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-• KORIDORIAUS

Nori, kad Lenkijos atstovai atvyktų Į 
Berlyną

M

LONDONAS, Anglija, rugp. 
30 — Britanijos valdžia tre
čiadienio vakare pasiuntė atsa
kymą į Hitlerio notą, įteiktą 
britų ambasadoriui Henderso- 
nui antradienį. Britų atsaky
mo turinys nepaskelbtas, bet 
neoficialiai kalbama, kad jie 
pasisiūlė taikyti lenkus ir vo
kiečius Dancigo ir lenkų kori
doriaus grąžinimo vokiečiams 
pagrindu.

Kiti pranešimai apie britų- 
vokiečių derybas per paskuti
nes 24 valandas apibudina pa
dėtį taip:

Hitlerio nota (įteikta Hen- 
dersonui antradienio Vakare) 
sako, kad vokiečiai sutinka de

Rusija pasiųs dau
giau kariuomenes į 
vakarų pasienius
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rugp. 30 — Sovietų Rusija pa
neigė žinią, būk 'tarp 200,000 
ir 300,000 rusų kariuornenes 
ištraukta iš vakarų fronto ir 
pasiųsta į tolimuosius rytus. 
Rusų pranešimas sako, kad į 
vakarų pasienius bus pasiųsta 
dar daugiau kariuomenės.

Vokietijos šeiminin
kės vaitoja

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 30 — Vokietijos šeimi
ninkės vaitoja. Porcijos, ku
rios yra pažymėtos šeiminin
kių gautose kortelėse reikme- 
noms pirkti, krautuvėse pasi
rodo daug mažesnės, ne kad 
kortelės nusako.

Pavyzdžiui, kortelėse pasa
kyta, kad galima pirkti savai
tei 420 gramų (14 uncijų) pie
ninių produktų. Tuo tarpu 
krautuvėse teparduodama tik 
175 gramai (mažiau nei 6 un
cijos) tų produktų.

Kavos leista pirkti 63 gra
mai. Bet pasirodo, kad šituose 
63 gramuose yra tik 7 gramai 
kavos, o 56 gramai priemaišų.

šeimininkės stengiasi nusi
pirkti juo daugiau tokių reik
menų, kurioms dar porcijos ne
paskirtos.
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Atnaujino susisieki
mą lėktuvais

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 30 — Antradienį Veng
rijos ir Olandijos oro linijos 
atnaujino susisiekimą ' su Vo
kietija. O Vokietijos lėktuvų 
korporacija Lufthansa vėi 
siunčia lėktuvus į Kauną, Lon
doną, Romą ir į Istanbulą.

Nušovė keturioliką 
rusų lėktuvų

TOKIO, Japonija, rugp. 30— 
Japonijos žinių agentūra Do- 
mei trečiadienį praneša, kad 
iŠ 30 rusų lėktuvų, užpuolusių 
japonų pozicijas Mandžurijoj, 
ežero Bor apylinkėje, tapo nu
šauta keturiolika lėktuvų.

rėtis su lenkais. Lenkų delega
cija turi atvykti Berlynan į 24 
valandas, trečiadienio vakare.

Bet pirm negu prasidės de
rybos reikalaujama, kad len
kai sutiktų atiduoti Vokietijai 
Dancigą ir koridorių. Be šito
kio sutikimo neverta nė dery
bos pradėti. Toki buvo pagrin
dinė deryboms Hitlerio sąlyga.

Šitą sąlygą priėmus, Hitle
ris pareiškė, galima bus derė
tis prekybos sutarties ir kito
kiais klausimais.

Britanija pasiuntė Hitlerio 
reikalavimus Lenkijai. Ji pa
vedė lenkams atsakyti, ar jie 
sutinka derėtis Hitlerio sąlygo
mis.

Francuzija priėmė 
belgų ir olandų 

pasiūlymą
PARYŽIUS, Francuzija, rug

pjūčio 30 — Belgijos karalius 
ir Olandijos karalienė pasiūlę 
savo valstybių ofištįs lenkams 
ir vokiečiams taikyti. Franču- 
zijos. premjeras Daladier iš
reiškė pritarimą pasiūlymui.

Slovakija pavedė vi
są galią Vokietijos 

kariuomenei
BRATISLAVA, Slovakija, 

rugp. 30 — Slovakijos premje
ras Tiso trečiadienį išleido pa
reiškimą, kad visa šalies val
džios galia pavedama Vokieti
jos kariuomenei. •• Dabartiniu 
laiku Slovakijoje vokiečių ka
reivių esama daugiau nei 300,- 
000.

10,000 kinų paskendo 
potvyny

TIENTSIN, Kinija, rugp. 
30 — Apskaičiuojama, kad 
10,000 kinų paskendo paskuti
niųjų dieną potvyny Tientsin 
apylinkėje. 600,000 kinų nete
ko pastogės, daugiau nei 12’0,- 
000 namų sugriauta. Turtui ža
los potvynis padaręs apie $60,- 
000,000.

Dar 1,000,000 lenkų 
pašaukta kariuo

menėn
. VARŠUVA, Lenkija, rugp. 

30. — Lenkija paskelbė mobi
lizaciją visų vyrų amžiuje nuo 
20 iki 30 metų. Apskaičiuoja
ma, kad mobilizacija palies 
1,000,000 vyrų. Jiems įsakyta 
susirinkti tarnybon ketvirta
dienį.

Svetimų šalių laivams, ku
rie plaukia į lenkų uostą Gdy- 
nia, valdžia patarė paimti len
kus vairuotojus, kai jau uos
tas bus nebetoli. Ryšium su ši
tuo įspėjimu reiškiama nuomo
nė, kad lenkai pasėjo minas 
Gdynia vandenyse.

VARŠUVA. — Moterys kasa apkasus ryšium su 
grūmojančiu karo pavojum.
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Susidomėję Rusijos 
role lenkų-vokiečių- 

' krizėje
LONDONAS, Anglija, rugp. 

30 — Čia reiškiamas susido
mėjimas rusų pozicija pergy
venamoje lenkų-vokiečių kon
flikto krizėje. Ypatingo dėme
sio kreipiama į šituos dalykus:

1 — Rusija atidėlioja užgy- 
rimą sutarties su vokiečiais.

2 — Rusija praneša, kad ji 
sustiprina savo garnizonus va
karų pasieniais, kurie tęsiasi 
1,800 mylių.

3 — Nacių partijos oficialus 
organas, “Voelkischer Beobach- 
ter”, pareiškė, kad rusų-vokie
čių sutartis numato bendrus 
vienų ir kitų interesus Lenki
jos atžvilgiu.

Rusų-vokiečių sutar
tis — Hitlerio klaida

NEW YORK, N. Y., rugp. 
30 — Antradienio vakare kal
bėjo per radiją buvęs Britani
jos užsienių reikalų sekreto
rius, Anthony Eden. Jo kalba 
transliuota Amerikon.

Eden sako, kad Hitleris pa
darė klaidą, pasirašydamas su
tartį su Stalinu. Hitleriui atro
dė, kad sutartį pasirašius, Bri
tanijos, Francuzijos, Lenkijos 
ir jų talkininkų blokas su- 
pliukš, britai ir franeuzai išsi
žadės gelbėti Lenkiją ir Hitle
ris be nič nieko paklupdys len
kus ant kelių.

Atsitiko gi kas kita: pačių 
fašistų tarpe pasirodė sumiši
mas.

Krausto vaikus iš 
Paryžiaus

PARYŽIUS, Francuzija, rug
pjūčio 80 — Trečiadienį prasi
dėjo evakuavimas mokyklos 
amžiaus vaikų iš Paryžiaus. 
Numatoma išgabenti apie 50,- 
000 vaikų.
J

Japonai siunčią ka- 
riuomenę i $fah- 

džuriją
TOKIO, Japonija, rugp. 30— 

Japonija siunčia didelius ka
riuomenės kontingentus į Man- 
džuriją. Bijotna, kad sovietų 
Rusija, paliuosavusi savo ran
kas i vakaruose sutartimi su 
Hitleriu, gali užpulti šitą šalį.

Kitą vertus, rusų žinių agen
tūra Tass pareiškė, kad rusai 
nesiunčia daugiau kariuomenės 
į Tolimuosius rytus; daugiau 
rusų kariuomenės siunčiama 
į vakarų pasienius.

Išdalintos kaukės 
popiežiaus mieste
VATIKANO MIESTAS, rug- 

piučio 30 — Vatikano gyven
tojams išdalintos kaukės nuo 
nuodingų dujų. Tai apsauga, 
jeigu kiltų karas ir priešai pa
leistų dujas į Romą. Be to, Va
tikane įrengtos melsvos neaiš
kios šviesos — panašios toms, 
kurios yra -įrengtos Romoje.

Valdžia rekvizavo 
Francuzijos gele

žinkelius
PARYŽIUS, Francuzija, rug

pjūčio 30 — Premjeras Dala
dier trečiadienį paskelbė, kad 
visi Francuzijos gėležinkeliąį, 
su visais jų samdiniais ir viso
mis reikmenomis paimami val
džios kontrolėn ir bus operuo
jami atsižvelgiant į karo rei
kalus.

Chicagąi ir ąpielinkei fede- 
z-alio oro biuras šįąi dienai pra
tašau ja: c;

Debesuota; saulė teka 6:12 
v. r., leidžiasi 7:29 y. v.

LIETUVOS KA
RIUOMENĖ DAU

GINAMA
KAUNAS, rugp. 30—Lie

tuvos armija stiprinama. 
Tačiau vyriausybė pareiškė, 
kad tiesiogiai pavo'us Lie
tuvai negręsia. Vyriausybė 
pažymi,' kad kaimyniškos 
valstybės kart kartėmis pa
žadėjo Lietuvos neutralitetą 
respektuoti.

[STEIGS VOKIEČIŲ 
KARO TARYBĄ

BERLYNAS, Vokietija, rug
pjūčio 30 — Adolfas Hitleris 
trečiadienio vakare paskelbė, 
kad tapo sudaryta speciali Vo
kietijos karo taryba. Ta tary
ba posėdžiaus per visą laiką 
dabar gyvenamos krizės — sa
ko Hitlerio* pareiškimas.

t r. , '• . . .«

Prasidėjo Skandina
vijos šalių konfe

rencija
OSLO, Norvegija, rugp. 30. 

— Trečiadienį čia prasidėjo 
Norvegi j oš; ’^Švędij os,. Suomi- 
j os^^įrDąnipoŠ ^atšf^^ ” konfe
rencija. Bus svarstomi Šių ša
lių neutraliteto klausimai ry
šium su dabartine Europos pa
dėtimi.

Įsakė laivui Nor- 
mandie pasilikti

New Yorke
NEW YORK, N. Y., rugp. 

30 — Francuzijos valdžia tre
čiadienį įsakė Normandie, di 
džiausiam pasauly pasažieri- 
niam laivui^ pasilikti New 
Yorke iki to laiko, kai bus duo
ta žinia, kad jis gali grįžti j 
Francuziją.

Leista laivui Bremen 
grįžti namo

NEW YORK, N. Y., rugp. 
30 — Trečiadienį vokiečių lai
vas Bremen ir trys kiti sveti
mų šalių laivai gavo leidimus 
grįžti namo. Laivus krėtė J. 
Valstijų inspektoriai. Ieškojo 
ginklų. Jokių ginklų nesurasta.

Latvija laikysis 
neutraliai

RIGA, Latvija, rugp. 30 — 
Trečiadienį įvyko Latvijos jni- 
nisterių kabineto posėdis. Nu
tarta nesikišti į vokiečių-lenkų 
ginčą, nes padėtis nereikalau
ja Latvijos akcijos.

Iš Lietuvos
KAUNAS. —- Rugpiučio 18 d. 

Vilniaus traukiniu į Kauną at
vyko virš 40 asmenų Vilniaus 
lietuviu mokytojų ekskursija, 
kuri Kauno stotyje buvo nuo
širdžiai sutikta. Dar 8 lietuviai 
mokytojai iš Lydos ir Gardino 
apskričių laukiami atvykstant 
vėliau. ■ . Jj lį

Rusai ir vokiečiai meilinasi Japonijai
Stalinas pasiruošęs parduoti Kiniją

PARYŽIUS, Francuzija, rug
piučio 30 — Gaunamomis Pa
ryžiuje žiniomis, Rusija ir Vo
kietija sutinka leisti Japonijai 
šeimininkauti Kinijoje nevar
žomai. Tik reikalauja, kad Ja
ponija garantuotų, jogei ji ne
puls rusų teritorijos. Stalinas 
pasiruošęs Kiniją parduoti.

Rusija ir Vokietija daro stip
rų spaudimą į Japoniją, kad ji 
priimtų šitas sąlygas. Laukiant 
Japonijos atsakymo sulaiko
mas nacių ir komunistų drau
gingumo sutarties užgyrimas.

Aišku, susitarimas su japo
nais sustiprintų Hitlerio ir Sta
lino kaziras. Tačiau Japonija

Amerikos kongres- 
manas reikalauja 
plebiscito Dan

cigu!
LONDONAS, Anglija, rugp. 

30 — Čia atvyko J. Valstijų 
kongreso narys, Hamilton Fish 
(republikonas iš New Yorko). 
Jisai pareiškė, kad Dancigo 
klausimas turįs būti išspręstas 
plebiscito balsavimu.

Fish pakvietė Amerikos ko
respondentus Londone atsilan
kyti pas jį į viešbutį ir paimti 
jo pareiškimą. Iš pakviestųjų 
korespondentų nė vienas neat
silankė.

Hitleris gauna ribotą 
maistą

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučoi 30 — Hitleris ir jo kan
celiarijos štabas antradienį ga
vo tik vienos rųšies maistą. 
Jie negavo sriubos, negavo ne 
dezerto. Kiekvienas asmuo, 
valgęs Hitlerio kanceliarijos 
valgykloje, turėjo įteikti virė
jui savo porcijos kortelę.

Hitleris ir jo pagelbininkai 
tuo budu rodo, kad ir jie prisi
laiko porcijų nuostato.

Krizė pasiekė 
viršūnę

PARYŽIUS, Francuzija, rug
piučio 30 — “Krizė paseikė 
viršūnę” — pasakė trečiadienį 
Francuzijos premjeras Dala- 
dier. Painformuotuose rateliuo
se vyrauja nuomonė, kad tre
čiadienį arba ketvirtadienį tu
ri paaiškėti, ar Hitleris tikrai 
nori derėtis, ar nori iššaukti 
karo katastrofą.

■ <

Ir Italijoj įvesti karo 
apribojimai

• r

ROMA, Italija, rugp. 30 — 
Italijoj iki šiol reikštas opti
mizmas, kad karo nebus. Ta
čiau optimizmą žymiai nuslo
pino apribojimai (restrikcijos) 
maisto reikmenoms pirkti, au
tomobiliams vartoti ir kitokios 
priemonės šalies ištekliams tau
pyti, atsižvelgiąnt į karo gali
mumus.

pasipiktinusi Hitlerio “išdavys
te”. Ji nepasitiki nė Hitlerio, 
nė Stalino prižadais. Japonija 
nori Šiaip taip susitarti su 
franeuzais ir britais.

Natūralu, britai ir franeuzai 
neatsisako tartis su japonais. 
Bet ve kliūtis: Britanijai ir 
Francuzijai, kurios ruošiasi 
kariauti prieš Hitlerio agresi
ją, tektų užgirti japonų agre
siją Kinijoj. Užgyrusios japo
nų agresiją jos išeitų prieš J. 
Valstijų interesus.

Šitoms kliūtims pašalinti 
Francuzija ir Britanija deda 
pastangas. J. Valstijos pilnai 
informuojamos apie tas pastan
gas.

Vokiečiai pritaria 
Belgijos ir Rolan

duos tarpinin
kavimui

RERLYNAS, Vokietija, rug
piučio 30 — Nacių vyriausybė 
trečirjiienį painformavo sve
timšalių spaudos atstovus, kad 
Belgijos karaliaus Leopoldo ir 
Holandijos karalienės Wilhel- 
minos pasiūlymai tarpininkauti 
lenkų-vokiečių ginče randa pri
tarimo Vokietijos politiniuose 
rateliuose. *

Naujosios Dalybos 
šalininkas laimėjo 

nominaciją
JACKSON, Miss., rugp. 30— 

Antradienį įvyko balsavimai į 
Mississippi gubernatorius kan
didatui nominuoti. Senatoriaus 
Bilbo remiamas Naujosios Da
lybos šalininkas Paul Rumey 
Johnson pirmadienį atrodė lai
mėjęs nominaciją. Kadangi 
valstijoje republikonai yra silp
ni, tai Johnsono nominavimas 
reiškia praktiškai ir jo išrin
kimą.

Numatoma, kad ir Šitos val
stijos delegacija nacionali- 
nėn derąokratų partijos kon- 
vencijon kandidatams į prezi
dentą ir vice-prezidentą nomi
nuoti susidės iš Naujosios Da
lybos šalininkų.

Sveikina rusus:
Heil Hitlerį

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
30 — Antradienį čia įvyko to
kia scena: būrys filmų samdi
nių stovėjo ties Turkijos am
basada ir laukė paliepimo ke
liauti tranšėjų kasti.

Iš ambasados išėjo sovietų 
Rusijos uniformuotas karinis 
atašė. Minia pasveikino jį šauk
smu: Heil Hitlerį Saliutuoda
ma rusui, minia ištiesė rankas 
priekyn nacių pavyzdžiu.

Nauja vyriausybė 
Japonijai

TOKIO, Japonija, rugp. 30— 
Imperatorius Hirohito patvir
tino naują Japonijos ministerių 
kabinetą, kuriame premjeru 
yra gen. Nabuyuki Abe.

i
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Ameriką surado žodelis “Jei 99

(Tęsinys)
Ir šis Konstantinopolio paė

mimas* dėka turkų karo inži
nierių sumanumo, privertė eu
ropiečius ieškoti naujo juros 
kelio į Indiją, nes vienintelis 
sausumos kelias išsilikęs buvo 
tdlittiaM ir UepUtdgUs.

It* šio kelio ifcškojiftid pifftią 
rolę vdiditio to laiko dvi griliii- 
giausios juros valstybės: Portu
galija ir Ispanija.

Bet šio kelio ieškojd dviem 
kryptim: vieho apvažidodahll 
Afriką, kito vykdami riublalbŠ 
į vakarus per Atlanto vandeny
nu • •' ~

Portugalai plaukė vis tolyn Į 
pietus prisilaikydami Afrikos 
pakrančių, bet tuo laiku buvd 
pasklidę daug paskalų apie pu
siaują ir ne kiekvienas jurinin
kas norėjo rizikuoti plaukdamas 
tolyn, kur girdi gali užtikti vie
tų, kad juros vanduo verda, 
siaučia baisiausi juros milžinai, 
nepaprastos juros audros.

Portugalijos valdovas Alfon
sas Išmintingasis įsteigė dargi 
tani tikrą jurihlhkystės aukštes
nę mokyklą; kuri turėjo pa
ruošti tinkamus jurininkus bei 
vaditš šiom kelionėm apie Afri 
ką, nes daug kas tikėjo* jog tu
ri būt apie Afriką kelias, nors 
kiti tvirtino, kad Afrikos galo 
nėra, nes toliau jau pasaulio pa
baiga.

IŠNUOMUOJAME
GYVENIMUI , . .

KAMBARIUS
Atvažiavę į Nėw iforką apsi

stokite pas lietuvius, čia rasite 
gražią vietą if draugišką patar
navimą. Didėli karhbariai su pri
vačia maudyne, virtuve ir šaldy- 
:uvu. Maži karrtbėriąi šu vieša 
maudyne gražiai įrengti. Priei
namos kainos.
Vifeta: 331 West Ęnd ,Avę. Tarpe 
75ih it 76th Sts. W. Savininkas:

A. J. VIZNISi1'
T6I. SUSądehanria 7—8533

I A •*- *
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taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų; kteip 
kis į Naujienų spUlką*- 
gausi paskolą ant i 1 g U 
metų.

1739 So. Halsted ŠL
ČH1CAČ0, ILL.

ispanai ir buvo linkę šia link
mė iėškbti kfellb, bėt kuOrtiet dar 
riiėkb gėfb HėbUVb Pasiekta 
plaukiant vis toliau Afrikos pa- 
fcmtSffiiŠ Į piėttiš, KblUiiib’riš 
pasiūlė iš karto tiems patiems 
PdFtdgdlams, vėliau ispanams 
tikti jį į)laną, Butetiti jėl ilėšti, 
kad žetnė apvali, teikid pėiŠiėti- 
il Japdniją Ir Ihdijį pldiikiailt 
nuolatos į vakarus, nes tuomet 
atsidursi Japonijoje iš rytų pu
sės.

Bet čia ir buvo visa nelaime, 
jbg flifekaš riėhbrėjb tikėti, kdd 
žemė apvali, visi tvirtino, jog 
ji lėkšta ir po musų kojomis, 
kitame Žemės galė negalįs žmo
nės gyventi, nes tai priešinasi 
paprastiems logikos dėsniams i 
tiiomet reiktų pripažihti, jog 
žihogus gali vaikščioti žemėje 
aiikštyri galva.

Ir Kblumbdš kaip t’bflūgdli- 
joje* taip Ispanijoje neštltado 
šUvo pianui priturimo iki Vie- 
flitš vibnublišj kuris btivb Ispa
nijos VftldoVes iždbėlėš riudOėiii- 
klausys, neužsiinteresavo Ko
lumbo planii ir prikalbino Ispa
nijos valdovus leisti fcolumbui 
mėginti laimę ir plaukti į vaka
rus/ kad pasiektų Indiją.

Pagaliau gavo sutikimų ir iš
plaukė.

Bet šio leidimo Kolumbas bu
tų negavęs, JĖi portugalai tuo 
laiku jau butų apiplaukę Afri
ką. Visa laimė buvo Kolumbo, 
krid HiO laiku, khortiet jis de- 
rejbsi sh Ispanijos valdovais, 
pbrtiig:alai dar nebuvo suradę 
antro kelio į Iridiją ir, aišku, Is
panijos valdovai galėjo pagal
voti: ką jie daug nukentės, jei 
Kolumbas nesdras? Žus Kolum
bas ir trys laivai sii keliom de
šimt vyrų? Nusispiauti!

Ėet jei šio ptisiau bepročio 
planas pasisektų? Iš karto Ispa- 
Ujja atsistotų ant kojy ir galė
tų kdriktifubti su l^brtiigalija, 
savo didžiatišia juros pratybos 
kbnkurentč.

Ir Ispanijos valdovai sutiko 
Ir nepaprastai nudžiugo, kuo
met Kolumbds sugrįžęs Iš savo 
kelionės pranešė, jog surado 
sausumą, liesa, tik salas, bet be- 
abejo už tų salų yra senai ieš
koma Indija.

Išpiinijbš valdovai džiūgavo, 
portugalai Siuto; pyko bet ne
nusileido. Jie jau ir tolokai bu
vo nuplaukę Afrikos pakrantė
mis ir įsitikino, jog verdančio 

Ivandėhs nėra, po tam tikro lai
ko karščiai vėl riiažta praplau
kus pusiaujų. Maža to, portuga-

...

CRANE COAL COMPANY 
So. Ltrng Aicntie 
»as 7‘OftTSMCitl't'tt SbŽŽ

$7-25
$7-00 
<W.25 ■

POCAUbNTĄS Mine Run 
(Sęreenedj Tbnaš ..................
SMULKESNES 

............... ......  
b PETROLEUM CARBON COKĖ

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 
Sales Tax ekstra.

I I   1 i linu J I   —

Spausdinam
PLAKATUS, bilietus 

biznio Korteles 
£>R-Ms ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DAkfiUŠ

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHlCAGOi ILLiNOlŠ 
tel. Cdnal 8500

įfcsėtegaflH ■ jm. jtti  . sssasšs

NAUJIENOS, Chicago, III

mėtikbš siltadimas Jititiį iiiisitį

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

ADVOKATAI

feiefhoti
GAL. -

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

N ARI A t 
Chicagds, 
Cieėrd 
LiėtiMij 
Direktorių 
Asociacijom

Phone Gana] 2515

ihliriid tikėtis, kriti 
keliti bds jjhšiėkta ln-

ittfkrii būtų jiHši- 
Kbrtstdhtiribgolib* 
inžinieriai nebūtų 

keliu pergaJ 
ilfebu-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdiėn 2-4 ir 6-9 Vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Oor. Dainėm Hėmlocfc 6609

K. JARUSZ
, Physical Therapy 

and Midwife
I Pahėdėly, Utarn. ir 

Setedoj
| 6630 S. VVestem av.
| Tel. Hemlock 9252
I Ketverge, Pėtny- 

čiojj Subdtoj it
Nedėlioj:

Central Avenue, 
Bevėrly Sbdrės, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty

1 2799—R3

tuose, o butų į jį išplaukę jau] 
apie 1493 m.

Taigi žodelis JEI labai dide
lę rolę suvaidino Amerikos is
torijoje, kaip ir dar šiandien 
vaidiha pavienio ir viso pasau
lio gyvenime. .

Tikiu, jog įtikinau? O gal rei- 
Ikia daugiau faktų?

Jų kiekvienas stiras pakanka
mai istorijoje dargi paskutiniu 
laiku.

turime 
koplyčias 

VISOSE MIESTO
DALYSI

Ofiso Tel. Virginta 0036.
Residence TeLŪEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenuė

Kl^tišykiU tiltelį iietuviiį ršdib programų Anttadiėiifb it fieštii 
lienie vakarais T vaL vakaro Iš W. H. L P. stoties (1480 K.> 

—Pranešėjas I*. 8ALTIMIERAS.

4j JĖ1 Vasco de Gama ar ku
ris kitas portugalų : jurininkas 
bdtiį apijiiaiikęs •' Afriką prieš 
14bŽ m i riiekaš nebūtu rėthęs 
Kdlumbo plūilb plaukti per At
lanto vandenynų;

5) JEI Kolumbas butiį nieko 
nežinojęs Uplb graikų hiokslL 
nihkų sahprotavimuš, dar įld- 
reikšttiš prieš KAfe&Ud Gimimą, 
jog žėnlė f tiri būti apvali; jis 
būtų nesiryžęs plaukti per Af-

LbŠ
Dė Witt Cliiitoh Cook, ku
ris liko pagautas ir prisi- 
pažiho nūžiidęš rūšų Šokėjų 
Ah£a Sdšoyfevų. Be tb< jis 
pfisipažiho papildęs visą ėi- 
lę kitų kriminalinių nusi
kalt inių. ,

LACHAW1CZ IR StWS
B314 Wėst Ž3rtl Plftoe
SKYRIUS: 42-44 E»st Į08th Stfey*

ALBERT Vt PĖTKUS
4704 So. Westėrn Avė. Phdne Lafayette 80214

DR. HERZMAN
IŠ, RUSIJOS ,

GdVai lietuviams žinomas per 38 
tnetiiš ^patyręs gydytbjte čhiį 
rurgaš ir!akušeris.

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

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

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

Tel. CĄNAL 3110 
Režidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Telefonas YARDS 0994
Df. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAŽA 3200

lų laivaš vadbvdlijėUniis feabta 
lome Diaz 14^7 hi. pdšiėkė Gc 
rosioš Viitiės iškyšulį, kiiriš bu 
vo pačibš Afrikuš gdlė ik aiš 
kiai matėsi, jog iii jo faisVą j u 
ra ir buvo 
visgi šiuo

Phonn CANAI 6122
DILS. BIEŽ1S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wėst 22tid Street 

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

Tėlefobas Republic 7868

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė, 

arti 47 Strfeet 
Tek Yards 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

Yards 1132
Yardi 1188

.... ..H.fc ............... .........................

DK- VAJK*’ opT< DR. C. Z. VEZEL’IS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas. 
Ojitobietrically Akių Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, 
mo, skaudamą aki 
trumparegystę ir 
rengia t ________
šitikitnuošė egzaminavimas daromai 
sti elektra, parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos valktis. Kleivos akyj 
atitaisomos.
VALANDOS! llUo Iv ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugėlyj atsitikimų akys atitaiso* 
nite bė nkihiiį. Kaihos pigiau kai> 

pirma.
4712 Soiith Ashland Av.

Phonė YARDS 1373.

sausu
salos, bet išplau

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 HĖMtoCK <111

Maža to, butų galima papasa- 
kbti dar vieną ištisą istoriją 
UJiie JEI tampriai Surištą su A- 
tiierikd.

Įsivaižtludk skail^dojau kas 
blilų alšilikę, jėi Ambriką sura
dus Kolumbas ir jo pasekėjai 
butų vieton Panamos sąsmau
kos suradę kdiialų afrba teisin
giau pasakius sąsiaurį, koks y- 
fd Magelano ar Gibraltaro?

Visu Amerikos istorija butų 
visai kitoniškai žengus, neš tuo
met Pietų bei šiahrės AnierikU 
būtų daūg Vėliau apgyventa. Ir 
tai šUpratitattih, juk Visi ieškojo 
kelio į Indiją ir jį suradę pro 
Panamą^ nebūtų buvę užihtere- 
soūti pačia Amerika. Tiesa, bū
ti! jų P° luputį tyrę,, bet vis
kas butų kdncentravęšis Ihdijo- 
jė, O iie Amerikoje ir šiandien 
greičiausia pati Indija butų pa
siekus to aukšto civilizacijos 
laipsnio, kurį matome Ameri
koje, neš ir ispanai ir portuga
lai butų Visas savo kūrybines 
jėgdš sutelkę Indijon.

Maža to, JEI butų buvęs Pa
namos sąsiauris — europiečiai 
tikrai butų apkeliavę pasaulį 
pirmą kartą ne 1519-22 ni., bet 
daug aUksčiaU, lies nebūtų te
kę Magelanui ieškoti kelio į Ra
mųjį vandenyną taip toli pie-

DR. STRIKOL1S
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVF 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir ntio 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pdga] SUšitSirimą.
Ofisb Tel.: ĮAttDS 4787 

Namiį Tel.: Prošpect 1934

Office and Rte. Phone Caittmet 7412 
Office Hours:2-4 p. nu 7-8:36 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS 

chitago, mittou 
1664 W. Madison St. 

taiėtotiu moNroė #7li 
Valandos: 9 ryto iki • vakaro

■n.ai a ■ ................................. ■ —

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

YARDS 1419
. . ( .. . ....... t i iUViii,. iiKiflii.... i
I. J. ŽOLI * Phone Yards 0781

1648 Weii 46tii štttėi Yardi 07M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikss
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSI A LAIDOJIMO IŠTAIGA

>1 DlENAlRNAKTĮl ■■ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 Šottth yairfield Avėriiie

Telefonas LAFAYETTE 0727

-1 _ 2 koNyčibš Visose

J. UULĖVlČlUS
4348 8. California AVČnUe Phone Lafayette S&7Ž1

rrr.-.; r-.r-i’.gr. ”... -<L.. i . .... . .. ~ ’ t

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

Telefonas YARDS <818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal Sutartį.

tautą if tud Amerikos suradi- 
inaš butų ddr hušltęšęš.

štūi kifek JEI tUrėjb įvykti, 
kdd būtų stlrdšta Alnerika ir 
šiaih mehkdm žodeliui nenori
mu priduoti jokius reikšmės.

Šitd įrodb, jog kartais nega
li žliibti prlė ku gali privesti 
vienas ar kitas žmogaus nors 
inedkiaUšidš darbelis.

< Tiesa, Bartolome Diaz mielu 
noru butų ir tblihu keliavęs, 
Bet laivo įgula atsisakė sekti, 
nes prie Gerosios Vilties iškyšu
liu ištiko juos tokibš Udtifos, 
jog biaž b^vR^iho šį iškyšulį 
Audrų iškyšuliu ir tik atvykęs 
PoftuįalijdUj PdftUįalijbš Vai 
dovas pavadino šį iškyšulį Ge 
rosios Vilties iškyšuliu, nes su
prato, jog kelias bus surastus

Ir dėka to, jog iki 14$2 m: 
visgi pro šį iškyšulį nbbuVu pra
važiuota, Kolumbas gavo leidP 
mą vykti į VakūtUs per Atlantd 
vandenyną.

Pagaliau jis spalių 12 d* pa
siekė Žadėtąją Žemę ir parvežė 
Ispanijos valdovams linksmd 
žinią, jog pasiekta tenai 
ma, tiesa, tik 
kus iš šių salų tUririti būti tm 
dija ir todėl nieko nelaukdami 
pavadino visą šį naujai suras
tą pasaulį Indija ir jos gyven
tojų vardas amžiams pasiliko—> 
indėnai:

Bet kiėk pdts Ahiefikds dP 
radimas suteikė Ispanijos val- 
duvahis bėi pačiam Kolumbui 
džiaugsmo, tiek pat vėlesniais 
laikais rūpesčio ir širdgėlos.

Gerai visi atsimena, jog iš 
trečios kelionės Kolumbas grįžd 
surakintas ir vėliau niekad ne
atgavo tų malonių, kurios bu
vo jam prižadėtos, jei jis pa
sieks ką nors plaukdamas per 
Atlantą.

Šiame atsitikime taip pat bu
vo vienas JEI, hes portugalai 
vėliau visgi pravažiavo Gerosios 
Vilties iškyšulį ir pasiekė Indi
ją apiplaukdami Afriką dėkd 
Vasco de Gaiiid pasiryžimo 
1^98 m., o ispanai, nors praslin- 
kb po Amerikos suradimo šeši 
hietdi, iebėkiaidžiojb Central^ 
neš Amerikos pakrdntimis. jo< 
kiti budti negalėdami* iš: šių - sa
lų Idbatinto iššikraiištyti ir pa
siekti tų pačią liidiją su kuria 
jdu prekiavo portugalai ir todėl 
užsirūstino Ispanijos ValduVai 
ant Kolumbo if jam nesuteike 
bdVUsių nialohių, ndfs if pa- 
liuosavo nuo pančių. Ir tik 1520 
m. spalių 21 d. Visų ŠVeritij die*- 
ną, Magelanas surado ir per
plaukė Magelano sąsiaurį ir tuo 
pat surado kelią į Indiją, bei 
daug ilgesnį, nėgU fibrttigaių a- 
pib Afbiką.

Bet apie šį šąšidutį if Isįiani- 
još valdovai sužinojo tik 1522 
m. kubiiiet Magelano Ihivdi grį
žo; tiesa, jau be savo Vadu, ku
ris kelioilėje ŽUVO;

Bet tuo laiku jau he tik Ko
lumbo, bet dargi Izabelės KataL 
likės gyvųjų tarjle riebuvo ir še- 
ridi Jati visi žinojo, jog Kbldiii- 
bo surastos saloš rie Indija, bet 
naujas, iki tol nežinomas kom 
tinentas ką įrodė Americo Ves-i 
pūčio, kurio vardu ir pavadin
tas naujasis pasaulis.

Takiu budu išeina, jog:
1) Jei Europa butų nesuširi- 

Šus buvus sii Indija, ypač pd 
Kryžiaus karų (X-tamė šimt.) 
prekybos ryšiais — nebūtų bu
vęs opus klausimas ieškoti ke
lio į ją kuomet buVo KOiistan- 
tonopolis paimtas;

2) Jei turkus nėbUtų pastū
mėję iš Azijos vidaus — jie ne j 
butų paėmę KUUštdhiinopoiiO if 
tuo put iifebutų reikėję iėškbti 
kito kėlld if 
nierlka;

3) JEI ir
artinę prie 
bet jų karo 
įstengę sausumos 
beriti šhVd kafo Ihivus 
tų šio miesto paėmę ir tuo A 
' >. AirirTi zžž i .. / >. , r' z. _

Dr. V. E. S1EDL1NSK1
DENTISTAS

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

Tęl. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TfeL Lafayette 3650

p.jiRibntAs
3364 S». HalStėd Street
r i t: 1^1: ii.: ti 1. '■..f. .■ i

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Ak Montvid. M. D.
Wėšt ToWh Statė Bahk Bldg. 

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

Telefonas SEELEY 7331;
Namu telefonas Bramnvfck Mt7 
„Į ’ II ■ I . .3.. ' "X—Iii'       

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

. 4 ir 7 iki 9 , .
Piffnadienidlsi 2 iki 4 ir 7 iki • 

šventadieniais: 1.1, iki 12

GYDYTOJAI b IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

1 - - - prąUgijps Nariai________
Ofiso tel. Yatdš 5921

DR. BERTASlI
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD; 

Tei. Kenvood 5107.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dėarborn St 
Room 1234. 
et CENTRAL 1824. 
M —Hvd* Pnrk 93teOfiso

Nnmii

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentwortli <339 
Rtit. Hyde PAi-k 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir «Ub«tnmir

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

''t" j- l'1"' ........... ", ------" *--------—

pHiLtiPš
3307 Lituanica Avenue . Photiė Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6§34 So; Wefltern Avė; i’horie Grovekill 014^
1410 South 49th Court Cicero Phoriė Cicero 2109

r— j- ---------- • '-t, r.'

akių aptemimo, nervuotis 
karštį, atitaiso 

olirfegystę, Pri- 
teisingai akinius. Visuose at-

su ėlfektrdf parodančia mažiausiai 
į irioitykloš vaikus" k-eivos^akyt

GYDYTOJAS ir ČHIRUH6A6 
ir Akinius, Pritaiko , 

3343 S. HALSTED St-
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Clevelando ir Ohio Žinios
Padidėjo Drabužių Gaminimo Pramonė. — Au

tomobilistai Turi Įsigyti Naujus Laisnius. — 
Kova Tarp Kiniečių.—Kaip Dabar Aiškinsis 
Amerikos komunistai.

Šiuo miesto drapanų išdirbė
jai praneša, kad gauna daug 
užsakymų dėl žieminių drapa
nų. Esą, gauna daugiau užsa
kymų, negu yra gavę jau per 
pereitus kelis metus. Taigi, 
ir matyti, kad kriaučių šapos 
tuoj pradės dirbti daug dau
giau negu dirbdavo.

Nors kriaučių darbas ir yra 
sezoninis, bet vis prasitęs kele
tą menesių.

» » »
Visi, kurie tik važinėjate au

tomobiliais, turite atnaujinti 
laisnius. Eidami gauti naujus 
laisnius nepamirškite senųjų 
nusinešti, nes bus reikalaujami. 
Atnaujinimo laikas prasidės 
nuo rugsėjo 5 dienos ir pasi
baigs spalio 1 dieną. Taigi, 
per tą laikotarpį visi turi pa
švilpinti savo laisnius atnau
jinti.

» »
Kiniečiai pradėjo užpuldinė

ti ir smarkiai mušti savo tau
tiečius, kurie neaukoja paskir
tą sumą pinigų kas mėnesis į 
tam tikrą apsigynimo fondą. 
Pinigai būna siunčiami į Ki
niją ginklams pirkti. Keletas 
kiniečių buvo labai sumušti.

Aukų “rinkėjai” surengdavo 
tam tikslui mitingus savo pa
skirtose vietose ir atsivedę 
tuos, kurie neaukoja, smarkiai 
juos su m lįsdavo. .

Bet dabar įsimaišė miesto

čių nusiskundė. Jau yra areš
tuoti šeši kiniečiai, kurie yra 
kaltinami už įvedimą tokios 
baudžiavos. Dar teismo nebu
vo, bet areštuotieji yra padėti 
po didele kaucija. Tai galima 
spręsti, kad jie bus sunkiai nu
bausti. Jau vienas teisėjas pa
reiškė, kad šios šalies gyvento
jai negali būti savivališkai 
baudžiami, jeigu jie nenori 
arba negali duoti aukų savo 
tautiečiams, gyvenantiems ki
toje šalyje. Prieš porą metų 
čia buvo kilęs karas kiniečių 
tarpe, ir vienas kitas buvo už
muštas. Tada policija buvo pa
dariusi didelę kratą ir beveik 
visi šio miesto kiniečiai buvo 
areštuoti ir laikomi kalėjime, 
kol nesurado kaltininkų. Atro
do, kad ir dabar bus panašiai 
daroma.

» » »
Per ilgą laiką Stalinas su 

Vokietijos Hitleriu dėjosi di
džiausiais priešais ir rodė 
vienas antram liežuvį. Vienas 
kitą gąsdino visokiais baubais. 
Hitleris iškilo aukštai ir net 
pasidarė Vokietijos dievaičiu 
pažadėdamas išgelbėti Vokie
tiją nuo raudonųjų žudikų. Jis 
pilna gerkle rėkdavo, kad ko
munizmas esanti pasaulio pra
žūtis. Vokietija, Italija ir Ja
ponija jungėsi į vieną bloką, 
kad galėtų apsaugoti nuo ko
munizmo, nuo tų raudonųjų 
užpuolikų.*

nuo. bombų.

KAUNAS — Kūno Kultūros 
Rūmų d ir. V. Augustauskas 
rugpiučio 21 d. gavo laišką iš 
Lietuvos konsulato Čikagoje, 
į kurį raštu kreipėsi žinomų 
Čikagos universitetų De Paul 

‘ ir Loyola įgaliotiniai adv. Mor- 
se ir teisėjas Sharbara, pra
šydami konsulą tarpininkau
ti, kad į Čikagą atvyktų stip
riausia Lietuvos krepšinio eki
pa ir su tų universitetų stip
riausiomis rinktinėmis sužais
tų po vienas rungtynes ir dar 
kokias 4-5 rungtynes su kitų 
miestų universitetais. Pato
giausias laikas vykti Amerikon 
musų krepšininkams numato
mas ateinantis vasario menuo. 
Amerikiečių siūlomos sąlygos 
yra labai geros. Amerikiečių 
kvietimas musų Kūno Kultūros 
Rūmų vadovybės svarstomas

akims komplikuoto 
ir dar
darbo

gana įdomu

susilaukė labai 
klausimo, ir bus 
matyti, kaip jie 
bandys išspręsti.

Kol kas jie kalba lyg butų vi
sai apstulbę.

—Jonas Jarus
, '■ ■■ ■' . 1 ■■ ■■ ■'

Kunigas savo duktė 
riai nužudyti pasam 

dė piktadarį
CAMDEN, N. J., rugp. 2’9 -

mies-

policija, kada vienas iš kinie-

KRAUJAS-ODA
PU8LP.S, INKSTŲ IR VISŲ KRONIAKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
KenuHhninklte. Jei kur kitur handžtS xy- 
4ytl* Ir nepaaiHekė. Per pa*kiitinlii* 24 
metu* vyrai ir moters—kroniškleji ligoniai, 

kurie gyti?*! nniMij modernu moksliškų 
budo, paalgydS.

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

Žarnos Ligos
GYDOMOS BK OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SUGAIŠTIES
Pilna pagelba per 3 Iki 6 dienų daugumos 

atHitikhnuoHe. lAlaldoa pakeliamos 
darbo Žmonėm*.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME 

Nepagysite—nieko nemokėsite 
Dykai Ekzaminacija 

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET 
Kampas Adams — šeštas aukštas 

Atdara: f) v. r. Iki 8 v. v. kandlen 
Sekmadieniai* Ir Hventadlenlai* 10 v. r. 

Iki 1 v. p. p.

Iš kitos pusės Stalinas šau
kė, kad reikia sustabdyti Hit
lerį. kad jis negalėtų atsiek
ti savo užsimojimų. Tuo pačiu 
sykiu ir Amerikos komunistai 
bandė mus įtikrinti, kad Rusi
ja esanti darbininkų šalis, kad 
Rusija einanti prieš fašizmą 
ir norinti palaikyti pasaulio de
mokratiją, nors niekas per 
daug netikėjo tomis jų kalbo
mis. Daugelis darė savotiškas 
išvadas matydami, kad Rusija 
nesideda su demokratiškomis 
šalimis padėti išlaikyti pasau
lio demokratiją. Dabar jau 
pasirodo, kad tarpe Stalino ir 
Hitlerio ėjo derybos per ilgą 
laiką, ir Hitleris žinojo, kad 
Rusija nesikiš į jo biznį.

Kada pasaulis apie du dik
tatorius kalbėjo ir darė savo
tiškas išvadas, tai tuo pačiu 
lai Stalinas su Hitleriu rengė
si eiti gulti į vieną lovą. Va
dinasi, Stalino diktatūra par
sidavė tam, kuris pasiūlė auk
štesnių kainą. Hitleris, matyti,

—pasakė, kad jeigu m,cs vie- munistai reikalaus laisvės Lie- 
nas kitam kojos nepakišime, tuvos liaudžiai, kuomet jos nė- 
tai abudu ilgiau gyvuosime, ra nei Rusijoje, nei jos drau- 
šis naujas komunistų ir na- giškoje Vokietijoje? Iš tiesų, 
cių susidraugavimas gali būti .komunistai 
ir neilgas, bet pasaulio 
atrodo labai negražus, 
daugiau pavojingesnis 
žmonėms.

Amerikos lietuviai komunis
tai bandė įtikinti, kad Rusija 
esanti geraširdė mažesniųjų 
tautų atžvilgiu. Bandė įtikin
ti, kad Rusija užstosianti už 
Lietuvą bile kuriuo atveju. 
Bet nė vienas iš jų tų pažadė
jimų neišsipildė. Rusiją laikė 
rankas nuleidusi, kada plėši
kai naudojosi puldami Lietu- Rugpiučio 8 d. arti šito 
vą. Ir dabar viskas aiškiai pa- telio rasta nužudyta Wanda 
sirodė, delko Stalinas neištiesė Dworecki, 18 metų kunigo Wal- 
ranką mažesnėms tautoms, ka- ter Dworeckio ^ūktė. Pereitą 
da jos buvo kritiškame pade- pirmadienį Peter Shewchuk, 
jime. Dabar jau butų laikas 21 metų, prisipažino merginą 
komunistams susiprasti ir per-! nužudęs. Shewchuk
matyti, kur teisybė, ir kur juos 
veda jų dievaitis Stalinas, kurį 
jie' taip garbina ir kuriuo taip 
pasitikėjo.

Dabar dar galima pastatyti 
kitą klausimą komunistų va
dams: ar jie žino ir gali už
tikrinti kas atsitiks su mažo
siomis valstybėmis, kurios yra 
tarpe Rusijos ir Vokietijos? 
Ar jie žino, kokiomis išlygo
mis Hitleris su Stalinu pada
rė nepuolimo sutartį? Ar ko
munistai gali užtikrinti, kad 
Lietuva galės išsilaikyti kaipo 
nepriklausoma valstybė? čia, 
broliai, yra sunku daryti 
sprendimą. Stalinui taipgi ru
pi pasiimti Lietuvą, Latviją ir 
kitas mažas valstybes. Ar tik 
nebus padaryta tokia sutartis 
su Hitleriu. Iš kur gi tas jų 
draugiškumas išdygo, —-juk 
neseniai vienas kitam norėjo 
virvę ant kaklo užkabinti.

Dabar pridėkime ir tautų 
klausimą. Komunistai vis sto
davo už tai, kad visų tautų 
žmonės turi būti lygus. Jie 
net reikalauja, kad Amerikos 
juodveidžiai nebūtų niekur at-

(__________________ _ aiškiną,
kad jis papildęs galvažudybę 
merginos tėvo, kunigo, papirk
tas. Kunigas 4 $kėjosi gauti 
$5,000 ar $6,000 apdraudos dėl 
dukters mirties. •

»; "• T' 1 ■

Prokuroras pareiškė, kad ir 
merginos tėvas prisipažino kal
tas esąs.
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DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALE MALEVA .................................................... 97C
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ............................ $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ............................................ 50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS ....................................... $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

KLAUSYKIME
VASARA Saltimiero

W.H.I.P
• - ♦

UErUVlSKŲ RADIO
PROGRAMŲ STOTIES

NUO 7:00-tos VALANDOS VAKARO 
KAS VAKARĄ—1480 K.

žydų spaudimą. Bet ar jie da
bar yra tikri, kas dabar dary
sis Rusijoje su žydais ir ki
tais po Stalino atsigulimo į 
vieną lovą su Hitleriu. Jie 
puolė Hitlerį už nedavimą žo
džio ir spaudos laisvės, nors 
ir Rusijoje tas pats yra daro
ma. Taigi, ką Amerikos ko
munistai dabar darys, ir kaip 
jie prieš visuomenę kalbės po 
padarymo tokios sutarties tar
pe tų dviejų šalių, nepakeitus 
įstatymų nei vienoje, nei kito
je šalyje.

Dabar dar komunistai auko
ja ir perka ginklus Lietuvos 
Smetonai, kad jis apsiginkluo
tų ir butų stipresnis apsigin
ti nuo priešų. Buvo manoma, 
kad teks gintis nuo Hitlerio 
arba Lenkijos. Rusiją jie lai
kė kaipo draugišką Lietuvai, 
Bet dabar, jeigu Rusija grieb
tų Lietuvą, tai ar Smetona 
vartotų tuos ginklus prieš ją, 
kuriuos supirko Amerikos ko
munistai. Ir kaip dabar ko-

KAUNAS. — Valstybės Sau
gumo Departamento iniciatyva 

i nuo rugsėjo 17 d. Lietuvoje 
ruošiamas kovos su piktu mė
nuo tikslu kelti ir ugdyti ben
drą visuomenės taurumą ir tei
singumą.

KAUNAS. — Klaipėdos kraš 
te vėl atsirado gyvulių snukio 
r nagų liga. Kai kurių ūkinin

kų gyvuliai susirgo visai arti 
Lietuvos pasienio. Musų ūkiniu 
kai arčiau Klaipėdos krašto 
griebėsi visų atsargos priemo
nių, kad liga vėl nepersimestų j 
Lietuvą.

ir skubiai bus duotas atsaky
mas, kurs, reikia tikėtis, bus 
teigiamas.

Turtas virš - - - $3,500,000.00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00

Dabar Mokame 3y>% Už 'Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki ’ 20 mt.

FEDEW>MVINGS
..................- ■ And ............—

LOAN ASSOCIATIONof Chicago

JUSTIN MACKIEVVICII, Pres.
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvą mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance 'Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Dąrąų paskolas.,ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 29 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
1739 So. Halsted Street

NAUJIENŲ SPULKA
Tel. CANaI 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.
i.... H"

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, 
kn’r’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 
tokia kaina, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALU E IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom 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

f* ■■■■■ ............................ .. ■

j INSURANCE |
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU-
; £OMOBILIAMS.

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

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

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

v J
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, IU.



Ketvirt., rugpiucio 31, 1939NAUJIENOS, Chicago, DL

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuahian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

.. $8.00 
.... 4.00 
.... 2.00 
.. 1.50 
........ 75

$5.00
$5.00
$8.00

3e per

Subscription Rates: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
copy.

Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 11)., under the act of 
March 3rd 1879.

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—-paštu:

Metams ____________ _
Pnsei mėtų ................. .
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams ........ .
Vienam mėnesiui ..........

Chicagoj per išsiuntinėtojus: 
Viena kopija .............'......
Savaitei _____ __________ _
Mėnesiui .......... '.......................

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ..................   $5.00
Pusei metų ........................  2.75
Trims mėnesiams ..................  1.50
Dviem mėnesiams _______ 1.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

3c 
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Lietuvos neutralitetas
Daug kartą šioje vietoje buvo išreikšta nuomonė, 

kad Lietuvai
bėms — yra geriausia laikytis nuošaliai nuo visokių ka
ro sąjungų. O komunistai, kurie pagal Maskvos įsakymą, 
pavirto karštais “Lietuvos patriotais”, šaukė, kad Lietu
va turinti dėtis su sovietų Rusija ir įvairioms kitoms tau
toms i apsigynimo bloką prieš agresorius.

Šiandien pati Maskva susidėjo su agresoriais, ir ko
munistai jau pripažįsta, kad Lietuva “galės būti neutra-

taip pat, kaip ir kitoms mažoms valsty-

Savo neutralitetą Lietuva seniai paskelbė. Tiek Vo
kietija, tiek Lenkija davė jai pasižadėjimą jos neutrali
tetą respektuoti. Ar jiedvi savo žodžio laikysis, parodys 
ateitis, bet Lietuvai kitokios išeities nė nėra, kaip steng- 
tis nejsivelti i didžiųjų valstybių karą. '

Naujas Maskvos išdavimas?
Iš Paryžiaus pranešama, kad sovietų valdžia veikia 

kartu su naciais Tolimuose Rytuose, stengdamosi prikal
binti Japoniją, kad jie neliestų SSRS sienų Azijoje. Ko
respondentas Edgar Ansel Mowrer rašo:

“Bolševikai, matyt, sutinka parduoti Kiniją.”
Kartu su Hitleriu Maskva siūlanti Japonijai duoti 

“laisvas rankas” Kinijoje!
Suprantamas dalykas, kad ir Anglija su Francuzija 

stengiasi pakreipti savo pusėn japonus, kurie dabar yra 
pikti ant vokiečių už “anti&kominterno pakto” sulaužymą.;

Kas šitose rungtynėse laimės, nežinia. Bet anglų ir 
franeuzų padėtis yra kebli, nes jie negali Japoniją pa
pirkti tokia kaina, kurią Jai siūlo “draugas” Stalinas. 
Stalinas dėlto atidėjęs if savo sutarties su Hitleriu rati
fikavimą, kad jisai dar nesusiderėjo su japonais.

Čia Vakarų Europos demokratijoms gali padėti A- 
merikos įtaka Tolimuose Rytuose. Naujoji Japonijos vy
riausybė ieško susitarimo su Washingtonu, nes ji bijo A- 
merikos ekonominių “sankcijų”.

Po pasirašymo sutarties su naciais Maskva ir jos pa
kalikai sakė, kad ta sutartim Stalinas suteikęs pagalbą 
Kinijai. 0 dabar pasirodo, kad jisai ir Kiniją bando par
duoti !

NACIAI IR KOMUNISTAI

Fritz Kuhn, hitleriško vokie- 
čių-amerikonų Bundo fiureris 
prieš kiek laiko padarė tokį pa
reiškimą :

“Gandai, kad Vokietija da
rys sutartį su komunistiška 
Rusija, yra dalis Vajaus, ve
damo su tiksiu sutepti Hitle
rį komunistišku šepečiu.”
O štai ką rašė Amerikos ko

munistų “Daily Worker” gegu
žės 26 d, 1939 m.;

“Melagingi šnabždėjimai, 
kad Sovietų Sąjunga prieis 
prie susitarimo su nacių Vo
kietija, yra niekas daugiau, 
kaip nuodai, kuriuos sklei
džia taikos ir demokratijos 
priešai, maldymo pirkliauto^ 
jai ir fašistiniai Miuncheno 
vyrai.”
Na, o šiandien ir Fritz Kuhn, 

ir Earl Browder jau džiaugiasi* 
kad Hitleris su Stalinu susitarė.

“Tai Šitoks buvo skirtumų 
pamatas ir dėl to derybos nu
truko.”
Tai yra netiesa. Anglų ir fran

euzų derybos su sovietais dar 
nebuvo nutrukusios, , kuomet 
Maskva paskelbė, kad ji susita
rė su naciais. Dar net ir po to, 
kai sovietų-nacių' sutartis jau 
buvo Maskvoje pasirašyta, ang
lų ir frarteuzų militaririės misi
jos laukė sovietų sostinėje, ne
žinodamos, ar tęsti derybas to
liau, ar važiuoti namo.

Be to, Vorošilovo argumentai 
neišlaiko jokios kritikos. Jeigu 
anglai, fraheuzai ir lenkai ne
norėjo, kad sovietų valdžia siųs
tų į Lenkijos teritoriją savo ar
miją, tai reiškia, kad tos vals
tybės daug pagalbos iš Rusijos 
nereikalavo. r O jeigu taip, tai 
Maskva galėjo susitarti su jo
mis juo lengviau. Tačiau pagal 
Vorošilovo samprotavimą išei
na, kad anglai, franeuzai ir len
kai turėjo priimti didesnę pa
galbą iš Rusijos, negu jie patys 
mato reikalinga prašyti!

Tai lygiai tokia “pagalba”, 
kokią šiandien Hitleris teikia 
Slovakijai, okupavęs jos terito
riją ir žadėdamas ją “ginti nuo 
lenkų”.

Iš Vorošilovo paaiškinimo aiš
kiai kyšo sovietų tikslas ne pa
dėti Lenkijai atsiginti nuo agre
soriaus, bet po “pagalbos” prie
danga pasiųsti Raudonąją armi
ją į lenkų žemę ir ją pagrobti.

Pagalios, jeigu sovietų val
džia jau ir butų suradusi, kac 
jos fanaberijai yra “per pras
ta” duoti Lenkijai pagalbą tik
tai karo lėktuvais, amunicija ir 
karo medžiagomis, tai argi bu
vo logiška jos pusėje susidėti 
su agresorium?

Tai panašu į šitokį pavyzdį: 
žmogus, kuris turi finansinių 
keblumų, nueina pas. turtinges
nį kaimyną ir prašo paskolinti 
$100, o kaimynas jam sako:

“Aš galiu paskolinti, bet tu 
turi imti ne šimtą dolerių^ o 
$10,000, ir turi duoti, man mort- 
gičlų/ant .saVų^pąmo?/

“Bet man liek daug nereikia, 
aš apsieisiu su šimtu; ir aš ne
turėčiau iš ko užmokėti nuošim
čius už $10,000 paskolą,” — sa
ko prašytojas.

“Tai reiškia tau mano pagal
bos nereikia”, atsako kaimynas. 
“Jeigu taip tai aš eisiu pas ta
vo kreditorius ir paskatinsiu 
juos, kad jie tave* visai suban- 
krotytų!”

Rusijos diktatorius Stalinas 
taip, iš tiesų, ir elgiasi su Len
kija. Kuomet ji nesutiko visiš
kai pasiduoti sovietų “protekci
jai”, jsileisdama į savo teritori
ją Raudonąją armiją, tai Stali
nas ištiesė ranką Hitleriui, kac 
šis Lenkiją sunaikintų.

Taigi tas Vorošilovo “paaiški
nimas” patvirtina seniai paskli
dusias spaudoje žinias, kad tik
rieji sovietų valdžios siekimai 
yra ne apginti Lenkiją (ir Pa
baltijo kraštus) nuo agresorių, 
bet atsteigti senąsias rusų im
perijos sienas, pagrobiant tas 
teritorijas vakaruose, kurios po 
pasaulio karo nuo jos atsiskyrė.

nių skirtumai, kaip ir militari- 
nių misijų pasikalbėjimuose.

Spaudoje buvo ne kartą pra
nešta, kad derybų metu ginčai 
sukosi daugiausia apie guranti- 
j as nUo vadinamos “netiesiogi
nės agresijos” prieš Fabaltės 
valstybes. Anglai ir frahcUzal 
buvo sutikę su Maskva, kad nuo ; 
tiesioginio vokiečių užpuolimo; 
los valstybės — taip pat, kaip ■ 
ir Lenkija turi būti apsau
gotos. Bet sovietų valdžia sakė/ 
tad jas reikia apsaugoti ne tik 
nuo užpuolimo, bei ir UUo pa
vojaus, kad jos gali būt užpul
tos, ir tas pavojus galįs būti ne 
tik iš oro, bet ir iš vidaus. So 
vietų valdžia reikalavo sau teik 
sės pasiųsti j M tų šalių 
savo armiją, ne kuomet jos 
šauksis pagalbos, bet kuomet ji 
nutars, kad jas reikia ^gelbėti”.

šita sovietų pozicija buvo Eu
ropoje suprasta taip, kaip Sta-? 
linas nori, sulaukęs patogų mo
mentą, okupuoti Suomiją, Esti
ją, Latviją, gal būt, Lietuvą ir 
kai kurias Lenkijos teritorijos 
dalis, ir kad jo tikslas derybo
se buvo gauti šitam savo pla
nui anglų ir franeuzų sankciją.

Tokiam imperialistiškam Sta
lino užsimojimui vakarų Euro
pos demokratijos pasipriešino, 
ir dėlto sovietų “Voždius” nuta
rė pabandyti savo tikslą pasiek
ti su Hitlerio pagalba!

Štai ką rašė savaitraštis 
“Ken” šių metų liepos 6 d., kuo
met dar tebėjo Maskvoje dery
bos dėl politinės sutarties tarp 
anglų, franeuzų ir rusų:

“Jo (Hitlerio) ambasado
rius Maskvoje, Herr Schulen- 

’■ berg, kasdien nueina į Krem
lių. Jo raportai Berlynui ro
do, kad Stalinas nėra linkęs 
nusileisti (anglams ir francu- 
zams), kadangi Rusijos tiks
lui — atgauti visas teritori
jas, kurių ji neteko po Pa
saulio Karo (Pabaltės kraš
tus, Suomiją, Lenkijos Ukrai
ną, Rumunijos Besarabiją)-—' 
nereikia < ąusitąrimp, su Pary
žium ir Lę.ndonu,

“Tačiau, jeigu britų kabi-: 
netas šią savaitę nutartų su
teikti Rusijai pilną ir visišką 
laisvę Pabaltės kraštų vidaus 
politikos reikaluose... Stalį-. 
nas nusileistų. Bet Hitleris 
nenustoja optimizmo, vei
kiausia dėlto, kad jisai neti
ki, jogei Britanija tą nuolai
dą Rusijai padarys.”
Taigi Stalino imperialistinė 

politika buvo seniai nuriiaskuo- 
ta. Jos nesuprato, tiktai tie, ku
rie nenorėjo suprasti. Jų tarpe, 
žinoma, užima pirmą vietą Mas
kvos davatkos, kurios Staliną 
laiko šventu, ir jų “bendrake
leiviai”.

taip pat, kaip

—•—n-------------- —•

Iš Lietuvos

IMPERIALISTIšKI STA 
LINO SIEKIMAI

VOROŠILOVO PAAIŠKI
NIMAI

Sovietų karo komisaras, mar- 
šalas Vorošilovas (vienas iš 5 
sovietų maršalų, dar išlikęs nuo

neturi 
agreso- 
padėti 

ir Len-

“likvidavimo”) davė paaiškini
mų Maskvos laikraščiui “Izves- 
tija”, kodėl Maskva pasirašė 
draugiškų sutartį su naciais. Pa
sak jo, viena svarbiausiųjų prie
žasčių buvusi ta, “kad milita- 
rinės derybos su Anglija ir 
Francuzija priėjo prie nebesu- 
derinamų skiltumų”. O tų skir
tumų branduolys buvęs toks:

“Sovietų militąrinė misija 
laikėsi supratimo, jog kadan
gi Sovietų Sąjunga 
bendrų tubežių su 
rium, tat jinai galėtų 
Prancūzijai, Anglijai
kijai tik tada, jeigu jos (So
vietų Sąjungos) armijai bu
tų leista eiti per Lenkijos te
ritoriją į frontą, nes kitaip 
sovietų armija negalėtų pa
siekti priešo armijos...

“Nežiūrint šitos aiškiai tei
singos musų pozicijos, Ang
lijos ir Ftancuzijos militari* 
Dės misijos nesutiko su šia 
sovietų pozicija, o tuo tarpu 
Lenkijos valdžia atvirai pa
reiškė, kad jai nereikia So
vietų Sąjungos pagalbos ir 
kad ji tokios pagalbos nepri
imtų. Šitoks tų šalių nusista
tymas padarė Sovietų Sąjun
gos bendradarbiavimą su jo* 
mis nebegalimu.

Tai, ką Stalino dar nepapiau- 
tas maršalas Vorošilovas pasa
kė Maskvos “Izvestijoms”, su
daro tiktai dalį skirtumų, pasi
reiškusių buvusiose anglų ir 
franeuzų derybose su bolševi
kais. Jie ginčijosi ne tiktai dėl 
Lenkijos, > bet ir dėl Baltijos 
kraštų. '

Pirmiausia, kaip visi žino, 
ėjo per keturis mėųesįus poli
tinės derybos, bet jos buvo la
bai nevaisingos. Pagalios, Molo
tovas pasiūlė Anglijai įr Fran- 
euzijai atsiųsti militarines misi
jas į Maskvą. Jos buvo atsiųs
tos ir derėjos; su sovietų katro 
misija apie trejetą savaičių, ir 
taip pat be pasėkų. Vorošilovas 
dabar kalba tiktai apie milita- 
rines derybas. t \

Kodėl gi nedavė rezultatų po
litinės derybos? Matyt, kad jo- 

(se pasireiškė tie patys nuomo- ,

KAUNAS. —• Rugpiučįo 13 d. 
žirginio sporto sąjunga po ilgų 
pastangų ię didelio darbo įren
gė Kauno uosto pusiasalyje pui
kų hipodromą. Kur dar šį pava
sarį buvo neįžengiami krūmai, 
šiandien yra/ įruoštos puikios 
'jojimo aikštės ir takai. NuO 
rugpiučio 13 iki 15 d. čia vyko 
didelės kariuomenės, šaulių ir 
policijos arklių lenktynės, ku
riose trečiasis dragūnų pulkas 
laimėjo Respublikos Prezidento 
ir kariuomenės vado dovanas, 
o pirmasis husarų pulkas laimė
jo krašto apsaugos ministro do
vaną.

KLAIPĖDA.— Kadangi Klai
pėdos krašto seiipejyje lietuviai 
turėjo net 12 atstovų, dabar iš
leistas parodymas, kuriuo Klai
pėdos miestas bus valdomas 
priskirtų partijos nurodymais, 
pareigupų.

KugpiuČio 3 d. išleistas pa
rėdymas, kuriuo visi mokslei
viai — abiejų lyčių ir visi as
menys, kurie neturi pastovaus 
užsiėmimo, mobilizuojami į 
darbus, nes reikia pavaduoti 
mobilizuotus pratimams ir j 
manevrus atsarginius.

* * ’ ■ ■

E, 1 < • • • • | Ir, rodos, taip ilgai dar bus!

L broliai-, prie juros!Nc ba,,omis »if5,inai,emis iki
Juros reikšmė. — Pasimojimas savo kaimyną 

smaugti. — Klaipėda ir Dancigas. — švento
sios uosto batinumas. — Amerikos istorija. — 
Į platųjį pasauli vandens keliais. 

I -• . - -1. . ------------•-------------•—

(Mtisų specialaus korespodento Lietuvoje)
(tęsinys) Į

fcitto lįetuvių tauta lyg 
k insltkiyviai nejaučia šven
tosios posto busimą reikšmę ir 
todėl visai nenuostabu* kad to
ji vietelė tame mažu&ukiame 
pajūryje lietuvių tautai liko 
anoji Meka ir Medina moho- 
metų pasauįįui.

Kas gyvas* kaa tik pajėgia 
Štai vasaros metu, Šios vasa
ros metu* stengiasi aplankyti 
Šventosios busimą uostą!

Tiesa pasakius, daiar nėra 
kas fenais žiūrėti? mažučiukas 
molas, keletas žvejų laivų, ke
letas naujutėliu žvejams na-l‘ 
inų, ištiestos gatves,* deja, ben 
namų ir grindinio, smiltynas!' 
ir rėjos mažutės pušaitės, o Į 
aplinkui pajūrio savotiška dy
kuma. O vienok, vienok, čia Į 
nuo ryto iki vakaro skamba [ 
jaunimo dainą:

Ęi, broliai, prie juros!
Čia brandus, sveikas jauni

mas aukoja savo darbo jėgą ir 
ruošia dirvą busimam gele-l 
žinkeliui.

Taip, sekančiais metais jau 
čia ateis pirmas traukinys! I

Segančiais metais jau Čia 
šimtai naujų namų statysis ir 
augs pramonės ir prekybos į- 
staigos.

Šventoji ne juokais nori pra
lenkti Klaipėdos Uostą ir inies- 
tą!

Lietuvių pastangomis, savo 
’metu Klaipėdos miestui buvo 
atneštas spartus gyvenimas. 
Veik per dešimts metų Klaipė
dos miestas išaugo dvigubai. 
Tai visai netenka abejoti, kad 
ir šventosios uostas umiattsiu 
laiku išaugs į kelių dešimtų 
tūkstančių, gyyęnfoju. miestą!.

Tenais, kur dabar tik šnabŠ- 
da vėjo siūbuojamos- lendrės# 
kur lekioja \ pajūrio (smiltis* 
tenais neužilgo viskas bus pa
dengta meksfaltu ir išdygs na
mai. Lietuva atkardama Šven^ 
tosios uostą tuo pačiu stiprina 
Lietuvos nepriklausomą gyve
nimą. šventosios uostas, tai 
atsparumas , prieš vokiečius!

Taip, yra tokių netikslių 
Tamošių, kurie sako, kad ką 
gi Lietuva gali padaryti prieš 
tokį stipri/ kaimyną!

šitaip samprotaujant tektų 
daryti tik vieųą išvadą—Gy
viems lįsti po žeme! Ir šiokį 
nusistatymą dar butų galima 
argumentuoti vienu stipriu vi
siems žinomu ir neginčytinu 
argumentu—visviena visi mirš
ta, tai ar ne visviena kadą 
mirti, taigi gyvais lyskime po 
žente, nes vokietis už mus pa
jėgesnis ir vistiek turėsime 
žūti!

Buvo ir yra už mus stipres
ni kaimynai rusai ir lenkai, o 
vistiek mes iki šiai dienai iš
likome gyvi ir net savo nepri
klausomą valstybę atstatėme. 
USA kadaise buvo tik Britų 
imperijos kolonija, ir tai kolo
nija abejotinos vertės!

Bet drąsuoliai sukilo prieš 
galingą Britų imperiją ir išsi
laisvino, ne tik išsilaisvino, 
bet sukurč ųtodernįšką valsty
bę, kuri savo turtais dabar pra
neša net pačą ffritų imperiją!

Jums USA istorija geriau 
žinoma, taigi palyginkite anų 
metų įvairius skaičius ir įsi
tikinsite, kad tuo metu Britų 
imperijos skaičįai visais atve
jais ir visąis atsitikimais prą* 
nešė busimos USA skaičius, o 
vienok pasiryžėliai laimėjo, 
laimėjo todėl, kad laimėti no* 
tėjo, kad kovojo ir nieko nesi
gailėjo.

O Juk toji kova iš esmės* 
prasidėjo dČF menkniekio, dėl 
muitų!

Keista ir nuostabu, kaip ne- 
pasitikkima savo tautos pajė
gumu!

Ne visuomet skaičiai lemia j 
kovos mušius!

Kovą laimi tas kas* yra afspa-Į 
rus, toji kovoje užsigrūdinęs, [ 
laisvę pamėgęs, žinąs ko sic-1 
kia ir ko trokšta/

Kovą laimi tas, kieno nei 
vien tik ginklai astrus, bet Zrl 
kartu kultūra yra pasiekusi! 

>aukšto laipsnio.
į Tik ištyžėliams, nemokšoms 
lemta amžiais vergauti! Tie, 
kurie dabar Lietuvos pajūryje 
skambių dainų dainuoja:

Ei, broliai, prie juros!
Į jau žino, ko siekia ir ko trok
šta.

Tie, kurie savo raumenimis 
skina kelių į pajūrį busimam 
traukiniui, toje kovoje užsigrū
dina ir reikalui atėjus jie savo 
lopetų lengvai galės pakeisti 
į ginklų, kuris taip pat taikiai 
skins priešų, kaip dabar jie 
.savo lopetomis lengvai švaisto 
žemes.

Galutinos kiekvienos kovos 
[laimėjimas šiame amžiuje— 
ir taip buvo iš seno, priklauso 

ginklui!

šiol buvo kuriama žmonijos 
istorija! Mes ją tokią radome 
ir, rodos, tokią paliksime!

Jei musų karta toje kovoje 
laimės, išeis su pergale busi
mos kartos mus užtai ne
smerks, bet jei (oje kovoje žū
sime, bent garbingai musų 
vardą paminės. O jei dingsi
me be kovos tik' liurbių vardą 
užsitarnausime! štai rugpiu
čio mėnesyje visoje Lietuvoje 
skambės dainos:
Į Ei, broliai prie juros!
| —Vai linksmai plaukė gello- 
j nas laivelis!

-—Vėjas pučia, neša laivą!
Tos dainos užgrudys lietuvį, 

paskatins į kovą Lietuvos dar
bo žmogų už geresnę savo a- 
teitį, už laimingesnį lietuvių 
tautos likimą!

šimtai, tūkstančiai Lietuvos 
[žmonių tas dienas sugužės į 
savąjį pajūrį ir kals vartus į 
platųjį pasaulį!

Į platųjį pasaulį vandens ke
liais 1

Spėju, šioms dainoms pri
tars ir anapus vandenyno gyve
ną musų išeiviai. Jie supras tų 
dainų reikšmę ir įsisąmonins, 
ko siekia jų broliai gyveną 
Baltijos pajūryje!

—Jūsų Riestas

Lietuvos Naujienos
RYTPRŪSIŲ GYVENTOJŲ SKAIČIUS 

BUSIĄS PADVIGUBINTAS
Sunkiai Vyksta Rytprūsių 

Kolonizacija

Paskutiniame nacionalsocia
listų žurnalo <‘Wille und 
Macht” numeryje tilpo Rytprū
sių gauleiterio Ericho Ko cho 
straipsnis, kuriame smulkiai 
aptariama etniniai-ekonominė 
politika Vokietijos rytuose. 
Pagal parengtą planą, Ryt
prūsiuose busią apgyvendinta 
mažiausia du milijonai žmonių 
ir ši Vokietijos provincija bu
sianti “užtvanka prieš bolše
vizmą/’

Gauleteris Kochas išvedžio- 
ja, kad Rytprūsiuose viename 
kvadr. kilometre gyvena ..tik 
67 žmonės. Bendras gyventojų 
skaičius Rytprūsiuose kartu su 
inkorporuotu Klaipėdos kraš
tu siekiąs tik apie 2-5 milijo
nų žmonių. Taigi, straipsnio 
autorius išveda, kad Rytprū
sių gyventojų skaičius turi bū
ti padvigubintas.

Rytprūsių žemės ūkis nega
lįs suteikti darbo daugiau kaip 
2.5 mil. žmonių. Iš 3.7 mil. ha 
žemės 2.5 mil. ha naudojami 
žemės ukiui ir 0.7 mil. ha yra 
po miškais. Tad, laisvų žemių 
telieka apie 0.5 mil. ha. 54% 
visų Rytprūsių gyventojų ver
čiasi žemČs ūkiu (visos Vokie
tijos vidurkis 29%). Jei Ryt
prūsių žemės ūkis ir labiau
siai butų suintensyvintas, jis 
gali pareikalauti vos keletą 
šimtų tūkstančių darbo jėgų. 
O kadangi Rytprūsiuose turi 
būti apgyvendinta mažiausiai 
du milijonai žmonių, tai reiš
kia, kad didesnė dalis ateivių

tais Rytprūsiuose gulinamais
Šiems nenormalumams Už

kirsti kelių Rytprūsiuose kuria
mų plačiu mastu pramonė. 
Nuo 1933 metų ligi šiol Ryt
prūsiuose įsteigtos 157 naujos 
pramones įmonės. Bet tai es- * 
anti tik pradžia ir dar daug 
šioje srityje teksiu nuveikti.

Rytprūsių ūkininkas išmai
tina ne tik visus provincijos 
gyventojus, bet dar daugiau 
kaip du milijonus Reicho pi
liečių. Tai esu žmonės, kurie 
Rytprūsiams reikalingi. Ir 
Rytprūsių ūkininkas už savo 
gaminius gautų didesnes paja
mas, jeigu jis vietoje maitintų 
didesnį žmonių skaičių, nes 
pirmoje eilėje atkristų perve
žimo išlaidos. Tada pakilių ir 
jo gyvenimo standartas.

Mėginimai pakelti Rytprū
sių gyventojų skaičių Igišiol 
dar nedavė pageidaujamų re
zultatų. Iš Reicho persikėlė gy
venti į Rytprūsius vos apie 
100,000 žmonių, bet ir tai ne
lengva buvę pasiekti. Tam at
sirasdavę daug įvairių kliū
čių. Del to gauleiteris Kochas 
apeliuoja ypač į Vokietijos 

‘jaunimų, kuris turėtų arčiau

apsispręsti Vokietijos rytuose 
apsigyventi. Pasak autoriaus, 
tai esu labai svarbu, nes Ryt
prūsiai turį Vokietijai didelės 
reikšmės ne vien poltiniu bei 
ekonominiu, bet ir kultūrinių 
požiūriu. “L. A.”

KAUNAS. — Užėjus nera
miems laikams, padidėjus tarp- 

, kiekvie
nam pasidaro brangi savo kra

pšto saugumo idėja. Tiek Lictu- 
|Vojc, tiek ir užsienyje lietuviai 
fsubruzdo aukoti Ginklų Fondui. 
Gražų pavyzdį šioje srityje da
vė Prancūzijos lietuviai, kurie 
nuo 1938 m. kovo mėn. ligi šiol 
bus suaukoję apie 35,000 frau- 
kų.

. ... _ . I ' —iš Vokietijos turės rasti darbo tautiniam įtempimui,
, . •» • « • aprąmonės ir amatų srityse.

Kaip bendro Vokietijos ūkio, 
taip ir jo rentabilingumo at
žvilgiu, pasak autoriaus, bū
tina yra agrarinį Rytprūsių po
būdį pakeisti, kad šios provin
cijos Ūkyje susidarytų žemės 
ūkio, amatų, pramonės ir pre
kybos sveikas mišinys. Nena
tūralų esą, jei, pavyzdžiui, 
Tilžėje gaminama faniera 
siunčiama į Reino kraštą įr iš 
ten grįžta atgal baldų pavida
le, arba miltai siunčiami į vi
durinę Vokietiją, iš kur grįžta 

sausai- 
su kį-

virtę makaronais ar 
niais. Panašiai ?rra ir 
produktais.

ŠVENTOJI — šventojoj gili
nant uostų, žemsemės kartu su 
smėliu iškelia daug gintaro. 
Didesnius gintaro gabalus su
renka darbininkai, kurie, par
duodami gintarų, surenka iš 
jo po antrų dienos uždarbį.



Ketvirt., rugpjūčio 31, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.

Kanados lietuvių žinios
WINNIPEGO UETUVIŲ MASINIO MITINGO 
ATVIRAS LAIŠKAS “LIAUDIES BALSO” 

REDAKCIJAI
(Tęsinys)

VVinnipegiečių vardu mes 
galime pasakyti, kad winnipe- 
giečiai yra nuoširdus Lietu
vos rėmėjai—daug labdarin
gu mo atveju yra Lietuvą rėmę 
ir ateityje neatsisako remti, 
jei tik matys nepavaduojamą 
reikalą. Pagaliau ir paskuti
nio je rezoliucijoje winnipegie- 
čiai pasisakė už Lietuvos rė; 
mimą, tik, žinoma, reikalavo, 
kad Lietuvos valdžia elgtųsi 
demokratiškai ir kad skaity
tus! su visuomenės reikalavi
mais. Nejaugi “L. Balso” re
daktorius negalėjo winnipegie- 
člų rezoliucijos suprasti, ar 
tik nenorėjo suprasti mėginda
mas vvinnipegiečius paneigti ir 
Kanados lietuviams įrodyti, 
kad buk winnipegiečiai nenu
simano politikoje, žodžiu, win- 
nipegiečiai remia kiekvieną 
rimtą darbą, tik ne aklai ir ne 
po prievarta verčiami. Kas link 
to nelaimingojo Ginklų Fondo 
ir Klaipėdos pabėgėlių rėmimo, 
winnipegicčiai net per masi
nius mitingus diskusuoja ir 
svarsto ar remti, ar neremti. 
Yra dalis ir tokių, kurie kal
ba už rėmimą Ginklų Fondo 
ir, regis, kiek didesnė dalis 
už Klaipėdos pabėgėlius, bet 
kaip tik einama prie tikslaus 
balsavimo, tai susilaikoma, tai 
nubalsuojama neremti. Ir 
tokiu budu winnipegiečiai 
remia Lietuvos, nors ir
tokių, kas nori remti. O kai 
nubalsuojama neremti, tai ta
da ir tie džiaugiasi, kurie net 
susirinkimuose kalba, kad rei
kia remti, sakydami, ‘‘Gerai, 
kad ir nubalsavo nėrenlti^ nes 
vistiek mažai kas tebūtų auko
ję, o dabar ir musų centai ki
šenėje paliko sveiki.”

valdyba tik padalina nariams 
iš “Liaudies Balso” prisiųstas 
blankas, o nariai tuoj ir vaikš
to po stubas aukas rinkdami, 
Tai kodėl norintieji Ginklų 
Fondą bei Klaipėdos pabėgė
lius paremti taip nepasielgė—- 
gal kas paklaus? Tai vienin
telis atsakymas, kad tik dėl to, 
kad winnipegiečiai permato, 
kad dėl tokio pasielgimo tuoj 
įvyktų nebeišvengiama suirutė 
tarp Winnipego lietuvių vie
nybės. O kad “L. Balso” re
daktorius to nežinodamas pra
dėjo lyg priverstiną agitaciją 
už rėmimą Lietuvos Ginklų 
Fondo, net pajuokiančiai pa
neigdamas ir net prie voldema- 
rininkų ir hitlerininkų prily
gindamas visus tuos lietuvius, 
kas tik to Giklų Fondo nere
mia. Ir kad tai neužginčijamai 
ir winnipegiečiams nesamų 
voldemarininkų ir hitlerininkų 
titulai buvo taikoma. Tai win- 
nipegiečiai, ypatingai liaudie- 
čiai—LLD 217-tos kuopos 
riai ant “Liaudies Balso” 
pyko. Ir birželio 27 d. š. 
savo kuopos susirinkime
buvo nutarę, kad reik griežtą 
protestą parašyti “Liaudies 
Balso redaktoriui. Bet galų ga
le priėjo išvados, kad tai lie
čia visus Winnipęgo ir apy
linkės lietuvius ir sušaukė 
masinį mitingą apie kurį da
bar ir rašome), kad apsvarsty
ti ką ‘‘Liaudies Balso” redak
toriui atsakyti. Todėl 
bar ir rašome plačiai 
nušviesdami, niekam 
kaudami—atlikdami
masiniam mitingui mus įpar- 
ęiguojant apsiėmė atlikti. Ka
dangi tas masinis iriitingas 
buvo sušauktas spaudos klau
simui apsvarstyti, apdiskusiloti 
ar “Liaudies Balso” redakto
riaus agitavimas remti Lietu
vos Ginklų Fondą remtinas ar 
ne tai mes matome reikalą ir 
dar plačiau apie tai pakalbė
ti. Būtent; “Liaudies Balso” 

[redaktorius savo pastabose pa
rašė, kad “... už Ginklų Fon
dą pasisakė komunistų parti
ja ir visi žmonės.” Bet “Lais
vėje” buvo rašyta, kąd Lietu
voje žmones turėtų apsižiūrėti 
su dabartiniu Lietuvoje apsi-

na- 
už- 
m. 

jau

tai 
ne
yra mes da- 

da tykus 
nep a t ai
tai, ką

Iš to galima spręsti, kaip čia 
Winnipege yra “norima” rem
ti tas Ginklų Fondas ir net 
Klaipėdos pabėgėliai. O jei tik 
vvinnipegiečiai iš tikrųjų nu
mato reikalą ką paremti, tai ir 
be jokių nubalsavimų pare
mia. Pavyzdžiui: jei tik kada 
“Liaudies Balsas” paskelbia 
vajų, tai LLD 217-tos kuopos

DAKTARO FORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PI M PLĖS

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto, spuoguoto ir suteršto veido, 
štai yra tikra PAGELBA pajėgiai 
švelninąs skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt GREIT gydyt, štai, kodėl— 
Zem® turi 10 iŠ labiausiai vei
kiančių vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus. Netepąs, 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c, >L Tikrai rimtam

ginklavimu, kad tie ginklai 
nebūtų atsukti prieš Lietuvos 
liaudį. Lietuvoje buk ir šau
liai esą skirstomi į “aktyvis
tus” ir “pasyvistus”—Kad buk 
buvę paskelbtas ginklų patik
rinimas. O po patikrinimo gin
klai tik tokiems šauliams buvę 
sugrąžinti, kurie buvę žinomi 
kaipo geri—‘ištikimi tautinin
kai. O pažangiems šauliams 
valdžia ginklų nebesugražinu- 
si. Jeigu tai tiesa, tai toks Lie
tuvoje ginklavimosi yra pripa
žinimas ne Lietuvos Nepriklau
somybes apsaugojimui, bet 
Smetonos ' tautininkų . valdžios 
palaikymui.

(Bus daugiau)

PETERiPEN .

i

.... NAUJIENU-ACME Telefchoto
Kanados milicininkai išaugo Welland kanalo, 

kurio įrengimas atsiėjo $130,000,000. Tas kanalas 
jungia Erie su Ontario ežeru. .<■

kie automobiliai bus statomi 
ateityje. Ji padaryti iš lokio 
stiklo, kurio negalima sudau
žyti.

Grįždami Chicagon, sustoji 
Niagra FaUs ir Kanadoj. Sako, 
kad Kanada, tai ne Amerika. 
Ten viskas daug skurdžia at
rodo. Kanądiečiąi važinėjasi, 
daugumoje su Fordukais 1920 
metų modelio. Naujais auto
mobiliais važinėjančių mažai 
tesimato. Namai menki, žodžiu 
Kanada su Amerika negali su
silyginti.

Rugpiučio, 28 dieną, lygiai 
jo dviejų savaičių žingeidžių 
atostogų, Conrad šeima grįžo 
iiąmo, sveiki ir linksmi. Dabar 
!įUr.i daug įvairių įspūdžių iš 
šios kelionės atsiminti ir ki
tiems papasakoti. Sako, kas 
(ik turi progą ir išteklių, verta 
atlankyti New Yorko pasau
linę parodą. —A.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Nuo rugpiučio 

14 iki 19 d. Kaune vyksta Bal
tijos kraštų sportinės aviacijos 
varžybos, kuriose dalyvauja 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Suomijos sklandytojai, avio-mo- 
deljstai ir motorinio skraidymo 
dalyviai. Sklandymo lenktynėse 
lietuvis lakūnas Gysas nuskri
do 169 km., o latvis Vilks .— 
180 km. Šiandien vyksta lenk
tynės motoriniais lėktuvais — 
Taliinnas, Ryga, Palanga, Kau
nas. Į tarptautinę aviacijos die
ną, kuri įvyksta Kaune rugpiu
čio 20 d. atvyks ir 5 vokiečių 
lėktuvai ir vienas sklandytuvas, 
taip pat laukiama atvykstant 
lenkų lėktuvų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJI RN< >SP'
•*•**  .................. .. >■*»•* «» i i,. n,«;i „. i,;„ ...

VAŽIUOJAM Į NEW YORKO PASAULINĘ 
PARODĄ!

Kelionė Automobiliu Sėkminga ir žingeidi

Yorko pasali
nę 
Taip

Šįmet laks
tančiai žmo
nių, jei tik 
turi progos,

parodą, 
padarė 

ir žinoma fo- 
šeima, (420

PETRAS 
CONRAD

tografo Conrad 
W. 63rd St.)

Planai keliones jau seniai 
buvo padaryti. Kai išaušo pir
madienio rytas, rugpiučio 14 
dieną, Petras, žmona Marytė, 
dukterys Kordelia ir Narcizą, 
sėdo į LaSalle automobilį ir 
pasileido į New Yorką.

Pirmą dieną padarė net 600 
mylių. Petras prie vairo turė
jo pusėtinai* sunkiai padirbė
ti. Jo žmdna, Marytė, sėdėjo 
sale jo su žemlapiu ir nuro
dinėjo. kelią.

žingeidžiausia kelionė buvo 
važiuoti per Pennsylvanijos 
kalnus. Bet sykiu ir pavojinga. 
Tokie augšti kalnai, kad auto
mobilius prakaituodamas turi 
vežti. Bet visa kelionė buvo 
sėkminga. Nuvažiuojant tik 
vieną “flat tajerą” buvo gavę, 
o parvažiuojant nei to nebuvo. 
O dėl atsargos, Petras buvo 
įsidėjęs net 3 ekstra tajerus.

Kaip tik pasiekė Brooklyną, 
tuojau nukeliavo pas p. Vil-

ir įdomesnes vietas New Yor
ke, nes Kordelia ir Narcizą 
norėjo viską, kas įdomu, pa
matyti.

Vieną dieną sumanė atlan
kyti Ųaisvėš Stovylą. Sumany
ta, padarytai Nuvažiavo prie 
Stovylos. Ten galima pasikel
ti keltuvu arba lipti į pat vir
šų laiptais. Nutarė lipti laip
tais. Lipdami skaitė kiek tų 
laiptų yra. Suskaitė 176. Kaip 
žinia, Laisves Stovyla yra bron
zinė, saulė taip ją įkaitino, 
kad lipant laiptais buvo 120 
laipsnių šilumos. Lipdami vi
si sušlapo kaip žuvys. Sako, 
kitą sykį taisi;laiptais daugiau 
nebeliptų, bet keltuvu nuva
žiuotų į viršūnę.

Taipgi atlanko Tijncs Squarc 
Broadway, '5fh Avcnue, Em- 
pirė State Btukling, Rockefel- 
ler Center, Radio City ir As- 
toria Hotel.

Keliantis į • Empire State 
Building, reikia keltis net tri
mis keltuvais, jies viso yra 102 
augštai, 1250 pėdų augščio. Tai 
augščiausias pastatas visame 
pasaulyje.

Petras Conrad buvo užsukęs 
į teatrą, kur rodoma vien tik 
žinios 
teatrų 
Petras

iš viso pasaulio. Tokių 
New Yorke yra trys, 
sako, kad tai labai žin- 
Jei Chicagoj toks teat

ras butų, tai jis tik j jį ir eitų.

jin

.00 i

.00 i

.00

.75

.00

EGG 
NUT „ 
BIG LUMP 
MINE RUN 
SCREENINGS ___

PIRKIT DABAR! — ŠA
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORĘ 6975

ANGLYS—COAL
Perkant 4 tonus ar daugiau 

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

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

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

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980 
JOHN OKSAS 

4405 So. Fairfield Avenue

$7.50

$0.95

$7.05
$8.20

$7.75

$0.75

Svetaine Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted Si. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Lefavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

Lietuvis Plumberis
— Laisniuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 West (>9th S t. 
Tel. Hemlock 2867 
Rez. Rcpublic 5688

kauskus, ir ten apsigyveno. 
Ten rado begyvenančius foto
grafus Motuzus, kurie kasmet 
parveža amerikiečiams gražių 
vaizdų iš Lietuvos.

bidesnč, Gražesne, Negu 
Chicago s

Atsikėlę rytą, pasilsėję, tuo
jau nukeliavo į parodą. Ncw 
Yorko pasaulinė paroda, sako, 
daug didesnė, gražesnė ir įdo
mesnė, negu buvo Chicagoj. 
Petras Conrad, kaip fotogra
fas, nuėmė labai daug kruta
mu spalvuotų paveikslų ir, 
progai pasitaikius, parodys 
chicagiečiams.

Būdami New Yorke, ne tik 
pasaulinę parodą atlankė, bet

Lietuviai Iššsiblaškę

Bjooklyne ir New Yorko 
lietuviai gyvena išsiblaškę. 
Viena lietuvių bažnyčia pa
statyta žydų kolonijoj. Ji ma
tomai skursta ir baigia savo 
dienas. Gatvės nešvarios, ėlų 
nėra, išmatos ant šaligatvių 
metamos.

Lietuvos pavilionas pasau
linėje parodoj labai gražus. 
Išstatyti gražiai padaryti vil
noniai ir šilkiniai audiniai. 
Įvairių konservų, krupniko ir 
įvairiausių gintaro išdirbinių, 
tai niekur kitur nėra Jiek 
daug ir tokių gražių.

General Motors pąvilionė 
matė stiklinį automobilių. To-

KYKITE JARUSZŪ Vasarnami
BEVERLY SHORE, SAND DUNES, IND.

CENTRAL AVĖ. U. S. 12, 52 MYLIOS NUO CHICAGOS.
Pas mus randasi visi miesto patogumai. Elektra, gasas, šiltas ir Šal
tas vanduo ir maudynės. Patogus kambariai su valgiu arba patys 
galite sau valgius gamintis. Tel. MICHIGAN CITY 2799 R 3.

4756 SOUTH WESTERN AVENUE
Telefonas LAFAYETTE 2619

MODERNIŠKIAUSJS TAVERNAS SOUTH SIDE—SPECIAL 
PLATfc LUNCII KASDIENĄ 25c — UTARNINKAIS KUGELIS 
IR BrARBEQUE: FRIED CHICKEN IR STEAKS—TREČIADIE
NIAIS, ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS.—KEPTA ŽU
VIS PENKTADIENIAIS. Kviečia Visus Atsilankyti:

ONA IR VINCAS POPELL, Savininkai

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS dyoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio. «

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

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

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

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Sophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI 

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti | tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi NaujlenoM.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už

GYDYMAS LIGONINĖJ $£ft.00 
RAUDONGYSL®S IŠIMAM^ viens 

dieną Ligoninėje M S ®0 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama C 
VISAS LIGAS GYDOMA l-j.00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPlTAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tek L«wudale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rūšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a e 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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NAUJIENOS, Chicago, III.

.p*'-MOTERŲ -SKYRIŲ
---------------^OMENg^ECTION

Ketvirt., rugpiučio 31, 1939

! Gabrielė PetKevičaitėi
Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 — 1927)

(Tęsinys)žandarams kaip tik ir dūrė į akis tie susirinkimai. Beje, mokytojų šnipų, artimiausių kaimynų, tose puotose niekuomet negalėjo trukti. Buvo vaišinami lygiai su kitais... Jų jautri- uoslė, aišku, užuosdavo kad čia puota tai puota, tik j ne visai paprasta... Tik numanė irgi gerai, kad užuosti ir susekti — tai du visai skirtinu dalyku... ir pyko... ir knisosi.Atsimenu, kad kai kas iš suimtųjų (rodosi, E. Jodinskai te, kaip artimiausia kaimynė) buvo žandarų klausinėjama: Ar aš esu labai graži? Gal labai turtinga? Kodėl tiek jaunuomenės lankosi musų namuose?! Nuo kurio laiko prasidėjo tos didelės puotos ? Ir 1.1.Kai kuriems dvarininkams irgi nemaža kliūdavo už liežuvio tas lietuvių inteligentų ir studentų lankymasis musų namuose. Senatvėje man liežuvis atbuko... tiesa, nemokėdavau jo niekuomet galąsti su savim lygiais arba šiaip žmonėmis; tik save aukštai statantieji, ne pagal nuopelnų... O! tie jį gerai žinojo, nesykį jiems kailis taip paniežtėdavo, jog iš pykčio dantimis grieždavo... ir jau antrą sykį manęs nemėgindavo opiu klausimu judinti... ne bent už akių.Tuose suvažiavimuose bus dalyvavusi didesnė dalis inte ligentų iš tų, kuriems anais laikais rūpėjo tėvynės kėlimas... Po pirmų slaptų,- taip sakant, oficialių susirinkimų kitur, — Joniškėly musų namuose be nebus antrieji, jei taip galima pavadinti ir, man rodosi, visiškai galima, lietuvių seimai. Pa skum radosi Šiaulių gegužines, bet greta jų neatsiliko ir Puziniškio (kur 1901 m. apsigyvenome) Lapkalny, mažam pušynėly, kur šalimais, tarp juo dalksnių, išsikerojusių minkš-
; k- iru ; tai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
• u-.; pačios Naujienos 
yra naudingos

toje durpyno žemėje, buvo skardinėse laikoma literatūra, įvairus užrašai, korespondencijos... Tuose seimuose, tiesa, nekal bėjo žmonių rinktieji atstovai, tik karšta širdimi savo tėvynę pamilę, nieko sau iš jos nereikalaudami, o daug daug pasiryžę aukoti, kad tik jos vaikams skaidresnė saulė kada patekėtų... O aplinkui ūžė Lietuvos giria, slėpdama, kaip ir senovėje, visus dalyvius nuo nevidonų.Kur tiek įvairiausių žmonių susirinkdavo (paprastai apie šimtą), negalėjo apsieiti be įvairių nepaprastų atsitikimų, 'šiaip ar taip, o visi susirinkusieji pavalgydinti, jiems nak- ivynė parūpinti, ir ne tik parti- Ipinti, bet ir visas išlaidas pakelti tekdavo ne kam kitam, kaip tiktai man su tėveliu. Tad mudu būdavome šeimininkai, o visi susirinkusieji svečiai, iš kurių nieko kita nereikalaudavome, kaip tiktai paprasto mandagumo.Ne retas tačiau būdavo atsitikimas, kad atvykęs toks svečias nelaikė savo prievole net su mumis pasisveikinti. Priėjęs dar paklaus: kur yra šioks ar toks studentas ir, gavęs nurodymą, nueis... nė dėkų nepasakęs.• lovelis, prie senovės švelnumo pripratęs, kartais pusėtinai supykdavo už tokį elgesį... Tačiau ne ilgam.Tarp tokių tokelių išaušo pagaliau ir 1901 metų Naujų Metų diena. Miesteliuose ir miestuose priprasti vizitai prasidėjo. Kada apylinkės valdininkai atvykdavo sveikinti mano tėvo, jis vienas pats juos priiminė- lavo, o aš niekuomet jiems ne- pasirodydavau: Buvo tat musų išmėgintas būdas palaikyti vien oficialiems santykiams su tais ponais, o man labai parankus, nes nei jie manęs, nei aš jų nepažinojau, be to, buvo tuo budu jiems dar užkirstas kelias pakliūti į musų šeimos gy venimą ir dažniau pas mus lan- •kytis. » (Bus daugiau)

PIRMOJI MEILĖ
Rašo ONA B. KUBILIUSJauniems žmonėms dažninusiai atrodo, kad gyvenimo didžiausia tragedija įvyksta tada, kai miršta pirmoji meilė. Ir iš tikrųjų prarasti savo mylimą arba mylimąjį jaunai sielai yra didelis smūgis. O ypač jei jį ar ją kitas nuo tavęs pavilioja.Ugnis pirmosios meilės užgęsta ir iš tos ugnies, lieka tik itminimo pelenai. Ir jei toji pirmoji meilė yra šiek tiek įsiskverbusi į jauno žmogaus sielą, tai kaip kada ima tam žmogui ilgus metus savo pirmąją meilę užmiršti.

Dažnai atidengimas kaktos permaino viso veido išvaizdą. Augšta kakta padaro žmogaus išvaizdą įdomęsue.. Jeigu turite taip vadinamą “widow’s peak”, reiškia, kuomet vidurį kaktos plaukai sudaro smailumą, nepaslėpkite šią grožio žymią. Nešiokite plaukus taip sutaisytus, kad ta linija daugiausia pasireikštų.

No. 1962—Mėgsta lovos kąpa.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No.' 1962
| 1739 So. Halsted St, Chicago, III. |

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

I Vardas ir pavardė............................. ....................................................... —• |

’ Adresas......................... .......................-.......................................  -— I

' Miestas ir valstija................ ................................  Į

Bet reikia neužmiršti, kad pasaulyje viskas nėra baigta, kai pirmoji meilė miršta, nežiūrint, kaip tamsus pasaulis išrodo tam, kuris savo meilę prarado, jei jis padaro pastangas tą smūgį nugalėti, jis nugali lengvai, nes iš kančios dažniausiai gimsta nauji gyvenimo idealai, nauja meilė. Kaip kada daug švaresnė ir prakilnesne, negu pirmoji. Austrės (oisterio) žaizda yra gamtos užgydoma su perlu; mes net galime pasimokyti iš austres.Daugelis iš musų šiandien juokėmės iš savo pirmosios meilės, sakydami: “Ot kvailas buvau, kai buvau jaunas; aš maniau, kad be tos ypatos gyventi negalėsiu; aš ją taip mylėjau; o šiandien kai pamisli- ju, tai tik juokas ima iš tos meilės.”Tiesa pirmoji jaunuolio meilė dažniausiai yra tik graži svajonė, bet j nokti es iš tos pirmosios meilės nėra prasmės, nes mus gyvenimas mokina, kad antroji meilė dažniausiai gimsta iš pirmosios, arba kitaip sakant—pirmoji meilė atgimsta antrame laipsnyje, kuri yra daug įdomesnė ir turtingesnė nei pirmoji, nes ji gimsta iš pirmojo skausmo ir patyrimo. O skausmas gimdo beveik visuomet ką nors švelnesnio, prakilnesnio ir tvirtesnio.Mylėti ką nors arba būti mylimu nėra jokia nuodėmė, jei ta meilė yra švari ir širdinga, nes visas pasaulis yra pastatytas ant meilės pamato. Meilė nereiškia tik vien bučkiai ir “muvyse” kas vakarą sėdėjimas. Tikra meilė reiškia pasišventimą, -supratimą ir į- vertinimas viens kito pastangąTaigi prie pabaigos noriu pasakyti, kad nereikia nusiminti labai jei, pirmoji meilė miršta, nes pirmosios meilės krutinėję užgesimas gal ryt atneš antrai meilei daug gražesnę ir .domesnę pradžią.
j Maistas | 
| Veda MORTA RUGIENE j 
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Silkių Kotletai
Keletą išmirkytų silkių supiau- 

styti, apiplikyti, išimti ašakas ir 
smulkiai sukapoti. įdėti ketvirtą 
dalį gautos masės sukapotų ir pa
keptų svogūnų. Kai atauš, įdėti 
truputį džiūvėsių (duonos arba 
crackers), porą kiaušinių, šaukštą 
grietinės, gerai sumaišyti ir daryti 
kotletus. Mirkyti kiaušinyje, ap- 
volioti džiūvėsiais ir kepti. Pada
žą padaryti rusvą, saldžiai-rugštą, 
iš 'citrinos.
t ' J-

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Gerai Šeimininkėms 
Žinoti, Kad:grynai vyrų darbas.Jeigu pridėsi vieną šaukštą medaus ir vieną šaukštuką citrinos sulčių prie kiekvieno puoduko išvirintų morkų, kartu su trupučiuku druskos ir sviesto, tai vaikai valgys morkas su mielu noru.Reikia sutaupyti visus tuos popierinius maišiukus, kuriuose sudeda pirkinius krautuvėse, ir užvošti juos ant pre- zervų butelių ir kitų dalykų, kuriuos padedate1 ant “pent- rės” viršutinių lentynų ilgesniam laikui pastovėti. Buteliai bus švarus nuo dulkių.Skalbimo dienoje paimk muiluotą vandenį ir palaistyk daržą. Muilas užmuš Visus vabaliukus ir nekenks nei gėlėms, nei’ kitiems augmenims.

— Kaimijnka.
y i' . .Kuomet rengies taisyti ke

li uotus asparagus, atidaryk apačią vieton viršaus blekės. Tokiu budu, galėsite asparagus išimti čiclus. » « »Jeigu norite padaryti skonin- gesnius “sendvičius”, išplaukite skylutę viršutinėje pusėje duonos, su nopersku, ir į tą vietelę įdėk dalį alyvkos. ................................................... ....
I KINO TEATRAS I

(MOVIES) Į
......................... .Šiais laikais, kada žinios iš Europos keičias kas valandą, kada girdi visokių gandų iš visų pusių ir vakare, ir darbe, ir per radiją, tai dažnai tenka padaryti impulsyvių nuosprendžių, nuo kurių vėliau atsižadi Jr vėl ieškai tikresnių faktui Taip ir jūsų mūviu reporteris pereitam moterų skyriuje padarė perdaug greitu išvadą ir paskelbė, kad bus rodoma “the Women” Roose- velt teatre. O tuo tarpu tas naujas veikalas buvo “Hotel For Women”, taip pat moterų vadovaujamas, bet jame pasirodo ir vienas ar du vyrai, pavyzdžiui, James EIlison.
žvaigždė yra Elsa Maxwell, 

Susipažinsite su Linda Darnell 
ir atnaujinsite pažintį su ko
medininke Ąnna Southern.

Veikale vaizduojamas gyve
nimas jaunų merginų, kurios 
pilnos ambicijų, apsigyvenu
sios moterų hotelyję daro 
planus.

Daug juokų ir dramatiškų 
momentų.

Širdingai tikiu, kad ateinan
čiam pasikalbėjime bus vėl 
ramu ir viešpataus rimtas pro
tavimas pasaulyje.

Suzanna Viliutė

Memoriale Programa 
Pagerbimui Jane Ad

liams AtmintiesSekantį trečiadienį, rugsėjo 6 d., tūkstančiai žmonių, reprezentuodami visas, tautas ir įvairias draugijas ir grupes, susirinks Grant Parke, Ghica- goje, kad galėtų dalyvauti programoj, kuri yra rengiama pagerbimui atminties velionės Jane Addams, kuri įsteigė Hull House, ir kuri buvo viena ne :ik Chicagos, bet viso pašauto įžymiausių moterų.Šis pagerbimas yra rengiamas paminėti jos 79 metų gimimo sukaktį. Taipgi sukanka lygiai 50 metų nuo jos į- steigimo to žymaus Hull House ir vienuolika metų nuo pasirašymo Kellog-Briand taikos sutarties, kurios sudaryme Jane Addams lošė svarbią rolę. <Šio apvaikščiojimo rengimo komisija susidaro iš kelių šimtų įžymių ebieagiečių, kurie atstovauja socialėms, ekonominėms, tautinėms, rasinėms ir religinėms grupėms.Per ištisą trečiadienį bus priėmimas Hull House. O kaip 7:30 valandą vakaro, Grant Parke (ten, kur per vasarą duodami simfonijos koncertai) prasidės programa, kurią atidarys rengimo komisijos pirmininkas Dr. A. Lapp, ir kalbės Chicagos meras Edward Kelly. Programoj dalyvaus keli iš garsiųjų operos artistų, bus kostiumuotas vaizdas vadinamas “The Lady of Halsted Street.” Gros taipgi ir simfonijos orkestras ir dainuos įvairių tautų grupės. Visa programa užsibaigs su dideliu spektakliu, kuris vaizduos bruožus

MUMS IR MUSU NAMAMSNe visos gėlės tinka tam pa-j vysta ir nustoja savo žavingu- čiam kambariui. Svetainė mc. Tai neišvengiama, tačiau mėgsta puošnias, elegantiškas rūpestinga šeimininkės globa kristalo ar porcelano vazas su gali žymiai prailginti jų gyve-lygiai puošniomis, kvapiomis gėlėmis. Miegamasis — lengvus, lieknus merktuvėlius, silpnu, švelniu . aromatu gėles. Darbo kambary ant rašomojo stalo statoma nedidelė, siauroj vazelėj puokšte, kad nekliudytų dirbti. Valgomajame mėgiamos įvairiaspalvės, bet bekvapės gėlės, kad jų aromatas nesimaišytų su patiekalų kvapu. Gražiai atrodo stalas, papuoštas žiedų ir lapų gir- landa, vaišių ir gėlių pintinėle; žienYą labai gražu ir lapų gir- landa, vaišių ir gėlių pintėle; žiema labai gražu pušų ar eglių šakutės. Puokštės efektingumo gali pasiekti kiekviena šeimininkė, panaudojusi savo skonį, sumanumą. Ta pati gėlė toj pačioj vazoj gali visai kitaip atrodyti—tai priklauso nuo kotelio ilgumo, nuo palinkimo, nuo šviesos ir koto šešėlio ant blizgančio stalo paviršiaus ir t. t. Pav., keli ramunės žiedai ir pora smilgų siauroj kristalinėj arba apskritoj vazoj, nužydėjusios pienės pūkuota galvutė, obelų ar vyšnių žiedai molinėj, parasto vazoj — visos tos kuklios gėlių šakutės gali virsti nepaprastai skoninga ir įdomia puokšte gabiose rankose. Gėlės grožį dažnai iškelia paprastas •pierktuvėlis. Pav.., pora rožės žiedų arba turtingos alyvos puikiai atrodo primityviame, moliniame, nedažytame inde.Dideliam šeimininkės sielvartui, skintos gėlės greit mi

nimą.Gėles skinti reikia anksti ryte ar vakare aštriu peiliu (ne žirklėmis!), kad nesuspautu- me koto audinių, kuriais gėle siurbia vandenį. Jei gėles periame, tai reikia jų kotų galus nupjauti įstrįžai, tuo budu padidinant vandenio siurbiamo ploto paviršių. Kotelius nuplauti reikia vandeny, kaej į jų audinius nepatektų oras, kuris trukdytų paskui vandens siurbimą. Po to gėles įstatomo į vandenį ligi pat žiedų ir taip palaikome vėsioje patalpoje (skiepe) kelias valandas. Sustatytas į vazą gėles nešame pirmiausia į vėsiausią kambarį, kad apsiprastų su nauja temperatūra. Vanduo turi būti kambario temperatūros. Tik pievines gėlės, (pav., aguonos) gerai jaučiasi šiltesniame vandeny. Stiebų galai neturi siekti dugno, nes tai trukdo vandens siurbimą. Be to, gėlės neturi būti suspaustos, kad gerai jas pasiektų oras. Gėlėms kenkia visa, kas didina garavimą, taigi — aukšta temperatūra, saulė. Vandenį keisti reikia kasdien. Gerai išplauti indą, nuvalyti kotus. Kas 2-3 dienos apipurkšti gėles vandeniu ir nupiaustyti kotų galus (taip pat vandeny).Šituo rūpestiniurnų ‘ prailginsime gėlių gyvenimą, o jos atsilygins mums savo nevystančiu, mielu ir džiaugsmingu šypsniu.—Iš Moteris ir Pasaulisiš Jane Addam gyvenimo.
MOTERS KALBANacionalė Federacija Business ir Profesijonalių Moterų Klubai turi 71,000 narių visose valstijose, Alaskoj ir Ha- waii salose. Jos minės Naci- jonales Business Moterų savaitę nuo spalio 8 d. iki 14 d., 1939 m. Programoj bus paminėta “Vienas šimtas metų Moterų Progreso Suvienytose Valstijose.” 1838 metais moterys dirbo tiktai septyniuose mokamuose užsiėmimuose, būtent, —namų ruoša, laikymas įnamių, mokinimas, siuvimas, audimas, zecerystėj ir knygų ap- larymo darbe.Europos moterys yra laipsniškai stumiamos atgal į virtuvę ir auklėtuvę. Tačiau, jos nenustoja kovoti už prašalini- mą ekonominio, soči alio ir politinio nelygumo. Tyrinėjimai parodo, kad Švedijoj šešios moterys randasi ‘‘Broadcast- ing” taryboj; Turkijoj 14 moterų yra “Grand National As- sembly”; Lenkijoj vedusios moterys gali dirbti kaipo mokytojos; Graikijoj moterys laiko karštus viešus debatus apgynimui moterų teisių dirbti.

Filipinų salose puspenkto 
šimto tūkstančių moterų bal
savo klausime sufragizmo, 
plebiscite laikomame tam tik
slui. Tiktai trys šimtai tūks
tančių balsų buvo reikalinga, 
ir dideli skaičiai moterų tapo 
išrinkti į vietinę valdybą.

Neseniai Chicagoj įvyko 
Nacijonalis Išradėjų Kongre
sas, kuriame 24 moterys išra
dėjos buvo išstatę savo dar
bus. Aišku, tas visiškai išblaš
kė opiniją, kad išradimas yra 
grynai vyrų darbas.

4200—Jaunoms panelėms suknelė. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16, 
18, taipgi 28, 30, 32, 34 ir 36 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.......... «...

Mieros ....................... per krutinę

(Vardas Ir pavardė)

(Adresas)

' (Miestas ir valstija)
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Diena Iš Dienos
Vestuves
Racine, Wis.

RACINE, Wis. — Rugsėjo 
2 d. įvyks vestuvės p-lės Ro
žės Glėbutes su Richardu Vah 
Dyke. šliubas įvyks jautosios 
tėvų namuose, 1831 Linden 
Avė., 4 vai. po pietų, o vestu
vių puotai svečiai susirinks 
Dreamland svetainėj, prie 12th 
Street. —M. K.

Ward. šliubą jaunavedžiai pri
ima St. Arihe bažnyčioj, prie 
55th ir Wentworth gatvių 4 ,v. 
po piėtų, o vfestuVių puota 
įvyks jaunosios' tėvų namuosfe, 
5119 Wentworth Avė. i—M. K.

Išskrido i New Yorko 
Parodą

Dr. F. Pulsuckis-Leon, 1957 
W( Garfield Blvd., rugp. 28 d. 
išvažiavo į New Yorką pama
tyti Pasaulinę Parodą, taipgi 
kitas įdomybes. Jisai išvažid- 
vo su savo sparnuotu paukščiu 
— orlaiviu. Mano užtrukti ke
lias dienas. Linkiu jam laimin
gos kelionės. —M. K.

S. Gužauskaitės ir
Mike Ward Vestuvės

ATLANTIC. — Rugsėjo 2 
čia apsives p-le Sofija GužaU-
skaitė ir svetimtautis Mike

d.

MATAUŠAS 
LENKARTAS

Mirė rugp. 28 d., 1939, 4 
vai. popiet, sulaukęs 67 metų 
amžiaus.

Qimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Švėkšnos parapijoje.

Amerikoje išgyveno 37 met.
Paliko dideliame nuliudime 

2 brolius—Pranciškų ir jo Šei
mą ir Juozapą, ir kitas gimi
nes, Lietuvoje paliko moterį 
Marijoną, sūnų Stanislovą ir 
seserį Marijoną Sudienę.

Laidotuvėmis rūpinasi bro
liai. Tel. BELmont 1482.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachatvicz koplyčioj, 2314 W. 
23rd Place. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, rugsėjo 1 d. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Mykolo par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio šie-- 
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas į ŠV. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame višus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Moteris, 
SunUS, Sesuo ifr Giminės.

Laid. Direkt. Lachawicz 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

Jai Davė Vardą 
Dorsey Atm

MArŲUĖTTE PAttK. — 
Jatiiia pora, Povilas ir Marion 
Petruliai, 6839 S. MapleWood 
avė., labai linksmi susilaukė 
pirmutinės dukrelės.. Garnys 
juos aplankė jau keli mėnesidi 
atgal, tad ši žinia nebe naujie
na. Bet papa Petrulis sumanė 
savo dukrelei duoti vardą Dor- 
sey Anh, ir sykiu savo gimines 
ir draugus pavaišinti.

Tad pereitą šeštadienį, rugp. 
26 d., visos krikšto ceremont-

peršokau 
Asmenų Ieško

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

NAUJIĖnV-ACME Tolephoto
BERLYNAS. — Gyventojams išdalinamos kortelės maistui ir drabužiams 

‘ piikti. Vadinasi, vokiečiai jau dabar tegeli pirkti tik tam tikrą kiekį maisto, ir 
ne daugiau.

ir

| i rt £Į Gėlės Mylintiems I K K A Vestuvėms, Ban- UriDn Mėtoms* Laidotuvėms, Papuosi- 
GfELlNINKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 580»

i nvniri^■ LIIiIij Visas Pasaulio Dal.^ 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
t . ir Pagrabams.

JUOZAPAS UŽUBALIS 
gyveno 3309 W. Flouriioy St, 

Tel. Nevada 6039
Persiskyrė šu šiuo pasauliu 

rugpiučio 28 d., 4:30 vai. po
piet, 1939 m., sulaukęs 55 m. 
amž. gimęs Biržų apskr.; ir 
parap., šlibželių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliUdirrte 

mylimu moterį Anelę po tė
vais Pilkauskaitę, sūnų Joną, 
dukterį Aldoną, sūnėną Jurgį 
Medelinską. jo moterį Marijo
ną ir jų šerną, švogerką Eli- 
zabeth Feizienę, jos vyrą An
taną ir jų šeimyną; pusbrolį 
Kaz. GasiUną ir jo šeimyną 
ir gimines, o Lietuvoj—seserį 
Eleną, švogetį Antaną Mede
linską ir gimines.

Priklausė prie Garfield Pk. 
Lietuvių Pašelpimo Klubo.

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

Visi a. a. Juozapo Užubalio 
girriihės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, .
Moteris; Slihus, Dūkte, Šune
nas, švogerką, Pusbrolis, jų 

šeimyna ir kitos giminės. 
Laid. Dih Antanas Petkus, 

Tel. CICERO 2109.TeL YARDS 7318

STANISLOVAS LANDSBERGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Rugpiučid 28 dieną, 4:00 vai. 

popiet, 1939 metais, sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Šiaulių 
apskrity, Šaukėnų parapijoj, Kkrtoklių kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko didėliame nuliudime mylimą moterį Dellą po tėvais 

Mllchunąitę, dukterį Esther ir 2 sunu: Albert ir Stanley Jr., 
žentą John Novak, brolį Joną ir daug giminių, draugų ir pa
žįstamų, o Lietuvoj—tėvelį Doihihinką, brolį Aleksandrą, 5 se
seris: Juzefą, Zofiją, Bronislavą, Antosę ir Stanislavą.

Kūnas pašarvotas namuose 1435 West 47th Street.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Rugpiučio 31 diehą, 8:30 

valandą ryto iš namų į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. STANISLOVO LANDSBERGO giniinės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patafnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame/
MOTERIS, DUKTĖ. SUNA1, ŽENTAS* BROLIS 

IR GIMINĖS.
Laid. Direktorius J J*. Eudeikis, tel; YARDS 1741

CLASSIFIED ADS
X------------------ ----------------------------- r 4 ■ ■

SITUATION WANTED
i,. IeškoDarbo_________

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

'Iii *įJi i ,,k
HELP WANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia 
REIKALINGA SKRYBĖLIŲ dir

bėjų—patyrusių prie geresnių skry
bėlių. Paul Hat Co., 225 North Wd- 
bash avė.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

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

■! ■ t i r . ■ ■

FURNISHED ROOMS —TO KENT 
Gyvenimui Kambariai

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

WHOLEŠALE FIiKNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

jos buvo atliktos Marąuette 
Parkb lietuvių bažnyčioj. Krikš
to tėvais buvo Česlovas Augin- 
skis su Bernice Skritskus. Va
kare ponų Petrulių žemutinia
me bule įvyko krikštynų poki- 
lis. Giminių ir artimų draugų 
dalyvavo gana skaitlingai ir 
visi linksminos prie puikios 
A. Jakučio muzikos. Apie 9 
vai. vakare svečiai buvo papra
šyti prie vakarienės. Visi sėdo 
prie stalų, papuoštų raudono
mis gėlėmis, o darbščios gas- 
padinės, S. Mikoliunaitienė su 
Vapstienė, kurios 
dirbo, apdėjo stalus 
skaniais valgiais ir 
ko tik širdis geidė.

Kalbėjo Girijotas Sr.
Laike vakarienės buvo ir 

kalbelių. Įspūdingai pakalbėjo 
kūmas vaistininkas C. Augins- 
kiskis ir inžinierius W. Girijo
tas. Tėvukas Girijotas padarė 
gražų ispūdį su savo kalba, 
jis mums patarė kaip vaikus 
auklėti ir kaip jiems mokslą 
suteikti. Iš jo žodžių mes gali
me daug pasimokinti, nes jis 
daug ’savo gyvenime patyrė. ♦

Buvo kalbėtojų ir daugiau. 
Visi linkėjo naujagimei Petru
lių dukrelei linksmai ir sveikai 
aUgti. Taipgiz nepamiršo ir tė
veliams Petruliams padėkoti 
už vaišes ir palinkėti . jiems 
daug laimės ir gražiai auginti 
dukrelę. Ir taip gražioj nuotai
koj visi linksminosi. Nuolatos 
dainelės skambėjo. Apie trečių 
Valandą ryto atsisveikinę su 
vaišintojais išsiskirstėme 
siūi. —P. B.

----- ---------------r—“—-----------------  

šeštadienį Svarbus 
Kupiškėnų D-jos 
Susirinkimas

Daug reikalų laukia 
svarstymui

sušilusios 
visokiais 
gėrimais,

poil-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Paul O’DonnclI, 33, su 
Shimkus, 32

John Kungis, 28, su 
lotte Cherevitch, 26.

Char-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

MNAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Basas Mokyklos 
Nelankysi

BRIDGEPORT. — Per eilę 
metų, Lridgeporte, randasi 
vjenintėlė batų krautuvė, kuri 
užlaiko geriausių firmų bate
lių. Ypatingai vaikučiams Poli 
Parrot išdirbystės, moterims ir 
panelėms Red Cross ir vyrams 
Florsheim.

Boston Shoe Store yra vi
suomet gerai prisirengęs pa
gal sezoną su didžiausiu pasi
rinkimu visokių batelių. Ne
padarysite klaidos, ateidami į 
Boston Shoe krautuvę pasirin
kti sau arba visai šeimai ba
telių, ypač* dabar tuoj prieš 
atsidarant mokyklos nepamir
škite pirkti vaikučiams tų 
stipresnių Boston krautuvės 
batelių, kad jie ilgiau laikytų^ 
Tėmykite skelbimą Penktddie- 
nio Naujienose. —VĖA.

Oraš dat šiltas ir nepatogus 
susirinkimartis laikyti, bet Ku- 
piškėhų Kultūros Draugija tu
ri kelis labai svarbius draugi
jos reikalus, kurie būtinai tu
ri būti aptarti. Susirinkimas 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 2 d., 
8 vai. vakare, B. Lingienės bu
te, 4837 W. 14 St., Cicero, III.

Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes bus išduotas raportas 
iŠ praeito draugijos pikniko, 
kuris įvyko rugp. 19 d. Turime 
laišką iš Lietuvos nuo Etinės 
Kultūros Draugijos Kupiškio 
skyriaus sekretoriaus K. Ye- 
čiaus, ir daugiau svarbių drau
gijos reikalų,- laukiančių svars
tymo. ,

Prie progos senieji nariai 
rieužmiršlptę ,įątsivesti ir nau
jų narių, kurie norėtų prisira
šyti prie musų draugijos ir sy
kiu su mumis darbuotis. Visi 
bukite paskirtu laiku. —P. B.

Rengiasi Prie 
Išvažiavimo 
Rugsėjo 3 d.

Rengs vakarienę narių 
pagerbimui

Rugpiučio 27 dieną žagarie- 
Čių Kliubas laikė sa'vo susirin
kimą Hollywood svetainėje. 
Susirinkime narių dalyvavo 
daug.

Apsvarsčius kliubo bėgan
čius reikalus, ^nutarta surengti 
vakarienę visų narių pagerbi
mui. Tai bus ątžymėjimas pen
kių metų kliubo gyvavimo. 
Įžanga nariams bus veltui. 1 
komisiją apsiėmė M. Mieravi- 
čienė, E. Ramašauskienė ir p. 
Arlauskienė. Už šeimininkę ap
siėmė Alena Rudytė. Kaip ko
misijos nares, taip ir p. Rudy
tė yra darbščios narės. Iš anks
to galima pasakyti, kad su
rengs labai puikią vakarienę.

Pramogų komisija 
kad rugsėjo 3 dienai 
imtas Spaičio daržas 
rengiamas draugiškas 
vimas. —J. B.

pranešė, 
yra pa- 
ir yra 
išvažia-

Healthy Food 
Restaurante 
Nauja Gaspadinč

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinoma valgykla, Healthy 
Food Restaurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinėsjos gaspadinės — ponios Juli
jos Adačkus. Ji yra gerai pa
tyrusi virėja ir, todėl, ji jus 
pavaišins šu skaniais lietuviš
kais valgiais;
' Kas atsilankys* 
lės.

tas nesigai- 
Kaimynas.

(Škelb.)

Iš Lietuvos
KAUNAS — Baltijos avia

cijos varžybas, kurios nusitęsė 
visą savaitę ir baigėsi sekma
dienį, rugpiučio 20 d. didele 
tarpląutine aviacijos diena, lai
mėjo Lietuva. Baltijos aviaci
jos varžybas organizavo ir 
pravedė Lietuvos Aero Klu
bas. Musų figūrinio' skraidymo 
ekipa buvo stipriausia ir pra
našiausia ir iš 8 vietų Lietu
vai teko 1, 2 ir 4 vieta. Dova
nas gavo lakūnai Kinaitis it 
Rimas ir estas Kriisk. Motori
nio skraidymo varžybose skre
ndant iš Talino .per Rygą, Pa
langą į Kauną, laimėjo 1 ir 2 
vietas lietuviai Rimas ir Jesin- 
skas, 3 vietą estas, 4 vietą suo
mis ir 5 vietą lietuvis Ašnlcn- 
skas. Aukštojo skraidymo nu
galėtojai: 1 ir 2 vietą—lietu
viai ir 3 vietą—estas; suomiai 
gavo 4 ir 5 vietą.—Varžybose 
su sklandytuvais laimėjo: pa
gal toliausiai nuskristą atstu
mą latvis Vilks 1 vietą, Gysas 
(Lietuva) 2 vietą ir Saaras 
(Estija) 3. vietą;- toliau lietu
viai Oškinis ir Pyragius lai
mėjo dar 4 ir 6 vietas. Tačiau 
už visus perskridimits ir čia 
Lietuva gavo daugiausia taškų, 
būtent Lietuva 54 taškus, Esti
ja 42, Latvija 40. Sklandytu
vais pasiekto aukščio 
laimėjo: estas Saar, 
2000 metrų, lietuvis 
1750 metrų ir latvis
1643 m. Toliau lietuviai Oški
nis, pakilęs 1620 m. ir J. Pyra
gius—1550 metrų. Pagal eki
pas už aukštį taškus gavo ir 
vietomis pasiskirstė: 1 vieta 
Lietuva su 56 taškais, 2 vieta 
Estija sti 46 taškais ir 3 vietą 
Latvija su 34 taškais.—Išbulu 
laiku ore su sklandytuvais lai
mėjo lietuviai Gysas 1 vietą, 
išbuvęs 5 vai. 49 minute ir 2 
vietą Azelickis išbuvęs 5 vai. 
18 min. Latvis Vilks gavo 3 vie
tą išbuvęs 4 vai. 34 min. Per 
visas sklandytuvų varžybas 
lietuvis Gysas išbuvo ore 14 
vai. 40.5 min-, Pyragius 12 vai. 
18 min., latvis Vilks 11 vai. 36 
min. Aviomodelių varžybose 
1 vietą laimėjo estukas, 2 vie
tą lietuviukas šakalys, kurs 
taip pat pasiekė naujo rekor
do; jo sklandytuvo modelis 
nuskrido 850 metrų. Bendrame 
laimėjime Baltijos valstybės 
atsistojo šiose vietose: I Lietu
va, H Estija, III Suomija, IV 
Latvi j a»—Lietuvos Respublikos 
Prezidento

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

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

REIKALINGA PATYRUSIŲ iš- 
siūvinėjimo darbams operatorių.

TRIANGLE PENNANT, 
426 So. Wabash Avė.

REIKALINGA MERGINA NA
MŲ ruošos' darbui, 2 žmonės, pa
prastas virimas, vakarai liuosi, bū
ti ar eiti, $7.00. Edgewater 0305.

OPERATORIŲ VIENA ADATA 
siūti prie geresnių plaunamų suk
nelių. VIKING, 711 West Lake St.

AUTOS—TRUCKS FOR SALe 
Autoinobiliai ir Trokąi PardaVimai

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

CENT'RAL AUTO SALES 
& SERVICE, 3207-9 S. Halsted St.

CARL WAINORA, 
Phone Cictory 1717.

REIKALINGA MEGZTINIAMS 
drabužiams taisytojų. Kreiptis tuo
jau. 2457 So. Michigan.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

COAI^-WOO1>—OIL 
Anglys—Malkos Aliejus

PARSIDUODA PETROLEUM 
COKE 30 tolių po $5.00 už tortą. 
Galima pirkti po 5K 10 ar daugiau 
tonų. Patys turite pasiimti iš beis- 
mento—Savininkas pardavė na
mą—turi apleisti taverną iki Sep- 
tember 15 d. JOE KIAUDA, 6101 
South State St.
t»r. i.~nif TiiniTiifiiGHi liu GnH iii

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

RĖIKALINGAS DARBININKAS 
prižiūrėti vasarnamį. Turi mokėti 
milžti karves. JOE ŽUKAUSKAS, 
2126 So. Halsted St.

TEISINGAS ŽMOGUS, nesenas, 
norintis ir mylintis dirbti taverne. 
Patyrimas nereikalingas. Atsišau
kite 1739 So. Halsted St., Box 1038.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS

PARDAVIMUI pavasariniai VIŠ
ČIUKAI
A. URBAN, 97 Roberts Rd., Palos 
Park, III.

visi vasario mėnesio.

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

PARDAVIMUI PIGIAI TAVER
NAS iš priežasties kito biznio. Ap
gyventa apielinkė lenkų ir lietu
vių. šaukite Lafayette 4077.

PARDAVIMUI BUČERNĖ irgro- 
sernė.. Kam .reikalinga y ta gera 
vieta; arti nėra kitos bučerųės. Vi
sos mašinos elektrikihės. Atsišau
kite 3649 So. Halsted St. 
.■■■■■■ ■■■»■! ■ ............ . ..........______________ įį

REAL ESTATE FOR SALE 
Ndmai-žemė Pardavimui

rekordus 
pakilęs 

Gysas— 
Vilks—

SUSIRINKIMAI

lai-

20, 
jau

dovaną ir lenkų 
aero klubo LOT dovanas 
mėjo musų Aero Klubas.

Paskutinę dieną, rugp. 
tarptautinėje Šventėje be
minėtųjų Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Suomijos lakūnų* da
lyvavo ir Vokietijos aviatoriai 
su 4 modernios kohslrukcijos 
lėktuvais ir 1 sklandytuvu ir 
Lenkijos aviatoriai su 6 lėktu
vais ir 2 sklandytuvais. Tų 
dieną prieš 20,000 kauniečių 
žiūrovų minią buvo parodyti 
visi paskutinių metų civilines 
aviacijos srityje pasiekti lai
mėjimai ir skraidymo bei 
sklandymo technikos stėbuklai.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJ^ 
TAUTIŠKO KLIUBO mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, rug
sėjo 1 d. 7:30 v. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Susirinkimas labai svar
bus. Visi būtinai atsilankykite.

—S. Kunevičius, rišt.

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 inves en- 
tas.

18 apartmentų namas bany 
Parke 3 ir 4 kambarių a rtmen- 
tai tik 2 metų senumo. /Pajamų 
$9200. Kaina $36,000.

H. CANTIN & COMPANY
10 N. Clark Street 

Dearborn 1540

Audra persiautejo per 
Dzūkiją

ALYTUS — Liepos 27 d. 
per Alytus, Alovės, Butrimo- 
iiių, Sihlno ir kitus vaisė, per
ėjo smarki audra su lietumi* 
pridarydama daug stambių 
uostolių: miškuose ir sodybose 
išvertė daug medžių, sudaužė 
langus, nuplėšė stogus, išnešio
jo šieno kupetas, išgriovė ir iš
taršė rugių gubas. Žiūkų ir 
Padvariškių km. audra nuver
tė tris kluonus.

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

FARMŠ for fe Ale 
Ūkiai Pardavimui

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėju armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t.

AR JIESKAI 
DARBO?

H
 K KASDIEN- - - - - - - - - j

lflAS!
"REIKIA DARBININKU"

Lietuviai taipgi perka ir parduoda 
ir progas sužino faktai per 

NAUJIENAS

1139 Sillb Saistei Slnil, CHICAGO. IIL

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified0 skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 s. halsted sTrėet 
chicago, iii.
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Rytoj Paskutinė 
Diena—

Ar sumokėjote taksus?

Rytoj, rugsėjo 1 d., pasibai
gia terminas sumokėjimui ap
skričio iždui antros dalies 1938 
metų real estate taksų. Jeigu 
dar neatsiteiset su apskričiu, 
tai paskubėkite tai padaryti ry
toj.

Jeigu rytoj nesumokėsite 
antros dalies taksų, tai už su
vėlavimų turėsite mokėti pa
baudą po 1% už kiekvieną mė
nesį.

W.P.A. Ruošiasi 
Atleisti Dar 
23,500 Darbininkų
18,030 Praras Darbus Chicagoj

AV.P.A. Administracija Illi
nois valstijoje skelbia, kad šian
dien ir rytoj atleis 23,500 dar
bininkų iš pašalpos darbų.

Skaitlinė apima visus Illinois 
valstijos projektus. Mažindama 
AVPA darbininkų skaičių, admi
nistracija vykina pereito kon
greso priimtus nutarimus, lie
čiančius pašalpos darbus.

Per kelias paskutines dienas 
dar prie W.P.A. projektų 30,- 
473 darbininkai jau prarado. 
Priskaitant ir tuos, kurie bus 
atleisti šiandien ir rytoj, WPA 
samda valstijoje sumažėjo 54 
tūkstančiais. Iš tos skait
linės 18,030 darbininkų yra chi- 
cagiečiai.

Mirė Senas Cicero 
Gyventojas 
Simonas Žvibaš
Perdaug metų buvo biznyje.

CICERO. — Mirė Simonas 
Žvibąs. Tai buvo vienas senų< 
jų Cicero gyventojų, biznie
rius. Jo biznis ir gyvenimo 
vieta buvo adresu 1347 South 
50th Avė. Velionis Žvibas ilgus 
metus buvo biznyje, išauklėjo 
2 sūnūs, 3 dukteris. Visi jau 
dideli. Jau keletas metų kaip 
sūnus Mykolas veda biznį, ir 
jam gerai sekasi. Tėvas tuomi 
buvo patenkintas ir kiek pa
jėgdamas gelbėdavo.

Tik praeitą šeštaidienį po 
pietų atsigulė lovon ir daugiau 
neatsikėlė. Sekmadienį po 
pietų pasimirė. Laidotuvėms 
patarnauja direktorius A. Pet
kus. Grabą neša velionio drau
gai biznieriai, Kareivių Drau
gijos nariai, J. Mažentas, F. 
Juknis, J. Jaškunas, F. Zajau- 
skas, J. Jankauskas, J. Miku
lis. —D.

Neturėjo Priešų, 
Buvo Geras Vyras
Bet žuvo nuo revolverio kulkų

Mrs. Agnės Bhicher verkda
ma vakar aiškino policijai; 
“Jisai buvo labai geras vyras. 
Jis neturėjo nei vieno priešo. 
Nežinau kodėl taip atsitiko...”

Ji kalbėjo apie savo vyrą 
Felix Blucher, kuris naktį iš 
antradienio į trečiadienį buvo 
nušautas Hubbard Inn alinėj, 
adresu 438 N. Western avenue. 
Jis sėdėjo prie baro, gurkšnojo 
alų ir juokavo su patarnautoja, 
Pauilne Digilio, nuo 2348 
Monroe st.

Įėjo aukštas, tamsiai pasirė
dęs vyras, atsisėdo greta Blu- 
cherio, išsitraukė revolverį ir 
paleido į jį du šuvius. Blucherį 
mirtinai sužeidęs, nepažįstama
sis išbėgo gatvėn ir nuvažiavo 
laukiančiam automobilyj.

Blucheriai gyveno adresu 425 
N. Kedzie avenue ir turėjo du 
mažus vaikus. Per 16 metų tar 
navo už formaną American 
Printing Ink Co. bendrovėj.

Susižiedavo Ir 
Užsimušė Autom. 
Nelaimėje

' ''' 1 ■ ' ’ fl

Tragingai žuvo Du Jauni 
Žmonės

■» , t

Užvakar vakare du jauni chi- 
cagiečiai susižiedavo ir nutarė 
artimoj ateityj apsivesti. Kadan
gi užvakar buvo sužieduotinėj 
gimtadienis, tad ji ir jos busi
masis vyras išvažiavo priemies
čio kabarete abu įvykius links
mai atšvęsti.

Bet linksmas vakaras pasibai
gė tragingai. Prie DesPlaines 
upės, DesPlaines miestelyje, su
žieduotinių automobilius įva
žiavo į cementinę sieną, ir abu 
buvo užmušti.'

Prie automobilio vairo buvo 
30 metų J, Brian McCarthy, nuo 
1235 Loyola avenue, Chicagos 
municipialio teismo raštinės tar
nautojas. Jo sužieduotinė buvo 
25 metų Miss Elizabeth Fur- 
long, nuo 1625 Sherwin avenue.
• Prie Irving Park ir Osceola 
gatvių automobilis užmušė 80 
metų chicagietį John Smith, 
nuo 4109 Oketo avenue.
• Liepos 16 d., prie Belle Plai- 
ne ir Lincoln gatvių automobi
lis sunkiai sužeidė 82 metų chi- 
cagietę, Mrs. Clara Pora, nuo 
1935 Irving Park Road. Vakar 
ji pasimirė apskričio ligoninėje.

Baus Tris Policistus 
Už Apsileidimą

Policijos departamento teis
mas traukia atsakomybėn tris 
policistus, kurie leido trims 
jaunuoliams pabėgti iš apskri
čio prokuratūros kambarių, kri
minaliame teisme.

Jie bus teisiami už apsileidi
mą ir nepaklusnumą. Vienas 
policistų, William R. Castle- 
berry, yra iš Bridgeporto Deer- 
ing nuovados, antras, Nicholas 
Hrdalo — paskirtas tarnauti 
prokuratūroj, ir trečias, Ed- 
ward L. Solofski, iš Lawndale 
nuovados.

Perkėlė Teisėją 
McGarry

Vyriausias miesto teimo tei
sėjas John J. Sonsteby vakar 
perkėlė teisėją Eugene L. Mc
Garry iš kriminalių į civilių by
lų skyrių. Perkėlimas buvo re
zultatas kaltinimų, keliamų tei
sėjui, kad jisai leidžia krimi- 
nales bylas “fiksinti”. Jisai tar
navo miesto teismo felony sky
riuj, kuris svarsto tiktai kri
minalius kaltinimus.

naujien v-aume reiepnoto
NEW YORK. — Jungtinių Valstijų muitinės valdininkai apleidžia vokiečių laivą “Bremeii”. Valdžios 

įsakymu tas laivas buvo sulaikytas uoste, kad butų galima padaryti nuodugnią kratą.

Ne, Jos Tėvai Nėra 
Iš Californijos 
' * . * f*

Bet Loretta Bijojo Daktaro
Prieš kelias dienas į Austin 

policijos nuovadą atėjo 14 me
tų mergaitė, Loretta Faiziutė, 
ir pasiskundė, kad “jos tėvai 
kur tai pasimetė”. Ji atvyko su 
tėvais iš Californijos, ir sustojo 
Chicagos vidurmiestyj. Tėvai iš
ėjo pasivaikščioti — ir pražu
vo. - .

Policija suskubo tėvų pasi
metėlių ieškoti. Išsiuntinėjo vi
soms nuovadoms pranešimus, 
atsišaukė per radio į visas pa- 
trolkas. Bet Faiziufcės tėvų ne
rado.

Tada detektyvai pradėjo mer- 
gaitę aštriau kamantinėti apie 
tą “tėvų įiasimetimą”, ir vakar 
išgirdo štai ką.

Loretta prisipažino, kad ji 
pamelavo. Jos tėvai nepasimetė, 
ir jie neatvažiavo Chicagon iš 
Californijos. Jie gyveno ir tebe
gyvena Ciceroj, adresu 1243 S. 
48th avenue. Ji pati iš namų 
pabėgo, bijodama, kad tėvai ją 
išveš ligoninėn gydyti užkrėstą 
akį.

Dūmai Užtroškino
16 Ugniagesių

Užsidegė Montgomery Ward 
sandėlis

Montgomery, Ward and Com- 
pany sandėlio rūsyje, 25 pėdos 
po žeme, naktį iš antradienio į 
trečiadienį užsidegė 5 tonai 
pjuvenų, naudojamų pirkinių 
pakavimui.

Piuvenos pamažu degė ir rū
syje susirinko tiek daug durnų, 
<ad . 16 ugniagesių vos nenu- 
troško, ir visi turėjo būti pa
guldyti ligoninėje. Ugnį pasise
kė suvaldyti tik tada, kai kiti 
ugniagesiai užsidėjo dujų mas
tas.

Montgomery-Ward sandėliai 
randasi adresu 6Į$ y/. Chicago 
avenue, prie Chicago upės.

Sudužo Prekinis 
Traukinys

(Prie Lake Vilią užvakar 
naktį sudužo greitasis SOO li
nijos prekinys traukinys/ va
žiuojantis 50 mylių greitumu. 
Gelžkelio valdyba aiškina, kad 
nežinomi vandalai atidarė 
‘‘svičių” ir per tat traukinys 
nukrito nuo bėgių. Traukinio 
įgulos nariai išliko sveiki.

• Chicagos viešasis knygynas 
skelbia, kad nežinomi piktada
riai pavogė brangius Abraham 
Lincolno, generolo Grant ir gen. 
J. A. Logan rankraščius.

■

NAUJIENŲ-ACMbv Telephoto
BERLYNAS. — Šeima žiuri į sąrašą valgonnj dai

ktų, kurie galiriiu pirkti pagal valdžios patvarkymą.
............ . — -........................... . .. ...................
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Palaidoji! Jauną
Kachins^tl/1

Ilsisi Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse.

. . . ■■?

Tik keturios dienos praėjo
lai taip trumpas, bet ir bega
liniai ilgas laikotarpis nuo to 
tragiško trečiadienio... kada 
jauna Bernice, p-ia Kachins- 
ky, kupina vilčių ruošėsi atei
nančiam gyvenimui, ir trečia
dienio rytą, rugpiučio 23 d., 
Southtown ligoninėje davė gy
vybę dukrelei, tapo motina. 
Bet už dviejų valandų mirė, 
palikdama dukrelę našlaite.

Paliko savo mylimą vyrą 
Kazimierą Kachinsky, tėvus — 
Viktorą ir Kostanciją Patapus, 
seserį Ireną ir daugelį giminių, 
šeštadienio popietį Tautiškose 
kapinėse jau buvo žemėmis 
apklota amžinam poilsiui...

Bronysės kūnas' buvo pašar
votas Mažeikos J/koplyčioj. Jos 
grabą puošė daugybė gėlių, o 
giminės ir žmonės gailėjo mi
rusios jaunos moters. Koply
čioj atsisveikinimo kalbą “su
die” pasakė velionės buvęs 
mokytojas V. 'Poška iš “Nau
jienų” redakcijos, o prie kapo 
kalbėjo Mrs. Jonikienė iš “Vil
nies” redakcijos; “Mirtis nely
giai visiems teisinga.” Dainavo 
pritariant smulku A. Brazys^ 
Kūną palydėjo į kapines apie 
150 mašinų. Užtat reikia tarti 
didelį ačiū, y “Naujienoms”, 
‘‘Vilniai”, radio vedėjai p-ia 
Barčus, ip ponui Budrikui.

Lieka nuliūdę vyras, tėvai 
sesuo ir giminės. —Dėdė.

• Du nežinomi piktadariai va
kar anksti rytą įsibrovė į Wool- 
worth krautuvę, adresu 3746 
West Chicago avenue. Ten jie 
skaudžiai sumušė sargą, 17 me
tų Patrick O’Brien, nuo 452 N. 
Oakley Blvd.

/

Vėl Nauji Kaltinimai 
Annenbergui

šį Kartą — Loterija
Vakar federalė grand džiurė 

Chicagoj apkaltino milionierių 
— laikraščių leidėją Moses An- 
nenbergą ir kelis jo bendradar
bius operavimu “loterijos”.

Kartu su Annenbergu buvo 
apkaltintas ir Charles V. Bid- 
well, žymus chicagietis — spor
tininkas ir didžiulės spaustuvės 
prezidentas.

Jie naudoję paštą žmonių ap 
gavimui ir teikę publikai klai
dingas informacijas apie arklių 
lenktynes, kad tuo budu žmo
nės daugiau pinigų pralaimėtų 
lenktynių lažybų biržininkams.

Suėmė už Kunigų 
Apgaudinėjimą 

/

Federalis teismas Chicagoj 
patraukė atsakomybėn garsų 
prohibicijos laikų butlegerį, P. 
Davie Pinkussohn. Prokuratūra 
kaltina jį išviliojimu apie $30,- 
000 iš katalikų kunigų Chica
goj ir kitur.

Komisionierius 
Allman Liudijo

Chicagos policijos komisio- 
nierius James P. Allman vakar 
liudijo fėderalei grand džiurei, 
kuri tyrinėja “gemblerių kara
liaus” W. R. Skidmore reikalus.

jaučių visas organizacijas, va- 
kdr pasiuntė telegramą- Lenki
jos prezidentui Ignacy Moscic- 
kiui, su pareiškimu, kad Chica
gos lenkų kolonija remia Len
kijos kovą už nepriklausomybę 
ir dabartinių sienų neliečiamy
bę.

Pirkite savo apieli'nKės 
krautuvėse

Margos Žinutes Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

Susirinkimas-Piknikas
Ir Dar Kai Kas

CICERO. — Šį penktadienį, 
pirmą dieną rugsėjo, Raudo
nos Rožės Klubas laikys savo 
mčn. susirinkimą. Liet. Liuo- 
sybės svet. Pradžia 8 vai. va
karo. Patariu visiems nariams 
atsilankyti, nes bus išduotas 
smulkmeniškas raportas apie 
įvykusį Jubiliejinį pikniką. 
Pasekmės džiuginančios.

Jubiliejinius metus užbaiki
me sėkmingai. Metinis paren
gimas 21 dieną spalio. Visi tu
rėtų jame dalyvauti. Komite
tas daro planus, kad išjudinti 
visą apylinkę, bet vieno komi
teto planai dideliam užsimo
jime nieko nereiškia. Reika 
vsų kooperacijos. Dabar eina 
naujų narių vajus. Priimami 
ir vedę. Jauni vyrai, naudo
kitės proga. Iki 25 metų įsto- 
imas veltui. Įstojimo aplikaci
jas gausite klubo užeigoj, 4832 
W. 14th st.

Vestuvės.
Šį sekmadienį, 2:30 po pietų 

vestuvės Jono Kaikario Jr., 
su Felicija Dovidauskaite. 
Vestuvių iškilmės įvyks Com- 
munity Hali, 18lh St. ir 51st 
avė. Vieta labai paranki, šva
ri. Jaunųjų tėvai turi plačią 
giminę, ne tik Ciccroj, Chica
goj, bet ir už jų ribų. Yra 
spėjama, jog vestuvininkų su
sitaisys keletas šimtų. Vien 
palydovų yra astuonios poros, 
ir visi jauni, smagus kandida
tai vestuvėms.

L. Namo Piknikas.
\

Kitą sekmadienį, 10 dieną, 
Liet. Liuosybės N. B-vė turės 
savo metinį pikniką Liberty 
Darže. Jeigu tik oras bus pa
lankus, tai piknikas bus gana 
šaunus. Gera muzika, progra
mas ir laimėjimai gerų dovanų. 
Prie to, du jauktai los bolę. 
Vietos R. R. Kliubo jaunuoliai 
susikibs su Chicagos Liet. Dr- 
jos jaunuoliais. J. Bochuno jau
ktas Chicagiečius sumušė, užtat 
yra pasiryžę cicerieČiams at
keršyti. Bet vargiai tas pavyks. 
Rožiečiai nėra lepšės. Na, kaip 
ten nebūtų, bus įdomu matyti 
tą didelę kovą už garbę. Mr. 
V- B. Ambrose, Get ready with 
your youngsters.

Gėlių Paroda.
9 ir 10 rugsėjo bus antra iš 

eilės čekų-slovakų klubo gė
lių paroda. Tikrai žingeidi, pa
tariu savo tautiečiams ją lan
kyti, Ciceros Stadiume, 19-th 
st. ir 52 avė., kitą šeštadienį ir 
sekmadienį. —D.

<

Gražus Pokilis 
Svečiams iš 
Lietuvos
Pagerbė kap. ir p-ią Žibavičius

BRIDGEPORT. — Pp. Do
minykas ir Della Kuraičiai, 
3228 So. Union avenue, užva
kar vakare surengė gražų pri
imtuvių pokilį svečiams iš 
Lietuvos, kap. ir p-iai Žibavi- 
čiams> kurie dabar vieši Chi
cagoj.

Vaišėse dalyvavo pp. Žiba- 
vičiai p-ios Irenos Žibavičic: 
nes tėvai, Dr. ir p-ia J. Juo
zaičiai, “Naujienų” red. Dr. 
P. Grigaitis, p-lė Mary Brenza, 
pp. Kazanauskąi, p. G. Šukys 
ir kiti svečiai.

Pp. Kuraičiai visuomet yra 
pavyzdingi šeimininkai, tad 
ir šį kartą pokilis buvo gra
žus ir jaukus. D. Kuraitis, kurį 
chicagieČiai žino kaipo Milda 
Auto Sales firmos savininką, 
svečiams paruošė įdomius fil
mus, kuriuos jisai pernai nu
traukė važinėdamas po Lietu
vą ir centralinės Europos ša
lis. — R.

VAKAR
ČHIČAGOJ

• Kas nori nemokamai pasi
rinkti persikų (pyčių) lai nu
važiuoja į Oak Parką. Tenai, 
prie Harlem ir Berkshire gatvių 
kryžkelio, apsivertė trokas, ku
ris vežė 398 bušelius vaisių iš 
Benton Harbor, Mich., Chica
gon.
• Woodlawn ligoninėje pasimi
rė Edmund DeMar, 40 metų 
amžiaus darbininkas, gyvenęs 
adresu 6428 Maryland avenue. 
Pereitos savaitės pabaigoj jisai 
iškrito arba iššoko ir savo tre
čio aukšto buto lango, ir sun
kiai susižeidė. Jisai tarnavo 
Fordo automobilių dirbtuvėj.
• George F. Barrett, žymus 
Chicagos advokatas, paskelbė, 
kad kandidatuos į Illinois vals
tijos prokurorus republikonų 
sąraše.
• Iš Michigan ežero, prie Van 
Buren gatvių, policija ištraukė 
kūną apysenio vyro. Iš doku
mentų, rastų kišeniuj, policija 
spėja, kad skenduolis yra Tho
mas Pacholski, nuo 2838 N. Mc- 
Lean avenue.
• Parkų distrikto papludymių 
viršininkas Sam Pecararo vakar 
paskelbė, kad šiandien bus už
daryti visi tvenkiniai parkuose. 
Papludymiai nebus uždaryti iki 
po Labor dienos.
• 50 Chicagos lenkų, atstovau-
• Detektyvų biuras suėmė jau
ną chicagietę, du jos sėbrus, ir 
visus tris apkaltino netikusių 
čekių platinimu. Suimtoji chi- 
cagietė, Miss Myrtle Thomas, 
prisipažino, kad ji čekius išrašė, 
norėdama pagelbėti finansiai sa
vo mylimąjam, Ray J. Anderso
nui, kuris gyvena vienam vidur- 
miesčio viešbuty j. Jisai buvo su
imtas, taipgi ir Lee Schinkoeth, 
prezidentas Walker Food Com- 
pany firmos. Miss Thomas yra 
22 metų amžiaus ir gyvena 
adresu 7851 S. Marshfield avė.

Aukos Lietuvos' 
Reikalams

Lietuvos konsulatas Čikago
je gavo ir šiuo maloniai skel
bia sekamas aukas Lietuvos 
reikalams:
Klaipėdos pabėgėliams šelpti.

Los Aangeles, CaVfoilnia. 
Lietuvių Draugijų Bendras 
K-as, per ižd. K. Lubiną $33.8Q

Šią sumą sudėjo: SLA. 75 
kuopa $10.00; Tautiškas Klu
bas $10.10; Lietuvių Laisvės 
klubo surinkta $8.76; Darbi
ninkų Sus-mo 221 kuopa (Los 
Angeles jaunuoliai) $5.00,

Apsigynymo Fondui.
Chicago, III. Lietuvai Gelbė

ti Fondas, Draugystė Palai
mintos Lietuvos, per sekr. G. 
Pakeltį ....................   $10.00

Lietuvos Aero Klubui.
Binghamton, New> York. — 

Emilijus C. šlapelis, už Lietu
vos Nepriklausomybės XX-čio 
ženklelius   ................  $15.00

Viso gauta ir Lietuvon pa
siųsta ......................  $58.86

Visos gaunamos aukos tuoj 
apkvituojamos, laikraščiuose 
skelbiamos ir į atitinkamus 
fondus pervedamos. Už visas 
aukas „Konsulatas taria nuo
širdų ačiū.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois.

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




