 
naujais nariais?

Nario mokestis
Naujas narys turi'užsimokė

ti įstojimo mokestį pagal savo 
metus. Duokles į draugiją mo

po 3 centus į dieną, laike nelai
mės ar ligos gauna $10.00 pa
šalpos į savaitę, o mirus drau
gija išmoka $20Q,00 pomirtinei, 
duodama .gėlių bukietus,—grab- 
nešiai ir grabnešiams mašiną 
užmokama iš draugijos iždo. 
Tik pagalvokite! Už mažiau 
kaip tris centus į dieną mokės 
čio kiekvienas Chicagos Lietu
vių Draugijos narys tiek daug 
gauna laike nelaimės! Ar never
ta priklausyti į tokią organiza
ciją kiekvienam susipratusiam 
lietuviui? Parašyk laišką į drau
gijos ofisą, 1739 So. Halsted St.( 
arba pašauk telefonu CANal 
0117, tai sekretorius prisius ku
rį nors kontestantą, kuris Tams
tą įrašys į draugiją. Jei manai 
įsirašyti ir turi laiko, tai atva
žiuok pats į ofisą ir čia pats įsi
rašysi. —A. A.

NAUJI NARIAI

są pasakyti, į Amerikos gyveni
mą jie sugebu greit įsitraukti. 
Bet vis dėlto jie stengiasi pasi
laikyti krūvoje, nes vieni kitus 
geriau supranta. Paskutiniais 
heleriais metais Lietuvoje su
kurtos dainos dar tebeskambu 
jų.ausyse, kadangi dar visai ne
seniai jie tas dainas patys Lie
tuvos pievose, miškuose ir mie
steliuose dainavo.

Tas dainas jie ir čia stengia
si dainuoti. Tani tikslui jie į- 
steigė Jaunų lietuvių kultūros 
ratelį, kuris turi chorą ir sce
nos mylėtojų būrelį.

Tam rateliui priklauso ir 
Walter Raila, kadangi jis mėgs
ta ne tik dainas, bet ir sceną, 
jis yra vienas stambiausių ra- 
lėlio veikėjų. Kiek teko patirti, 
jis netrukus baigs rašyti scenos 
veikalą, kurį ratelis statys po 
Naujų Metų. Tas veikalas bus 
lyg ir savo rųšies operetė, — su 
dainomis ir šokiais.

Walter Raila — jau Chicagos 
Lietuvių Draugijos narys. Kre
ditas už tai priklauso kontes
tantui V. B. Ambrose’ui.

Malonu, kad p. Raila įsirašė 
į draugiją. Reikia tikėtis, jog 
ateityje jjs vienokiu ar kitokiu 
būdu pasidarbuos draugijos ge
rovei.

Naujienos
Vos surado paklydusius Šiemet Lietuvon impor-

miške vaikus tuojama 88 tukst. mai

Walter Raila

RASEINIAI — Rugpiučio .26 
d. B V.aiičių miške beuogauda
mi paklydo Kaulakių km., Ra
seinių valsč., ukin. Romkaus 
du vaįkai ir ukin. Ubarto duk
tė. Visi trys vaikai—mažame
čiai, vyriausiajam voę septy- 
neri metai. Paklydę vaikai 
miške išbuvo daugiau kaip dvi 
dienas. Abi naktis, kurias pa- 
klydusiems teko praleisti miš
ke, smarkiai lijo ir griovė per
kūnija. Vaikų ieškoti buvo su
telkta keliosdešimtys žmonių 
iš apylinkės. Vaikai buvo at
rasti beuogaują.

Priviso daug šernų

šų cukraus -

KAUNAS — Nors praėjusių 
metų cukrinių runkelių der
lius buvo neblogas, bet jų cuk- 
ringumas buvo mažesnis, tai 
abu cukraus fabrikai nepaga
mino tiek cukraus, kad pa
kaktų vidaus rinkai. Be to, 
praėjusiais, kaip ir kitais me
tais, su cukrinių runkelių au
gintojais sutarčių buvo suda
rytas apribotas kiekis. Ir re
zultate šiemet reik iš užsienio 
įvežti net 86 tukst. maišų cuk
raus. 36 tukst. maišų cukraus 
jau gauta ir paleista vidaus 
rinkos apyvarton.

Kartu su tuo keliamas ir 
trečiojo cukraus fabriko sta
tymo klausimas. Trečiojo fab
riko statybos projektas ir są
mata jau parengta.

TAURAGĖ — Tyrelių, Tau
ragės aps., miškuose priviso 
daug šernų. Šernai didelėmis 
bandomis, net po 20 galvų
kartu, naktimis išeina į pamiš
kės ūkininkų laukus ir nai
kina pasėlius, knisa bulves. 
Ypač nuo šernų kenčia Jocių k. 
Tauragės valse. ūkininkai. 
Nukentėjusieji jau pasiskun
dė policijai, kuri patarė kreip-'ko savo mokyklų. Dabar jie 
lis į artimiaųsį girininką pra- turi lankyti vokiškas mokyk- 
šyti nuostolių atlyginimo. las, kur yra persekiojami.

300 lietuvių vaikų netu
ri mokyklų

KRAUJAS-ODA
PUSLftS, INKSTŲ IK VISŲ KRONIhKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
N'cniiHtmtnkite, jei kur kitur bandėt? xy- 

Ir nepaalaek?. Per patik »>t i ui iih 
lietus vyrai ir moters—kronl&kleji ligoniai, 

kurie gydėni iiiukij modernu inokHliiiku 
būdu, paHiKydė.

X-RAY EKZAMINACIJA
Kraujo tikrinimas ir šlapumo ana- 
'yzas. Užtikrintas tikras diagnozas 
Trumpas gydymo kursas paprastai 
pataiso atkakliausius atsitikimus.
Raudongyslių, Storosios 

Žarnos Ligos
GYDOMOS BE OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SUGAIŠTIES
••liną pagel ia per 3 iki O dieno da-ig imo» 

atHltlklinuoK**. iKiaidoH |iuk<d.uino» 
darbo žmonėms

PATENKINIMAS VMTKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME

T’epagysite—nieko nemokėsite
Dykai Ekzaminacija

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET
Kampas Adams — šeštas aukštas 

Atdara: 9 v. r. iki 8 v. v. kaadien 
SekinadieniaiH ir Šventadieniai* JO v. r. 

iki 1 v. p. p.

t,-*

KLAIPĖDA. — Lietuvių vai
kai Klaipėdoje ir krašte nete-

ka pagal skyrius, tai yra į kokį 
skyrių naujas narys prisirašo. 
Jeigu asmuo prisirašydamas j 
draugiją norės mokėti į mėnesi 
50 centų, tai toks asmuo pri
klausys į I skyrių; jei asmuo 
norės mokėti po 75 centus į mė
nesį, tai toks priklausys į II sky
rių, o jei norės mokėti į mėne
sį po $1.25, tai toks asmuo pri
klausys į III skyrių.

Kiek gaus sergantis
Priklausydamas Chicagos Lie

tuvių Draugijos pirmam skyriui 
ir mokėdamas po 50 centų į 
mėnesį narys laike ligos gaus 
po $6.00 į savaitę; priklausyda
rnus į II skyrių narys laike li
gos gaus po $10.00 į savaitę, o 
priklausydamas į III skyrių 
gaus po $16.00 į savaitę.

Pomirtinė
Chicagos Lietuvių Draugija 

mirus nariui išmoka pomirtinę 
tam asmeniui, kuriam pomirti
nė yra užrašyta. Kiekvienas 
draugijos narys yra apsidraudęs 
draugijoj ant $200.00, nežiūrint 
kuriam skyriui narys nepriklau
sytų. Todėl mirus nariui drau
gija išmoka iš iždo už kiekvie
ną pilną narį po $200.00 pomir
tinės paveldėtojui. Taipgi kiek
vienam mirusiam nariui drau
gija prisiunčia gėlių bukietą, 
duodą grabnešius ir draugija 
dar užmoka už grabnešių veži
mą.

Palyginimas• < v ■
Chicagos Lietuvių Draugijos 

narys mokėdamas mažiau kaip

Walter Raila, taip sakant, yra 
sąja tarp jaunosios ir senosios 
kartos. Gimė jis Lietuvoje prieš 
trisdešimt penkerius metus. Ten. 
jam teko gyventi pirmaisiais ne-| 
priklausomos Lietuvos atsteigi-1 
1110 metais. Ten jis jaut lankė lie
tuvių įsteigtas ir tvarkomas mo
kyklas bei pradėjo dalyvauti pa
žangiajame judėjime. Tad Lie
tuvos gyvenimas jam yra ge
riau žinomas, negu tiems, kurie 
atvyko į šią^šalį prieš dvidešimt 
penkerius ar daugiau metų ir 
neturėjo progos daugiau aplan
kyti Lietuvą.

De to, Railai teko augti visai 
kitoniškose sąlygose, negu dau
geliui musų. Jam teko patirti fr 
vokiečių okupaciją ir pirmąsias 
kovas dėl Lietuvos nepriklauso
mybes. Tas sąjūdis, kuris pasi
reiškė tuoj po karo, žinoma, sa
votiškai veikė jaunuolį, kuris 
jautriai atsiliepė į kiekvieną gy
venimo permainą, į kiekvieną 
gyvenimo posūkį.

Kada pirmųjų metų entuziaz
mas baigėsi ir prasidėjo kasdie
ninis pilkas gyvenimas su viso
mis to gyvenimo smulkmeno
mis, tai jaunam Railai teko ne
mažai veikti. Pagaliau susidarė 
tokios sąlygos, jog ilgiau pasi
likti Lietuvoje nebebuvo saugu.

Raila tad atvažiuoja į Kana
dą ir ten pradeda dalyvauti lie
tuvių judėjime. * Per dešimt su 
viršum metų jis išgyveno Ka
nadoje (daugiausia Toronte 
mieste) ir ten jis paliko apie 
save gerąAvardą. Gerbė jį net 
jo oponentai, kurie su juo įsiti
kinimais nesutikdavo. O tai dėl 
lo, kad Raila moka pagerbti ki
tų "žmonių nuomones, štai ko 
dėl ir šiandien kanadiečiai la
bai palankiai apie jį atsiliepia. 
Ir tai tie kanadiečiai, kurie po
litiniame veikime buvo jo opo 
nentai.

Tai yra geriausias paliudiji
mas to, kad Raila yra plačių pa
žiūrų žmogus.

Prieš kiek laiko Raila persi
kėlė gyventi į Chicago. Čia jis 
greit, kaip sakoma, aklimatiza
vosi ir įsitraukė į veikimą. Ta
čiau jis dabar labiau pakrypo 
į kultūrinį darbą. Juo labiau, 
kad Chicagoje tokiam darbui 
susidarė labai palankios sąly
gos. Dalykas tokis, kad čia yra 
nemažas būrys jaunų lietuvių ir 
lietuvaičių, kurių daugumas yra 
gimęs Amerikoje, bet užaugęs 
Lietuvoje. Iš dalies jie yra lyg 
ir “grinoriai”, nors, reikia tie-

Mary Raila ,
- J /J* • r

Ponia mary Rąila, kaip sako
ma, sudaro tikrą “eugą” su sa
vo vyru Walter Raila: ji, ka p 
ir jis, mėgsta dainas ir sceną.

Ponia Raila gimė Grand Ra- 
pids,/Mieli. Nuo pat mažens ji 
pradėjo dalyvauti lietuvių judė
jime. Nieko tad stebėtino, kad 
ji kalba lietuviškai taip, lyg bu
tų visai neseniai “iš krajaus” 
atvykusi.
. Ponia Raila įsirašė į Chica
gos Lietuvių Draugiją drauge 
su savo vyru. Ją įraše taip pat 
kontestantas V. B. Ambrose.

Kont. V. B. Ambrose įraše:
Walter Raila
Mary Raila

Kont. R. Mikšis įrašė:
Anthony J. Valcc

J

Kont. B. Vaitekūnas įrašė:
Kazimiera Jucius 
John A. Jucius

Kont. Juozas Ascilla įrašė:
Frank M. Pareštes

— SAVAITRAŠTIS —
• ■ : J . ’ ,

“Argentinos 
LietuviųBalsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, . 

adresuojant:

“A. L. Balsas” 
Casilla d«* Correo 303, 

Buenos Aires, Argentiną.

Garsinkitės wN-nose’

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
kais 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, 

e Ret Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
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. 

ŠTAI JUMS PROGA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Naujo?i Gadynė”—Vienas Doleris Metams

I----------------------------m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
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 bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

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

NAUJOJI GADYNE
220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

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 

gerausių 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. LITHUANIA.

—: —
AR ŽINOTE KĄ 

RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni j j gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
Studijuoja, nors savo parapi- 
jonimy draudžia jį j rankas 
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, įdomių paveikslų ir žinių 
i§ viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

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

MACARONI-
AND-CHEESE 

3£ADY IN 9MINUTES

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE
TIRED 

STRAIN E D’EYES
• Don’t suffer from bum- 
ing, smarting cycs. 
Murinę brings you 
quick, amazing reilief. 
Murine's six extra in- 
gredients oompletely 
wash away eye irrita- 
trbn-makeyour eyes feel
clean,fresh,alivel Ūse Murinetwicedaily. 
•Eye strain due todu«t,driving, glare.cloae work, 
moviee, reading, 1 ate hours. Murinę wiil not cor- 
rect eye deficiencies. For treatment of organiceye 
diaordero, see a competent profeasional at once.

atvėjui gal reiks daugiau $1.25.
EXTRA pajėgus. Visos vaistinėse.

_____ _______________________________________®
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Diena Iš Dienos
Grįžo Iš 
Ligoninės

šiomi sdicncinis grįžo iš li
goninės p. Nellie Medalinskie- 
nė, nuo 5617 West 63rd St- 
Ji yra maloni, linksmo budo 
moteriškė ,ir sirgdama nenu
stojo ūpo, neprarado šypse
nos.

Ir aš linkiu jai,, kartu su N. 
Geštautiene ir kitomis draugė
mis, greitai pasveikti.

—B. Gurskienė.

nei ir Neverauskui. Dar sykį 
tariam širdingą ačiū visiems, 
o labiausiai rengėjoms ir ren
gėjams. Malonėkite atleisti, 
jeigu kai kurių vardus nepa- 
minėjom. Mat, mes seni jauna
vedžiai tomis iškilmėmis bu
vom labai užsižiopsoję.

Kazys ir Paulina Yuškai, 
1937 S. 48th Ct., Cicero.

Šaunios 
Vestuvės

Klemenso Dauskurdo ir Ma
ry Matoyvauski vestuvių šau
nus pokilis įvyks rugsėjo-sept 
2 d., 7 vai. vakaro, 5367 Arch
er avenue.

PARK.
R i vers,

— Iš
Michi-

Grįžo Iš 
Atostogų

BRIGHTON 
atostogų Three
ganė, grįžo Agnės Aglinckienė 
ir jos graži, jauna dukrelė Syl- 
via, 4426 S. Artesian avė. Jos 
ten smagiai leido atostogas 
pas draugus pp. J. Ambutus, 
kurie turi didelę ir tikrai lie
tuvišką farmą ir didelį sodą. 
Ten daug kas važiuoja atosto
gauti. ....—Onutė.

Klemensas yra sūnūs Dėlios 
Dauskurdas, alines savininkės, 
2543 W. 45th si. Ji yra gera 
šeimininkė ir sąmoninga lie
tuvė, tat ir jos sūnūs Klemen- 
cas seka motiną ir yra man
dagus ir draugingas jaunuolis. 
Jo mylimoji, Mary Matowaus- 
ki» taip pat yra gerų tėvų du
ktė, graži ir mandagi, jaunuo
lė. Jų vestuvių pokiliu yra in
teresuoti giminės, draugai, pa
žįstami ir visi šauniai ruošiasi 
sutikti jaunavedžius. Tad lai 
Devas laimina jų šeimynišką 
gyvenmą. iš G.

Šventė Sidabrines 
Sukaktuves

susilaukėm visai netikėto siur
prizo. Draugai mums surengė 
iškilmingą sidabrinių vestu
vių vakarėlį. Iškilmės buvo 
vis ainelauktos, ir labai malo
nios.

Jeigu “Naujienos” suteiks 
mums vietą tai norėtume čio
nai pasakyti ačiū visiems drau 
gams, kurie prie sukaktuvių 
paminėjimo prisidėjo; p. p. 
Švabams, Adomaičiams, Ki
čams, Grakauckams, Barnec- 
kienei, Labanauskienei, Kat
kevičiams, Ručinskienei, Zaka- 
rauckams, Nortonams, Petru
ševičienei, Bartkams, Yuškie-

JUOZAPAS GEDVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 26 d., 9:30 vai. va
karo. 1939 m., sulaukęs 47 
metų amž., gimęs Girdiškės 
par., Pakarčiamės km, Tau
ragės apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Stanislavą po tėvais 
Šimkaitę, dukterį Bronislavą, 
ciocę Agnešką Rakauskienę, 
dėdę Juozapą Gedvilą ir pus
brolį William Gedvilą, o Lie
tuvoj— brolį Dominiką ir jo 
šeimyną.

Kūnas pašarvotas I. J. Zolp, 
koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks 
nį, rugpiučio 29 d., 
pietų. Iš koplyčios 
dėtas į 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Gedvilo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, Ciocė, Dėdė 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

YARDS 0781.

Lietuvių

antradie- 
1 vai. po 

bus nuly- 
Tautiškas

t

24, su Lor-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Waltcr Richtcr, 
raine Mares, 20.

William Marohn, 28, su Au
na Paulas, 23.

George J. Kairis, 23 su Ann 
C. Kozak, 21.

Stanley Nausieda, 20, su 
sau Kisellis, 18.

'Paul Pudzvelis, 51 su 
toinette Vikert, 46.

Stanley V. Rakauskas, 
su Sopbie V. Valantis, 23.

Carl Taylor, 24, su
Silke, 22. ’

Clement Dauskurdsa,
Mary Matarosky, 20.

Richard J. Suda,
Georgianna E. Uber, 19.

Michael Kui\drat, 24, Jsti ■ Hė’* 
len Waznonis, 20.

Frank J. Serwa, 22, su 
Richtcr, 20.

Su-

An-

Leoną

21,

21,

su

su

Jovaras, 21.
Julius Chappa, 25, su 

Ludgatcs, 24.

Clara

su A.

Slclla

Reikalauja
Perskirų

Dolores Schilling nuo Otto 
Schilling.

NAUJIENOS, Chicago, UI

M

PERSONAL 
Asmenų Ieško

DARBININKAS (nevedęs), kad 
galėtų dženitoriąuti iš ryto ir bar- 
tenderiauti kitąs valandas. Atsa
kantis žmogus, kalbantis angliškai. 
Atsišaukit po 6 vakaro. 1250 West 
Madison.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
TRINIDAD, COLO. — Konfederacijos veteranų skaičius vis mažėja ir ma

žėja. Šiemet jie čia suvažiavo atnaujinti ryšius ir prisiminti senuosius laikus.

CLASSIEIED ADS

NAUJIENOS NUO 1937 METŲ PRANAŠAVO 
IIITLERIO-STALINO SUSITARIMĄ

Už tai Komunistai “N.” Kiaurojo, o Dabar?—

Mirė Stanislovas
Landsbergas

GĖRIMŲ PARDAVINĖTOJŲ — 
turi turėti tavernų biznio patyri
mo. Aukščiausia komisija ant pla
čiai garsinamų Brands. Kreiptis 
rytmečiais. JOHN ROESING & CO. 
608 South Dearbom.

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

AUTOS—TRUCK8 FOR SALK 
Automobiliai ir lYokai Pardavimai

PARDAVIMUI 1938 METŲ DOD- 
GE 4 durų touring sedan su bak- 
su, radio, heateriu ir defrosteriu. 
Karas atrodo kaip naujas. Kaina 
$550.00.

CENTRAL AUTO SALES 
& SERVICE, 3207-9 S. Halsted St.

CARL WAINORA, 
Phone Cictory 1717.

REAL ESTATE FOR SALE
* Namai-žemėPardavimui

INVESTORIŲ DĖMESIUI
4 aukštų namas, 4 ofisai, 4 krau

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

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

H. CANTIN & COMPANY
10 N. Clark Street 

Dearborn 1540

Vakar mirė 4 vai. popiet 
Stanislovas Lansbergas, kuris 
gyveno 1435 W. 47tli St.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugpiučio 31 su bažny
tinėmis apeigomis ir bus pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se. Smulkesnės žinios apie lai
dotuves bus pranešta vėliau. 
Dėl informacijų šaukti laido
tuvių direktorių J. F. Eudefkis 
telefonu Yards 1741.

—Dr.

REIKALINGAS KRIAUČIUS, 
1857 West 47th Street.

Kalbėdamas apie Europosdys- Jeigu Lenkija ir Francija 
krizę, Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktęrius, sekmadie
nį pareiškė, kad “Naujienos” 
jau 1937 metais pranašavo, 
kad Hitleris ir Stalinas susi
tars ir paliks “draugais”. Pe
reitą savaitę tas pranašavi
mas išsipildė.

Kada tik “Naujienos” prisi
mindavo, kad taikos sutartis 
gali būti pasirąšyta tarp Vo
kietijos ir sovietų Rusijos, tai 
“Vilnis” ir kiti komunistų lai
kraščiai, bei pavieniai komu
nistai, su įtūžimu “Naujienas” 
puldavo ir bjaurodavo. Ypa
tingai koliojimų nepaskupėda- 
vo pačiam redaktoriui.

Dr. Grigaitis savo kalbą pa
sakė Naujos Gadynės Field 
Day piknike, kuris įvyko Li
berty Darže, Willow Springs 
miestelyje.

Dabar komunistai teisinasi, 
kalbėjo Dr. Grigaitis, kad Ru
sija norėję, susitart; su demo- 
l^ratjjpiuis, bet Lenkija taip 
pašte jo kelią. Bet čia klausi
mas liečia ne vien Lenkiją, o 
viso pasaulio demokratijas. 
Lietuvių akimis žiūrint, gal 
Lenkijai reikia išpilti kailį. Ji 
lictuvams daug' skriaudų pa
darė. Bet jeigu Hitleris paims 
Lenkiją, tai pražus ir Lietu
va, pražus visos kitos mažos 
tautos, ir Hitleris paliks be
veik visos Europos valdovu. 
Jisai tada nebijos pulti Fran- 
ciją, Angliją, ir net pačią so
vietų Rusiją. a

Šitokiam kritiškam momen
te, kada visas Europos liki
mas yra svarstyklėse, tęsė Dr. 
Grigaitis, Stalinas atėjo Hitle
riui į pagalbą.

Dr. Grigaiti^ atsisakė pada
ryti pranašavimą / apie tai, 
kaip dabartinė krizė pasibaigs. 
Bet jisai pareiškė nuomonę, 
kad yra tiktai dvi išeitys. Jei
gu Lenkija bus parduota —tai 
tada Hitlerio niekas ncsuval-

su Anglija eis kariauti, tai 
yra šansų, kad jos laimės, 
Hitlerio rėžimas Vokietijoje 
žlugs—ir gali žlugti Stalino 
diktatūra Rusijoje.
s Panašia tema piknike kal
bėjo drg. St. Strazdas, “Nau
jos Gadynės” savaitraščio ad-‘ 
ministratoriūs, kuris dabar 
lankosi Chicagoj. Trečias kal
bėtojas buvo jaunuolis G. Ša
tas. Jisai ragino jaunuolius 
dalyvauti lietuvių veikime ir 
daugiau interesuotis lietuvių 
reikalais. . vx •

“Field Day” buvo gyvas ir 
gražus. Publikos nebuvo tūk
stančiais, bet gyvumo, judėji
mo netrd^^^^ko keli sporto 
lošimai, keturi chorai išpildė 
turtingą dainų programą, 
spragas publįka užpildė savo 
dainų programai s., o jaunimas 
kaip paprastai, šoko. Jo buvo 
pilna salėj

ParengimasParengimas duos nemažai 
pelno “Naujos Gadynės” sa
vaitraščio i’čikdlams.

i —R

REIKALINGAS PATYRĘS Barbe- 
rys. Nuolatinis darbas. 702 West 31 
Street.

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie ūkio abelno darbo ir milžti 
dvi karves. Geri namai ir mokes
tis. Darssins Farm, R 2, Buchanan, 
Michigan.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON KEPYKLA su visais 
įtaisymais. 3357 Lituanica Avė.

RAMI, MINKŠTA, NUOŠALI 
vieta —apie 2% akro. Patogu į Pa 
los apylinkę—mokesčių apie $5.00 
metams, prie privačio grįsto kelio. 
Tuojau naudoti (ypatinga, bet ne
brangi)—arti busas, elektriką. Kai
na $375—$75 pinigais—likusią mė
nesiais. Box 1036, 1739 So. Halsted.

Kviečia Jaunimie- 
čius Pildyti 
Programus

L CLEARINGE—Rendbn FORNIh 
ŠIUOTAS apšildomas kambarys su 
arba be valgio. Pigiai.

5721 W. 64th Place.

Dalyvaus Keistučio ir
Liet, parengimuose

Jaunu

VIENAS KAMBARYS RENDAI 
ir 3 kambariai beismente vėsi for- 
nišiuoti ir apšildomi, prie mažos 
šeimynos. 5530 So. Albany Avė.

PRIEŠ GLENBARD Golf Club, 
Glen Ellyn prie Įgrįsto kelio, elek
triką, apie 2 akrai. Pasiūlo (mo
kesčiai ir t. t. viskas apmokėta)— 
už $750—$150 pinigais —$10.00 mė
nesy. Box 1033, 1739 So. Halsted 
Street.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

Dar Apie Švento 
Kryžiaus, 
_ e •; I ;I« I> ■ >' 

Ligonine

Pereitą penktadienį į Lietu
vių Jaunimo Kultūros Ratelio 
choro pamokas atsilankė Jau
nų Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko Kliubo ir Keistučio Kliubo 
atstovai ir kvietė chorą pildyti 
programą kliubų 'metiniuose 
parenghnuos^. Choras užkvieti- 
mus priėmė ir tuojaus pradės 
darbuotis, kad pasiruošti per
statyti muzikalį scenos veika
lą.

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

• ■■ ’ ■_______ ______________________________________________i...;______•....

PRIEŠ ROOSEVELT ROAD va
karuose nuo Maywood — kitoj pu
sėj Forest Praserve—darbo žmo
gaus sodnas arba vištų ūkis. Maži 
mokesčiai, elektriką (galima var
toti dabar)—kaina $575.00—$100 
pinigais—$8.00 mėnesy. Box 1034, 
1739 So. Halsted St.

Skaitytojų Balsai

RENDON MIEGAMAS kambarys 
švariai įrengtas, prie mažos šeimy
nos. 4316 Sp. Fairfield Avė. Ant
ros lubos. 2

PUIKIAUSIA, GRAŽIAUSIA, 
miškinga nuosavybė, apie 5 akrai 
arti Palęę, (mi^telię, arti, busas, 
'mokykla —skiriama griežtai pri
vačiam naudojimuisi. Visi aukšti, 
sveiki medžiai — daug žiedinčių 
krūmokšlių. Kaina $750.00—$150 
reikalaujama pinigais. Box 1035, 
1739 So. Halsted St.

BONDHOLDERIAI VERČIA re- 
syverį greitai parduoti 15 flatų 
mūrinį apartmentą namą, garu ap
šildymas, kampas, gera transpor- 
tacija, mėnesiui renda $472.50; par
duoda už $13,500. Mažai tereikia 
cash įnešti, skamba kaip netikėtas 
daiktas, bet kaip patys pamatysite 
šitą namą, tuoj suprasite, kad čia 
ne vienas iš negeriausių progų kam 
nors gerą namą pigiai apsipirkti. 
Teisingas patarnavimas.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 W. 63rd antros lubos kamb.. 4
Rytmečiais—Prospect 6025.

M. Motuzas biznyj
Taipgi j choro pamokas atsi

lankė ir įstojo į chorą M. Mo
tuzas. M. Motuzas yra gerai 
žinomas Amerikos lietuviams, 
nes jis su savo broliu du sykiu 
nufotografavo Lietuvos vaiz
dus ir žmonių gyvenimą. Pa
darė jodomuosius paveikslus, 
rodė po visas Amerikos ir Ka
nados lietuvių kolonijas. Dau
giau M. Motuzas paveikslų nc- 
berodys. Dabar jis nusipirko 
taverną 2942 W. 39 st. šis jau
nas biznierius, įstodamas į cho
rą, atvežė ir bačkutę 
pirmam artimesniam 
nimui visus choristus 
pavaišino. —V. R.

Bailio
Žavinčios dainos, smagi 
muzika, naudingi pata
rimai, žinios, praneši

mai, t. t.kad “Naujienose” 
apie kazimieriečių 
ir šv. Kryžiaus li- 
noriu pasakyti žo- irVisuomenės laukiamas 

mėgiamas radio programas 
vyksta šiandien, antradienį, 
vai. vakare, iš stoties WGES. 
Šiuos programus leidžia savo 
lėšomis ir pastangomis Pcop- 
les Rakandų Bendrovės krau
tuvė, ir jų turinys pasižymi 
rinktiniu talentu.

Šios dienos programo išpil
dymo tarpe kitų dalyvaus žy
mi dainininkė Genovaitė Gied
raitienė, kurios malonus augš- 
tai ištobulintas balsas duos 
daug malonumo radio klausy
tojams. Jie galės pasidžiaugti 
jos išpildymu rinktinės kom
pozicijos. Taip ir kiti daininin
kai, muzikai, kalbėtojai su
darys šį programą naudingą 
kiekvienam pasiklausyti. Tai
gi, nepamirškite . —Rep. xxx

PARSIDUODA UŽ MORGIČIUS 
2 krautuvės ir 2-jų flatų namas— 
plytinis, garu šildomas, stoker Con- 
trol. Mažas įmokėjimas, kitus kaip 
renda. 
kainos. 
waukee 
aukšte.

JOSEPH SORENS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 27 d., 11:10 vai. ry
to, 1939 m., sulaukęs pusės 
aihž., gimęs Raseinių apskr., 
Paliepių par., Ilgižų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

mylimą moterį Teklę po tė
vais Lukošaitę, dukterį Jen- 
ny 10 metų amžiaus ir daug 
kitų giminių ir draugų, o 
Lietuvoje du brolius ir 4 se
seris.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
Liulevičiaus kopi., 4348 So. 
California avė. Gyveno 2932 
W. Pershing Rd. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., rugpiučio 31 
d., 8:30 vai. ryto iš kopi, bus 
atlydėtas į Nekalto Pras. P. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos 
už velionio sielą, o 
nulydėtas į šv. 
kapines.

Visi a. a. Joseph Sorens gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Duktė, Giminės ir 
Draugai.

Laid. Dir. J. Liulevičius, 
Tel. Lafayette 3572.

Mačiau, 
ėjo ginčas 
vienuolyną 
goninę. Aš 
dį teisybės.

Apie vienuolyną nieko ne
žinau, bet ligoninėj išgulėjau 
9 savaites laiko, ir daug ką 
ten patyriau.* alaus ir 

susipaži- 
puikiai

Už trečią dalį originalės 
Jefferson Park, 4526 Mil- 
ave. Savininkas antram

WAUKEGAN miesto 
country home, vištų 
sklypams ir namams.

Savininkas Pitcher

10 AKRŲ 
ribose, tinka 
ukiui, žemės 
Labai pigiai. 
913—Eight Street, Waukegan, 111.

ligoninė yra labai švari. Val
gis geras, patarnavimas pavyz
dingas. Slaugės ir seserys buvo 
labai rūpestingos ir manda
gios. Visos žinojo, kad aš esu 
naujienietis, bet niekas manęs 
nežemino ir ^neniekino. Viena 
sesuo man kasdien atnešdavo 
“Naujieas”, ir jinai pirštų ne- 
nusidegindavo.

Ačiū sesei Teresei. Ji man 
buvo tikrą sę$uo. Ligoninės 
kunigas Juškevičius ’ kasdien 
ateidavo, ir iiiės pasišnekeda- 
vom kaip tikri draugai. Nie
kad nebandė kabinėtis ar už
gaulioti.

Mane gydė Dr. Simonaitis, 
šeimynos daktaras; Dr. Kil- 
bau kaulų specialistas, kuris 
man sutaisė kaulus, ir Dr. 
P. Brazis. Tai ligoninės dakta- 
ras-rezidentas, man pažįsta
mas nuo kūdikystės dięnų. Jis 
mane daugiausia prižiūrėda
vo. Pradžioj, 'kai sunkiai sir
gau, tai jis atbėgdavo ir naktį 
pažiūrėti kaip aš jaučiuosi. 
Ačiū jam ir visiems 
už gerą priežiūrą.

“Ginkluoti Plėšikai
Slankioja Suvalkų 
Palangėmis”

pažystami

les.

Ji yra gerai pa- 
ir, todėl, ji jus 
skaniais lietuviš-

pamaldos 
iš ten bus 
Kazimiero

kitiems
••r...

Šuelrus.
Kaimynas.

(Skelb.)i

MEDINIS BIZNIAVAS NAMAS, 
3 kambariai, štoras, parduosiu arba 
renduosiu, priežastis—vyro, mirtis, 
parsiduoda pigiai. Vitkus, 10742 S. 
Kedzie Avė. Cedarcrest 6635. •

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago. «L

Svarbus suvalkiečiu 
susirinkimas Kas diena . . .

Tūkstantinės pirkėjų armijos 1 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t

ai

M
 Gėlės Mylintiems 

tuvėms, Papuošt

4180 Archer Avenue

NAUJAUSI m GERIAUSI Įh

RAKANDAI I
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ii 
“THE HOME OF FINE FURNITURE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

VIC70RAS GAILIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Amer. Tautiško Klubo.

Kūnas pašarvotas 3232 So.. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, rugpiučio 31 
dieną, 8:00 vai. ryto iš namų

• į šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sanai ir kitos gim. ;

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

Chicagos Suvalkiečių Dr-jos 
susirinkimas įvyksta 31 d. rug
piučio, 8 vai. vakare, Yuškos 
svetainėje.

Suvalkiečiai, dzūkai, guogai, 
kapsai, zanavykai ir mozūrai, 
dabar laikas nepaprastas. Ka
ro juodi debesys slankioja Eu
ropos ir Lietuvos padangėje.

Susirinkime visi apsvarstyti 
tą baisią padėtį. Matote, kad 
ginkluoti plėšikai slankioja Su
valkijos palangėmis.

* Sekr. A. Lietuvninkas,

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadine

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L U nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumert het gandnkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified** skyriuje.

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

CANal 8500
«KT A T T TimTAO"

Skelbimai Naujienose 
i,,/via nąuda dėlto, 
kad 
yra

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos AdaČkus. 
tyrusi virėja 
pavaišins su 
kais valgiais.

pačios Naujienos 
naudingos.
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KETURI JOLIETO JAUNUOLIAI SUDEGĖ 
SUDAUŽYTAM AUTOMOBILYJE

Automobilių Nelaimės Cihcagoj 
Apylinkėj

Baisi automobilių tragedija 
įvyko ant vieškelio U. S., prie 
Marseilles miesto, La Šalie ap
skrityje. Ten susidūrė du au
tomobiliai. Vienas iš jų, kuria
me buvo keturi jaunuoliai, ap
virto, užsidegė ir visi jo kelei
viai žuvo liepsnose.

Visi tragingai mirę jaunuo
liai buvo iš Jolieto:

NAUJIENOS, Chicago, UI.

ir

Prie Kimball ir
Kitos nelaimes

. Naujleuų-Acme Telephoto.
SAN ANTONIO ,TEX. — Minia išvaikę komunistų sustčiknkimą, kuris buvo 

laikomas miesto salėje.

Antrad., rugpiučio 29, 1939

VAKAR CHICAGO JE
tai lėktuvo likučius, bet ne la
kūną. >

• Oak Parko policija vakar 
užtiko ant šaligatvio sė- 
74 metų senelį Oscar A. 
iš St. Paul, Minnesota, 

buvo basas, bet rūbuose

• Pogąsdinančių, 70 mylių 
lenktynių, policijai Roselande 
pasisekė* suimti 32 metų pikta
darį Clifford Frame. Lenkty
nės pasibaigė kai Frame, va
žiuodamas vogtu automobiliu, 
įvažiavo į gazolino stotį prie\ 
202 Wes*t 115f/i Place. Jo au-\ 
tomobilyj policija rado gana 
daug banknotų ir metalinių 
pinigų. Pinigus Frame pasi
grobė plėšime.

rytą

Hali, 
Jisai 
turėjo įsisiuvęs $2,400 bankno- 
tomis. Į Oak Parką atėjo pėk- 
ščias net iš Chicagos, ir atsisė
do ant šaligatvio, kai kojos 
ėmė skaudėti. Kas senelis yra, 
ir iš kur jisai gavo pinigus, 
policija negali suprasti.

• IŠ ekskursinio laivo “City 
of Grand Rapids”, į Michiga.y 
ežerą įšoko ir prigėrė trysde- 
šimt metų chicagietė Mrs. Tho- 
mas Hyland. Ji gyveno adresu 
bbg Clinton st., Hammonde. 
Nelaimė įvyko vakar anksti 
rytą., J.aivų važiavo moteriš
kės vyras ir kita draugų pora. 
Liudininkai sako, kad Hylan- 
dai susiginčijo, moteriškė stai
ga pašoko iš kėdės, kurioj sė
dėjo ant denio ir puolė į van-

Lmcoln 
du jauni žmonės buvo užmušti, 
kai gana greitai važiuojantis 
motorciklis įvažiavo į keleivi
nį automobilį. Žuvo motorcik- 
lio vairuotojas, Kenneth An- 
derson, nuo 7046 N. DameA 
avenue, ir 21 metų George W. 
Kay, nuo 5065 N. Damen avė'. 
Automobilį vairavo 19 metų 
jaunuolis Robert Piotrowski, 
nuo 4031 N. Troy street. i

• Policijos vejamas už per- 
greitą važiavimą, 39 metų chi
cagietis Albert Zenzel bandė 
pabėgti. Bet nepasisekė. Prie 
Mihvaukee ir Devon gatvių ji
sai įvažiavo į gatvekarių stof.į 
ir užsimušė. Zenzel gyveno ad
resu 555 Barry street.

• Vienas žmogus žuvo, pen
ki sužeisti, kai automobilis nu
sirito nuo kelio prie Mount 
Prospect. Visi keleiviai buvo 
chicagįečiai. Užmuštasis yra 
Henry Karecker, 19, nuo 1801 
W. North avenue. Jisai buvo 
prie vairo. Matyt, prarado kon
trolę.

• štai dar vienas jaunuolis, 
kuris figūravo vakarykščiose ir 
užvakarykščiose automobilių 
nelaimėse.. 17 metų Louis Ro- 
the, nuo 1143 N. Kenihvorth 
avenue, prie 2*2-tros, Melrose 
Parke. Suvažinėjo žmogų, ku
ris bandė 1 pereiti skersai gat
vę. Jisai buvo 53 metų Cueno 
Durante, nuo 151 W. 22nd avė., 
Melrose Park.

• Chicago Crime Commis- 
sion rekomenduoja miesto tei
smų administradijai pergelti 
teisėją Mugene L. McGarry iš 
kriminalio skyriaus (felony 
teisme) į Civilių bylų skyrių. 
Prieš kiek laiko McGarry buvo 
apkaltintas kriminalių bylų 
“sufiksinimu” Aukščiau mi
nėta komisija tada paskyrė 
observatorių sekti jo bylas 
teisme, ir dabar padarė per
kėlimo rekomendaciją.

■

nuo

nuo

611

vai-

airporto tarnautojai rado tik- 30 dienų kalėjimo.

Lošimas Ketuirtadienį.

Mrs. Elizabeth Rodgers.

Sek- 
ligo-

Barnet Hodes, 
opinijos, ar te
galima pardavi-

Kas Buvo Skandalinga 
Pirmiau. TOWN OF LAKE. — 

madienio rytą apskričio 
ninėje pasimirė 51 metų town- 
oflakietis, Joseph Gedvilas, 
nuo 4622 South Wood Street.

plyšo jos širdis. Reika- 
$250,000 ją sulopyti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
žuvo lakūnas D.

MANCHESTER, ANGLIJA. — Kareiviai siunčiami 
slaptybėje.

19 metų Dorothy Brogan, 
nuo 615 Chase Street;

22 metų Michael Grutka, 
659 Landau st.;

17 metų Sue Klimek, 
706 Chase Street, ir

22 metų John Titrą Jr., 
Garnsey Street.

Prie antrojo automobilio
ro buvo 22 metų jaunuolis, 
Allen Shelton, iš Marseilles. Ji
sai išliko sveikas, bet skau
džiai ^osidegino, bandydamas 
degančio automobilio keleivius 
išgelbėti. Jam nepasisekė.

Anot jo pasakojimų, jo ir 
antrasis automobilis susidūrė 
šonais, kai lenkė vienas kitą.

Mirė Sena 
Darbininkų 
Organizatorė

Wauwatose, Wisconsine, už
vakar pasimirė 92 metų chi
cagietė Mrs. Elizabeth Rod
gers.

1880 metais, kada tebeveikė 
Knights of Labor organizaci
ja, ji suorganizavo hpie 200 
dirbtuvių Chicagoj ir jsleige 

" jose unijos skyrius. Jos vyras, 
George Rogers, buvo vienas iš 
Amerikos Darbo Federacijos 
steigėjų.

Velionė bus palaidota šian
dien, iš St. Agnės katalikų ba
žnyčios.

Laikai Mainosi, 
Laikai Mainosi..

Almer Coe and Co., fotogra
finių reikmenų sandėlis, gavo 
transportą profesionalių kny
gų apie fotografiją, kuriose bu
vo nemažai paveikslų moteri
škių Ievos kostiume.

Nenorėdami susikibti su po
licija dėl tų knygų, sandėlio 
viršininkai kreipėsi prie mies
to advokato, 
klausdami jo 
kias knygas 
neti ar ne. ' *

Pasukęs galvą, Hodes atsa
kė, kad galima, bet jų negali
ma rekliamuoti sandėlio lan
guose. Laikai mainosi, aiškino 
Hodes. Pažiūrėk į moteriškes. 
Jos dabar dėvi rubus, kurie 
prieš kelioliką metų buvo 
skandalingi...

$250,000 Širdies 
Užlopijimui

Valstijos auditorius Edward 
J. Barrett žadėjo su ja apsi
vesti, bet to nepadarė. Iš skau
smo ] 
linga $250,

Taip daug-maž skamba by
la* kurią Superior teisme va
kar užvedė 30 metų chicagie- 
tė Mrs. Camille Martinnotti, 
nuo 1400 Lake Shore Drive. 
Moteriškė aiškina, kad per ke- 
lioliką metų ji buvo Barretto 
privatiška sekretorė.

CLEVELAND, O. — Čia įvyko lėktuvo: avarija
Bush. i

....... Naujienu-Acme Telfephoto
Sir Neville Henderson, Anglijos ambasadorius Vokietijai, kuris atskrido su Hitlerio pasiūlymais.

rfiis

4 •'
nežinia

• ’ I'.- ■ NAUJIENV-ACME
kur.' Kariuomenės judėjimas

Telephoto 
yra • laikomas

• Vakar apie 4:00 valndą 
ryto, nežinomas pĮiktaduĄs- 
pasivogė keleivinį lėktuvą iš 
Ashburn airporto, 8401 South 
Cicero avenue. Už dviejų va
landų piktadaris bandė nusi
leisti airporte, bet nemokėjo 
skristi, ir lėktuvą šukutė. Ma
tyt, pats išliko sveikas, nes

• Saugumo teismo teisėjas 
Borelii vakar atėmė draiverių 
laisnius nuo 13 chicagieČių, 
kurie buvo suimti už neatsar
gų važiavimą. Lemont Kenne- 
dy, 34 metų chicagietis nuo 
3574 Vincennes avenue, gavo

Paskyrė Osmanski 
“AlLStar” Kapitonu

Trečiadienio vakare tarp 
profesionalių footbaŲo čami 
pionų, N. Y. Giants, ir mėgė
jų “Ali Star” komandos, įvyks 
susikirtimas už Amerikos pir
menybę. “Ali Star” komandą 
sudaro garsiausi pereitų metų 
lošėjai įvairių universitetų ko
mandose, kurios sporto mėgė
jai išrinko viešu balsavimu.

“Ali Star” komandos kapi
tonu užvakar buvo išrinktas 
lietuvis Bill Osmanskis, iš 
Holy Cross universiteto. Os
manski loš “full back” pozi
cijoje. Jo kolega, ko-kapito- 
nas, bus Bowden Wyatt, lošė
jas iš University of Tennessee.

Nusižudė 
Townoflakietis

“Jo Tėvynei 
Gresia Karas”

Europos krizei prasidėjus, 
Lenkijos kilmės chicagietis 
John Pluska, labai susirūpino.

“Bus karas, vaikai,” jisai 
pasakojo savo sūnums ir duk
terims. “Bus karas.”

Vakar bekalbėdamas su sū
num Edvvatdu, Pluska vėl su
sirūpinęs kailbėjo.

“Tai ištikro bus karas. Ma
no tėvynę vėl išterios.”

Tuos žodžius taręs, Pluska 
išėjo į savo buto verandą ir 
nusišovė.

Jisai ir šeimyna gyveno ad
resu 2229 N. Seelev avenue. 
Pluska buvo 50 metų amžiaus.

Pereitą trečiadienį jisai skau
džiai susižeidė, perkirtęs ger
klę su aštriu peiliu.

Policija protokole pažymėjo, 
kad Gedvilas “nusižudė susi
krimtęs dėl nepasisekimų gy
venime.”

TNaUJIEN U-ACME Telepiioto
OWOSSO, MICH. — Thomas E. Dewey su moti

na leidžia atostogas. Dewey dažnai minimas kaipo 
republikonų partijos kandidatas į prezidentus.




