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Čekai Remia Talkininku Karą
PADĖS VISOMIS JĖGOMIS KARIAUT PRIEŠ 

VOKIEČIUS IR KOVOS UŽ NEPRI 
KLAUSOMYRĖS ATSTEIGIMĄ

Susiorganizuos nacionalinė čekų taryba
LONDONAS, Anglija,, rūgs. 

6. — Buvęs Čeko-Slovakijos 
prezidentas Benešąs trečiadie
nį pareiškė, kad čekų pritari
mas kare yra pilnai talkinin
kų — francuzų, anglų ir len
kų — pusėje, čekai visomis 
pajėgomis padės talkininkams 
kariauti prieš Hitlerį ir kartu 
kariaus už Čeko-Slovakijos ne
priklausomybės atsteigimą.

/ —X--X--X--
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs.

— Kai Vokietija okupavo6.
Geko-Slovakiją, daug čekų pa
bėgo j Lenkiją, Francuziją ir 
į Angliją.

Naciai paskelbė čekus esant 
Vokietijos gyventojais. Bet 
Jungt. Valstijos, Francuzija, 
Lenkija ir Anglija nepripažino 
vokiečių reikalavimų. Ir šian-
dien tose šalyse čekai skaitomi I valstybę.

kaipo nepriklausomos respubli
kos piliečiai.

Francuzijoje organizuojama 
Nacionalinė Čekų Taryba. Į tą 
tarybą įeisią buvęs čekų pre
zidentas Benešąs, čeko-Slova- 
kijos pasiuntinys Francuzijai 
Ossusky ir kiti čekų vadai.

Vėlesnieji pranešimai kalba, 
kad neužilgo Francuzijoj bus 
suorganizuota čekų armija iš 
kelių tūkstančių vyrų. Taip 
bent praneša kai kurie laikraš
čiai. čekų tarpe randasi paty
rusių kariuomenės aviatorių. 
Jų reikšmė šiandien skaitoma 
didelė.

Kitas dalykas: numatoma, 
kad gali susiorganizuoti ir Au
strijos Nacionalinė Taryba. Nes 
ir Austrijos gyventojai nepri
ima nacių režimo ir tikisi at
gaivinti savą nepriklausom?

Pataria ištraukti bri
tų ir francuzų ka
riuomenę iš Kinijos

SHANGHAI, Kinija, rūgs. 6. 
— Japonijos vyriausybė pata
rė Britanijai ir Francuzijai iš
traukti savo kariuomenę iš Ki
nijos “gera valia”. Japonija ši
tą patarimą pamatuoja tuo, 
kad buvimas britų ir francuzų 
kariuomenės Kinijoj gali iš
šaukti nemalonius incidentus, 
kurie pablogintų Japonijos san
tykius su britais ir francu- 
zais.

Talkininkai laikosi 
1914 m. karo stra

tegijos
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►daujien'ų-Aeme Teiephoto
Karo,, veiksmų žemėlapis. Naciai bando kaip galinta 

;greičiau sutriuškinti lenkus.
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Pietų Afrikos respu
blika remia Angliją

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
6. — Studijuodami karo pra
nešimus militariniai ekspertai 
daro išvadus, kad talkininkai 
dabartiniame kare laikosi 1914 
metų karo taktikos. Britanija 
užblokavo juras, stengdamasi 
badu nacius marinti. Francu- 
zijos armijos operuoja sausių 
moję.. Dedamos pastangos įtrau
kti Balkanų šalis į konfliktą 
talkininkų pusėje. Tuo tarpu 
Lenkijai pirmai tenka atlaiky
ti vokiečių smūgiai, kaip kad 
1914 metų kare Belgijai teko.

Britanija uždraudė 
komunistų ir fašistų 

organizacijas

Turkųtamunicijos 
i dirbtuvės' dirbs 

paskubomis )

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

Trečiadienio vakare iš- 
kad laivas 
draugingą 

draugingas

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
6. 
leistas pranešimas, 
Brėmen pasiekęs 
uostą. Spėjama, tas
uostas gali būti Ispanijoj arba 
Peru. Tačiau kartu prisimena
ma, kad vokiečių pranešimas 
gali būti ir prigavingas, pada
rytas tikslu suklaidinti 
šus.

prie-

rūgs.
tebe-

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, 

8. — Rusų karinė misija 
veda derybas su Vokietijos at
stovais. Tikimasi, į ateinančias 
dešimtį dienų paaiškės, ar 
ji ją įsivels į karo verpetą 
kietijos pusėje.

—x—x—x—

Ru-
Vo-

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs.
6. — Francuzijos karo vado
vybės pranešimas trečiadienį 
sako, kad francuzų kariuome
nė įsiveržė į Saar sritį, Vokie
tijos teritorijoj. Kitais prane
šimais, 300 talkininkų karo 
ėktuvų užpuolė Reino pramo
nės apylinkę.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

8. — Trečiadienį vokiečių lėk
tuvai atlankė Angliją. Juos nu
vijo britų lėktuvai ir priešlėk- 
tuvinė apsauga.' Manoma, vo
kiečių lėktuvai nebuvo pasiruo
šę atakuoti anglų miestus. Jie 
tik apžiurinėję progas atakoms. 
Vienas britų lėktuvas tapo nu
šautas.

Vokiečiai Paėmė Krokuvą
Manoma, kad naciai pasieks Varšuvą tre 

čiadienio vakare
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

6. — Vokietijos karo vadovy
bė trečiadienį paskelbė, kad 
jos kariuomenė paėmė Kroku
vą, svarbų Lenkijos miestą, 
buvusią praeity lenkų sostinę.

Krokuva yra 45 mylių atstu
moje nuo Vokietijos rubežiaus, 
Len'kijos pietų-vakarų <įaly. 
Miestas randasi svarbiame pra
monės distrikte.

Vokiečiai paėmė Krokuvą vi
dudienio metu, lenkams nesi
priešinant.

Kiti pranešimai sako, jogei 
vokiečių kariuomenės priešaki
nės dalys jau pasistūmė 30 
mylių pirmyn nuo Krokuvos. 
Manoma, tai esančios motori
zuotos nacių armijos dalys, ku
rios išvysto didelį greitumą.

Taipjau pranešama, kad vo
kiečių kariuomenė briaujasi 
pramoningo Lodz miesto lin
kui.

Varšuvos padėtis darosi kas 
kartas rimtesnė.

Valdžia išsikraustė iš Varšu
vos. įsteigs sostinę Liubline, 
pietų rytų šalies daly. Išsikrau
stė ir svetimų šalių ambasa
dos. Civiliai gyventojai, kurie 
gali, bėga iš Varšuvos.

Len'kijos generalinis štabas 
trečiadienį paskelbė, kad vo
kiečiai veržiasi prie Varšuvos. 
Priešakinys jų punktas yra tik 
30 mylių atstumoje nuo mie
sto. Gandai paplito, kad vokie
čių galima laukti Varšuvoje 
dar trečiadienio vakare.

Bet autoritetingesnės infor
macijos sako, kad lenkai kasa 
tranšėjas 
vokiečiais 
linijoje, 
prasimuš,
į savo stiprią tvirtovių liniją 
9 mylių atstumoje nuo Varšu
vos, pagal Vyslos ir Bugo 
upes.

Vėlesniaisiais pranešimais vo
kiečiai esą jau visai arti Lodz 
miesto.

dideliam mušiui su
Plonsk—Ciechano\v 

Jeigu vokiečiai čia 
tai lenkai pasitrauks

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
6. — šiomis dienomis Pietų 
Afrikos premjeras, J. B. M. 
Hertzog, išėjo su sumanymu, 
kad Pietų Afrika pasiliktų neu
trali. Parlamentas atmetė jo 
pasiūlymą. Hertzog rezignavo. 
Nauja valdžia sudaryti paves
ta gen. Jan C. Smuts, kuris 
yra Anglijos šalininkas.

Amerikos įmonės

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
6. — Britanijos valdžia pain
formavo komunistų ir fašistų 
organizacijas, kad ateity jų 
mitingai ir demonstracijos bus 
uždrausti. Komunistų centras 
pasiuntė įsakymus savo sky
riams užsidaryti ir išsiskirti.

ISTANBUL, Turkija, rūgs. 
6. —. Turkijos valdžia paskel
bė, kad šalies amunicijos dirb
tuvėms įsakyta dirbti dvięmis 
pakaitomis septynias dienas 
per savaitę.

stato lėktuvus Fran- 
cuzijai ir Britanijai

Karas vedamas ke
turiais frontais » *

Kanada gal neskelbs 
karo vokiečiams

Svarsto klausimą, ar 
Hitleris yra pami

šėlis
POLO ALTO, Cal., rūgs. R. 

— San Jose kolegijos profeso
rius Harry C. Steinmetz ket
virtadienį grupės mokslininkų 
konferencijoje diskusavo klau
simą, ar Adolfas Hitleris yra 
pamišėlis. Reiškiama nuomonė, 
kad Hitleris serga persekioji
mo manija.

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
6. — Amerikos įmonės stato 
visu smarkumu karo lėktuvus 
Britanijai ir Francuzijai. Ir at
eity kas savaitė bus statoma po 
šimtą lėktuvų, nežiūrint to, kad 
prez. Rooseveltas paskelbė em
bargo karo reikmenų siuntimui 
kariaujančioms šalims.

Vienos įmonės atstovas pa
reiškė, kad lėktuvai bus sudė
ti sandėliuose. O Britanijai ir 
Francuzijai teks surasti prie
monės lėktuvams iš Jungt. Val
stijų išgabenti.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
6. — Iš pirmųjų keleto karo 
dienų talkininkų strategija ma
toma šitokia:

Rytuose lenkai vartoja ka
valeriją staigioms, greitoms 
atakoms. Vakarų fronte Fran
cuzija bombarduoja vokiečių 
liniją sunkiąją artilerija. Bri
tanija išvystė laivyno blokadą 
ir varo propagandos kampani
ją: Sakoma, propaganda esanti 
reikšminga, nes jį silpnina Vo
kietijos gyventojų paramą Hit
lerio vyriausybei.

0TTAWA, Kanada, rūgs. 6. 
— Prezidentas Rooseveltas an
tradienį paskelbė drausmę siun
timui ginklų ir kitokių karo 
reikmenų kariaujančioms ša
lims. Kanada, tikslu išvengti 
Jungt. Valstijų embargo, gal 
nepaskelbs karo. Būdama neu
trali, manoma, ji gausianti iš 
Jungt. Valstijų karo reikmenas 
ir siųsianti jas talkininkams.

Suomija siunčia ka- »
riuomenę į Aaland

salas

Šluos lauk komunis
tus kritikuojančius 

Stalino-Hitlerio 
sutartį

Francuzai slenka 
į Vokietiją

--X—X----X--
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

8. — Britai paskandino vokie
čių laivą Inn, plaukusį iš Bra
zilijos į Hamburgą.

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

6. .— Gautas iš Šveicarijos pra
nešimas sako, kad šveicarai 
matė dideles liepsnas, kilusias 
eksplozijoj Vokietijos Zeppeli- 
nų dirbtuvėse Friedrichshafene, 
90 mylių atstumoje nuo Fran
cuzijos rubežiaus.

—x-—x-—x—
COPENHAGEN, Danija, rug

sėjo 6. —- Danijos dienraštis 
‘Berlingske Tidende” patalpi
no savo korespondento prane
šimą iš Berlyno, kad dabarti
niu laiku yra ruošiama Rusi
jos, Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos sąjunga.

Francuzija, Britani
ja ir Lenkija neda
rys taikos paskirai

SUSISIEKIMAS TARP AMERIKOS IR 
BALTIJOS UOSTŲ “SULAIKYTAS

The American Scantic linija 
operuoja 4 pasažierinius ir 3 
prekybinius laivus. Du jų ran
dasi New Yorke. Kiti yra Eu
ropos vandenyse. Tikimasi ir 
šituos penkis laivus sulaukti 
New Yorke. Atvykę į New Yor- 
ką laivai pasiliks Amerikos 
vandenyse, laukdami iki padė
tis paaiškės.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 6. 
— The American Scantic Line 
vice-prezidentas, Robert S. Lee, 
trečiadienį paskelbė, kad šitos 
linijos laivai nutraukė susisie
kimą su uostais, kurie yra Bal
tijos juroje arba arti tos ju
ros. Susisiekimas sulaikytas 
dėl minų pavojaus laivams.

SOVIETŲ KARININKAI TARIASI SU 
VOKIEČIAIS

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
6. — Kartu su komunistų Ru
sijos ambasadorium į Berlyną 
atvyko ir aukštų rusų karinin
kų misija.

Rusai karininkai jau turėjo 
keletą konferencijų su vokie-

čiais. Dar keletas konferenci
jų įvyks iki savaitės galo.

šios savaites pabaigoje lau
kiama Berlyne Italijos karines 
misijos. Ar planuojama laiky
ti bendra rusų-vokiečių-italų 
karininkų konferencija, dar ne
patirta.

ŠAUKIAMA AMERIKOS RESPUBLIKŲ 
KONFERENCIJA

VVASHINGTON, D. C., rūgs. 
6. — Panamos respublika iš
leido pakvietimą 21-nai šiaurės 
ir pietų Amerikos respublikai 
susirinkti konferencijon.

Jungt. Valstijų valdžia kon
ferencijai pritaria. Manoma, 
pritars jai ir kitos šalys.

Vokietijos, Lenkijos, Fran- 
cuzijos ir Britanijos karas jau 
užgavo Amerikos respublikų

aliejų Vokietijai. Da-
Meksikos eksportai 

Vokietija gan plačiai 
su Brazilija ir Ar-

interesus. Pavyzdžiui, Meksika 
parūpino 
bar šitie 
sulaikyti, 
pirkliavo
gentina. Dabar jų prekyba nu
traukta. Nors Amerikos pre
kyba su Britanija ir jos tal
kininkai tebeina, visgi susida
rė naujų problemų, kurias Ame
rikos respublikoms tenka ap
svarstyti.

PARYŽIUS, Francuzija, 
rūgs. 6—Francuzijos, Len
kijos ir Britanijos valdžios 
apsimainė iškilmingais pri
žadais nedaryti paskiros tai
kos su Vokietija ir kariauti 
kartu iki galutinio laimėji
mo. Be to, Francuzijos už
sienių reikalų ministeris 
Bonnet pasirašė sutartį su 
Lenkijos ambasadorium. Su
tarties vienai punktas drau
džia bet kuriai iš abiejų ša
lių daryti paskirų taikos su
tartį.

HELSINKAI, Suomija, rūgs. 
6. — Suomijos valdžia trečia
dienį įsakė Aaland salų vyriau
sybei paruošti vietos kariuo
menei, kuri atvyks salų neu
traliteto ginti.

KAUNAS. — Dėl kaikurių 
aplinkybių dabartinė Amerikos 
Lietuvių Akc. B. ’ valdyba nu
tarė atsistatydinti ir rugsėjo 
mėn. 6 d. šaukiamas visuotinas 
nepaprastas akcininkų susirin
kimas naujai valdybai rinkti.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
6. — Francuzijos generalinis 
štabas praneša trečiadienį, kad 
francuzų kariuomenė 
pirmyn, nors sutinka 
vokiečių pasipriešinimą

žardžiuose,

suėmė.

slenka 
stiprų

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.

Dabar—
Sekmadieniais
NAUJIENŲ RASTINE
bus
ATIDARYTA 
nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. popiet

žuvę, kai vokiečių 
britų

Hitlerio sutarties komib 
gali būti išmesti, iš par-

125 Athenia pasažie- 
riai žuvo

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
6. — Apskaičiuojama, 12$ pa- 
sažieriai
submarinas paskandino 
pasažierinį laivą Athenia

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra 
našauja!

Daugiausia nepastovus; vė
siau; apystipriai pietų vėjai,
pasikeičią į šiaurės vakarų 
jus; saulė teka 6:20 v. r., 
džiasi 7:16 v. v.

ve- 
lei-

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
6. — Earl Browder, Amerikos 
komunistų partijos sekretorius 
ir vadas, trečiadienį liudijo at
stovų rūmų komitetui tyrinė
jančiam ne-amerikonišką veik
lą. Tarp ko- kita Browder pasa
kė, kad už kritikavimą Stali
no ir 
nistai 
tijos.

Kanados armija ne
priima Jungt. Valst. 

piliečių
0TTAWA, Kanada, rūgs. 6. 

ui- Kanados armijos vadovybė 
paskelbė trečiadiepį, kad ji ne
priims tarnybon Jungt. Valstijų 
piliečių.

KLAIPĖDA.
Pagėgių apskr. sudegė ūkinin
ko Peteraičio visi trobesiai, ja
vai, mašinos ir kitas invento
rius. Gaisras kilęs iš padegimo. 
Gestapo vieną įtariamą

KAUNAS. — šiemet išvež
ta į užsienius jau daugiau kaip 
81 mil. kiaušinių. Lyginant sų 
praėjusiais metais, šiemet jau 
išvežta 7 mil. kiaušinių dau
giau kaip pernai. Per savaitę 
dar išvežama po 2 mil. kiau
šinių.
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OR. BRUNO J. 
zitrrickas 

Gydytojas ir Chirurgą? 
2808 VVest 63rd SL 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais if sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 8111

sutiko tolinti būti tik ketvirtoje 
partijos nartą kategorijoje ir 

• pareikalavo bei gavo pirmų vic-
Dr. V. E. SIEDL1NSK1

DENTISTAS 
Pirm., Trečiadienį, šeštadieni 

4631 So. Ashland Avė.
TeL Yards 0994.

Antrad., KetvirtacL, Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3659

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 80. ASHLAND AVR 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
• Ofiso Tel.: YARDS 4187 
Namų Teki Prospect 1936

DR. C Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So< Ashlatid Avė 
arti 47 Street 

Tek Yards 2246
Valandos nuO 9 iki 8 vakiifo 

Seredoj pagal sutartį.

St. Žiemys-MiŠčikaa

AŠTUONIOLIKTAM RUSUOS KOMUNISTU 
PARTIJOS KONGRESUI UŽSIBAIGUS

(Tęsinys)
Aišku, jog tokiai padėčiai e 

sant nesunku rinkimus atlikti, 
pilniausioje tvarkoje senų žmo
nių naudai.

Ir šita gerai numatė Stalinas* 
kuomet nutari, jog toliau liau
dies kailio negalima dirbti Jė
ga ir reikia darbo klasę paau
koti ir paskelbti visus lygiais, t. 
y. partiją iš buvusios privile
gijuotos vietos pašalinti ir pa
tiems taikytis prie liaudies Ir Į 
naudotis kuo galima, kad nau-i 
jose apystovose išsilaikius val
džioje.

Šitas nutarimas buvo kitų 
paskaitytas kaip ėjimas atgal, 
išsižadėjimas senų revoliucijos 
obalsių, pasityčiojimas iš darbo 
klases, kuri a ii t savo pečių lic- 
še ir tebeneša visą riaštą, gi gy* 
veninio gerybėmis bei teisėmis 
bus sulyginta sU kitais. Papras
tai kalbant, darbo klas>S paskai
tė, jog jiems ir tolimi lieka vi
sa našta, bet jie turi sakyti, kad 
visi lygią naštą neša. ± ... .. . ..< . J- • ..V 11 todėl JI gali remtis ir 11-jog pdrtiią ir darbo klasę per-f . . J , .v J
augo paprasti piliečiai, kurie Vi-, 
są laiką už pečktus tupčjd ir 
pafėlkalavo sali teisią. Dabar 
visi lygus, tie kurie kovojo ir 
kurie nekovojo.

Prasidėjo nepasitenkinimas 
kilti partijos narių ir bendrai 
darbininkijos tarpe ir pradėjo 
veikti tribunolai, kurie šatide 
kairėn ir dešinėn riesb-.aifvda- 
mi kas kokią vietą užėmė.

Stalinas ir jo šalininkai žino
jo, jog teks šaudyti, bet pasirin
ko mažesnį skaičių, nepakeitus 
partijos taktikos, butų tekę dau
giau šaudyti, bet faktas, jog 
Rusijoje atsisakyta senos takti
kos ir partija nusileido tiems, 
kurie išaugo, anot kitų, naujai 
gimusiai aristokratijai, kuri fie-

Iš to aišku, jog Rusija, pakei
tus savo konstituciją Virto to
kia pat valstybe kaip if kitos, 
kurios pagrindė yra vielias šei- 
hilninkds tas, kuris Valdžio
je. Darbininkiškos valdžios pe-
rijodas galutinai užsibaigė. Par
tija turėjo pripažinti, jog neį- 
stenge perdirbti, perauklėti lidu- 

!difs ir turėjo jai nusileisti ir da
bar partija, nors dar valdžiaje, 
turės vis toliau ir toliau hli- 
kr5*]Jti nuo taip vadinamą dar
bininkišką principų ir jos tiks
las virto vienintelis: kaip nors 
ir betkokia kaina išsilaikyti val

džioje! šiandien pataikauja nau
jai biurokratijai, ryt tars gra
žų žodelį darbininkams, bet di4 

•džiatisias šioš valdžios ramstis 
bus ne darbo klasė, bet tie luo
mai, tie gyventojų sluogsniai, 

'kurie įstengs gyvenime parody- 
Reiškia daugiau gyvumo ir apsdkril-

'giau vien naujai išaugusiu, ne 
fevoliučiniu elementu, bet per- 
sigėrusio nauja dvasia, kurioje 
ne menką rolę vaidina smulkiai 
buržuaziniai obalsiai, Ne veltui 
apie 1995 m. Stalinas metė obal- 
sį: “Norime linksmintis!”

Ir todėl Rusijos busima už
sienio politika, kaip parodė jau 
paskutiniai įvykiai, turės už tik
slą grynai savos valstybės inte
resus, nors tdi kenktų ir ben
dram pasaulio revoliucijos gai
srui. Paslėpta pirmas tikslas: 
“Užkurti Pasauly Revoliucijos 
Gaištą”. Viskas niekas, reikia 
patiems laikytis, kitų kraštų 
darbininkai tesižino.

Litvinovo pašalinimas aiškiai 
pafodo, jog Rusija nenori šian
dien pasaulį skirstyti į fašistinį 
-- ----------- - ---- • ■■ į . ------ --------- -J
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JUOKAI
Ketvirtad., rugsėjo 7, 1939
Office and Re*. Phonc Caiumet 7472 
Office Houn:2-4 p. m. 7-8:36 p. m

Cioilizaci ja.
Būrys žmortią atsidūrė 

laivo' sudužimo vienoj saloj, 
kur iš pradžių atrodė, kad ji 
negyvenama. Pagaliau vienoje 
vietoje jie pamatė pakartą 
žmogų.

‘‘Dėkui Dievui”, 
nas iš jų
Ine atsidūrę civilizuotame 
šaulyje.”

po

taria vie- 
rtics vis dėlto esa- 

pft-

Physician and Surgeon
3261 So. Halsted Street

Jis Tai Žino.
Ji: “Jei mano tėvas ką duo-^ 

da, — lai tas yra labai vertin
ga.”

Jis: “Taip, aš tai pastebė
jau, kai tave gavau.”

\KIU SPECIALISTĄ!

. i ............................................... .............. ....

CRANE coal COMPaNY
5332 So. Loltg Avertue

Telefonas fORTŠMOUTĖ 9022
$7-25
$7.00 
$7.2S

POCAHONTAS Mine Run ;
(Scrtened) 'Tonas ..............................
SMUi.KESNfiS * i
Tn-fe ........................... . ........................
PEtROLĖUM CARBON COHE ■
Perkant 3 tonus ar daugiau Tohas 

Sales Tax ekstra.
<*iUi.> t ^■toliui i —m

dr. vaitush; op
LIETUVIS

Mand 20 melų riraktikavimas 
jūsų' garantavimai.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

‘;šti priežaštimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
rho, Skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę if tolitegystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
šu elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kleivos aky? 
dtitaisbtnds.
VALANDOS: nud Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos bė Akinių. Kainos pigiau kaif 

pirnuL

4712 South Ashland Av<
Phorte YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kręivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.- u • > ■ 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki & 
Nedėlioiniš pėgal sutarti.

LIETUVIAI

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Hitleris pasirašo atsakymą, kuriuo jis atmetė Anglijos ir Prancūzijos reika

lavimą, kad vokiečių armija pasitrauktų iš lenkų teritorijos.
...................... ■■■!■■ I , ................................ ■ ■ |l. Į Įljl .lĮlIlį \ i'i ...........

ar nefašistinį, visi lygus ir su 
kuriuo gali silsi taikinti su ku
riuo gali padaryti sutartį, kuri 
naudą neštų Rusijai kaip vals
tybei — getai.

Rusijos komunistą’ partija ga
lutinai atsižadėjo būti auklėtoja, 
nes pamatė, jog mokiniai perau
go mokytojus ir teikia su mo
kiniais, t. y, piliečiais skaitytis.

If nors šiandien komtmisld 
partija skaitosi šeimininkė Ru
sijoje, ši komunistą partija nie
ko neturi bendrų., su tikta ko-* 
munistų^’partija,‘nės jį {tetekti- 
s'avO' Iruv(is fiį xprlfttjljpų,’ /i ben
drai liko be tikslo, be idealo, 
kurio norėtų siekti, jei nėskai4 
tyti idealu valdžios troškimą.

Jau stachanofcų sistemos į4 
vedimas, algų nelygumas, paro4 
dė pirmus ženklus, kad išsiža4 
dama šventų socializmo princi
pų ir jie aukojami grynai vals
tybės interesams. Rusijoje, ly4 
giai, kaip Vokietijoje bei Itali4 
joje dievu virto ne klasė, nė 
partija, ne kuris nors idealas/ 
bet valstybe. Valstybė viskas/ 
valstybės interesams aukojamu! 
viskas. Skirtumas tarp Vokieti4 
jos ir Rusijos tas, jog Fašisti4 
nese valstybėse tebeliko šiokiai 
tokia privalė nuosavybė, t. y, 
valstybė leidžia šalia savęs gy
venti ir daugiau negu kiti nau4 
dotis gyvenimo gėrybėmis — 
kapitalistus, gi Rusijoje vienin4 
telis savininkas yra valstybė, d 
valstybę sudaro tie, kurie, sėdi 
valdžioje, nes jei valdžioje p 
stengtų sėdėti darbininkai —> 
butų gal darbininkams geriau,: 
bet kadangi sulyginus teises vi
si lygus, o darbininkai, miesto 
darbininkai, kurie vieninteli ti
kri pfdletarai, visgi sudaro ma
žumą, valdžioje sėdi kiti. Ir už 
tai Rusijoje prasidėjo, kaip kei
stai tai beišrodytų, naujas dar
bininkų judėjimas/ kuris reika
lauja, kad valdžia pėreitą darbi
ninkams ir reikia vėl įvesti se
ną diktatūrą, kuri proteguotą 
vien darbininkus ant kurią pe
čių visa našta.

Taip sakant, daina prasidėjo 
<š naujo ir1 virto be galo.

Paskutiniame kongrese laimė
jo tie, kurie sako, kad Visi ly- 
gąš, ne tie, kurie reikalavo, kad 
darbininkams butą geriau.

feet tai rodo taip pat, jog £lu4 
sija Vėl pasidalino if tai jai ken
kia būti galingai, nes karui ki
lus gali įgyti daugiau reikšmės 
ir svafoš tie obalsiai, kurie rei
kalaus kelti naują rėvoliUciją if 
visgi pfiVėfsti tisus pėfhUklČti. 
Bet gali imti, jog sena vaga ei
dami bttių to susilauk^ dar ka 
rtii ftėprttsidėjua. •

Bet šiandien Uė tai svarbu 
kas btis, bet kas y fa j O tai kas 
yra rodo, jog grįžtama prie se
nų nusigyvenusiu kapitalistinių

metodų. Kas vakar buvo Šventu 
— šiandien keikiama ir atvirkš
čiai.

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
■ I B* ■ ■■ ■John F. Eudeikis

SENIAUSIĄ M DIDŽIAUSI A LAIDOJIMO IŠTAIGA 

■AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTl -■ 1 

Visi Telefonai YARDS 17414742 
; 4605-07 Sh. Hcrinitage Avė.

, ' 4447 South Fairfield Avenue
? ’ ; Telefonas I.AfAYKtrĖ 0727

7-1 j---I koplyčios visose 
-L__x N* -UsZ < A 1 Chicagos dalyse 

iii iii fti i i ■ ii ■

Klausykit* musų Lietuvių radio programų Antradienio It Šešta*. 
dienie vakarai* 7 Vai* vdkatd iš W. H. L P* stotie* (1480 K.) 

—Pranešėjas P* SALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

■ Draugijos Natiki . , 
Ofiso Tei. Yards 5921 

DR. BERTAS!! 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rėž. 4910 SO. MICH1GAN BLVD. 

Tel. Keuvzood 5107.

įriti O Daktiurai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

šventadieniais tik sUsit&ru*.
Phonc YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6826 
Re*. HJde Park 3391

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoj* 
6900 So. Halsted SL 

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
(šsKyrUš seredotni* ir iubfctnmi*

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

.. rs rusuos ;
Gera?Tife‘fdVialh§ žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles 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 vąL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.
Phonė MIDWAY 2880

Phdhė CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
gydytojas m chirurgas 

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

Šeredomis ir nedėk pagal sutartį. 
Re*. 6631 S6. Califordia Avenue 

Telefonas Republic 7868
Telefonas Rez. Tel.

DORchęster 7200 STEwart 3316

Dr. William J. Charm 
DENTISTAS

Ofiso valandos: 10-12, 1-5, 7-9 
1957 E. ŠĖVENTY-F1RST ŠT. 

prie Jeffery Avė.

No< 2269

Vardas ir pavardė
*Adresas

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEE&LECRAFT OtPT., 
| 1739 So. Halsted Št, Chicago, Ui.

čia |dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No...;......

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison SL 

Telefonu MONROE ««1 
VMaflddS! 9 ryto iki I vakaro 

ai. r- iii■ i ■. i- •  - ' '■ ■ '■*

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn Si. 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namą ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

pagal sutartį.

CROSS STITCH LINEN$ PATTERN 2269 
No. 2269—Išsluvinžjirtias staltiesei.

KLAUSYKIME
VA^RA SALTIMIERO
LIETUVIŠKU RADIO l£f B| |
PROGRAMŲ sĄ.5 W H I F
NUO 6:30 VALANDOS VAKARO ■■ ■■■■■■■

KAS VAKARĄ—1480 K.
Telefonas YABDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai, Ned. nuo 10 iki 1J

Rez. Telephone PLAZA 3200 .

ADVOKATAIOfiso Tel. Vltginla 9036.
Residence TeLBEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakarei 
8930 SOUTH ClAREMONT AVK 

Valandos——9—10 A. M.
Nedėlioj nagai sutaftj.

DALYSK

Yafdi 0782

Cicero

i .ii

3307 Lituknica Avenue
- -•r

1410 South 49th Court

Si

NARIAI
Chicagos
Cicero
Lietuviu
Direktorių
Asociacijos!

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO

ALBERT V. PETKŪS
4704 So. Wedtefn Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
PhOne Yards 4908

6834 ScL Western Avė.
ANTHONY B. PETKUS

Phone Grovehill 0142
^hone Cicero .2109

L LIULEVIČIUS
4348 S. CalifUfrtk Avėhue Phone Lafayette 3572

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

L J. ZOLP PhoUė Yafd* 0781
1640 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituąnica Avenue

Yafds 1139
Yard* 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
ŠKlRtUS: 42-44 EftSt l(J8tft Stfeėi

Phdne Catial 2516
TėL Fullritt*

Dr. F. Pulsuoki Le Vau 
gydytojas ir chirurgas 

Všlandoš kasdien 2-4 ir 6-0 rak.
1957 W. Garfield Blvd,
Cor. Damcn. Hemlock 6690

A. Montvid, M. D.
West Totvn State Sank Bldg. 

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

telefonas SĖULEY 7330
Namą telefonas Bruriswiek 0597

1.1 1. >a ■ m ■ Al

f ei. tards 3146
VALANDOS: Nuo lt Iki 12, 2 iki 

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

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

gydytojas if chirurgas 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn SL
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

Retnkite blog, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOS^’
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Clevelando ir Ohio Žinios
Naujos parapijos piknikas. — Greičiai minėjo 25 metų 

vedybinio gyvenimo sukakti. — Kam kas skauda. — 
Mirė Simonienė. — Antras pažangos vajus. — Va
saros sezonui pasibaigus. — čekų masinis mitingas. 
— Nušovė savo vyrą. — Turėtų pasižiūrėti į save.

Rugsėjo 3 dieną įvyko pi r- 25 metų vedybinio gyvenimo 
as piknikas naujosios para- sukaktuves. P-ai Greičiai sako,mas piknikas naujosios para

pijos, kurioje dabar klebonu 
yra kun. Andžiulaitis. Minė
ta parapija seniau rengdavo 
piknikus savo darže prie baž
nyčios. Ne vien rengdavo pa
rapijos piknikus, bet renduo- 
davo ir kitoms draugijoms.

Tačiau dėl tam tikrų prie
žasčių parapija savo darže 
piknikų rengti nebegali. Tai 
dėl to ir šis parapijos pikni
kas įvyko vadinamoje polic- 
mano farmojc. Diena buvo 
graži ir publikos susirinko 
gražus skaičius. Kaikurie iš 
parapijonų kalba, kad naujas 
klebonas ir nauja tvarka, ir 
tikisi, kad viskas ateityje bus 
sutvarkyta-

— o —
Muzikas Vincas Greičius su 

savo šonkauliu minėjo savo

kad tie keli metai prabėgo la
bai greitai, ir net patys negali 
tikėti, kad jau praėjo 25 metai 
nuo tuo laiko, kai suėjo į šei-i 
mynišką gyvenimą. P-ai Grei
čiai išaugino gražią šeimyną, 
ir visi pasižymi muzikoje. 
Taigi, ir aš linkiu jiems su
laukti geroje sveikatoje auksi
nių vestuvių.

— o —
Sandariečiai per savo orga

ną išsijuosę šaukia, kad bu 
šią kaikurie pažangus cleve- 
landiečiai skubinasi pasigriebti 
kažkokį darbą ateinančiais 
SLA rinkimais. Jeigu jau kas 
trokšta, tai trokšta tie patys 
sandariečiai, o ne kiti. Kam 
skauda, tai tas pats ir glosto 
savo ronas.

— o —
Mirė Dominika Simonienė

N AUJIENŲ-ACME Telephoto
Anglijos karalius Jurgis VI kalba per radiją prašy

damas iš visų dominijų ir kolonijų paramos vedimui 
karo prieš Vokietiją. j,

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

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

5TANEKRD
. .............. and___ ■ -

LOAN ASSOClATIONof Chicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

$3,500,000.00 
- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAV1NGS FEDERALLY 

INSURED

KRAUJAS-ODA
PŲ8L»8, INKSTŲ IR VISŲ KRONKKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
VcntiHimlnklte, Jei kur kitur bandite <y- 
1ytU ir nepaslaekS. Per paskutiniu* 24 
metu* vyrai ir moters—kronlAkieJI ligoniai, 

kurie gydė*! muaų modernu moksliškų 
budu, pasigydė.

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

Žarnos Ligos
GYDOMOS RE OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SUGAIŠTIES
Pilna pagelba per 3 iki O dienų daugumos 

atHitikiniuoite. Klaidos pakeliamos 
darbo žmonoms.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME 

Nepagysite—nieko nemokėsite 
Dykai Ekzamiriacija 

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET
Kampas Adams — šeštas aukštas 

Atdara: O v. r. iki 8 v. v. kasdien 
Sekmadieniais Ir Šventadieniais 10 v. r. 

iki 1 ▼. p. p.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninką, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
UtiM.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

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

DAKTARO FORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PIMPLES

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— 
Žemo turi 10 iš labiausiai vei
kiančią vaistų, senai gerųjų odos 
specialistų pripažintus. Netepąs, 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c, $1. Tikrai rimtam

sulaukusi tiktai 55 metų am
žiaus. Liko palaidota su baž
nytinėmis apeigomis iš Šv. 
Jurgio bažnyčios. Paliko vyrą 
Igną Šimonį. Laidotuvėms pa
tarnavo direktorius ^Vilkelis.

— o —
Piknikas, kuris buvo sureng

tas Machutos darže kun. Steig- 
mano naudai, gerai pavyko, ir 
pelno kiek atliko. Kun. Steig- 
maną ištiko nelaimė, ir reikėjo 
vieną koją nupjauti. Tai apgai
lėtinas įvykis-

— o —
SLA veikėjai jau rengiasi 

prie antro pažangos vajaus. 
Taigi, clevelandiečių tarpe ir
gi pradeda kilti nemažas .bruz
dėjimas. Veikėjai sako, kad 
mes niekuomet nepasiduosime 
kitoms kolonijoms. Tai kaip 
matyti, ūpas pas visus geras, 
ir galima tikėtis, kad ir pasek
mės bus geros sekančiame pa
žangos vajuje.

— o —
Parkų departmentas prane

šė, kad viešosios miesto mau
dynės užsidaro nuo rugsėjo 4 
dienos, ir jų niekas daugiau 
nesaugos. Taigi, ir prašo visus 
motinas, kad neleistų prie 
ežero eiti mažus vaikučius vie
nus. Taipgi, įspėja ir suaugu
sius. Jeigu kurie nesijaučiate, 
kad galite gerai plaukti, tai 
nerizikuokite, nes apsaugos ne
bebus.

Taipgi, ir daugelis žaidimo 
vietų bus uždaryta, nes mo
kyklos jau atsidaro. Vienos 
atsidaro nuo rugsėjo 5 dienos, 
o kitos nuo 11 dienos. Mokyk
lų departamentas prašo, kad 
pridaboti vakučius ir surasti 
žaidimui vietas apie savo na
mus.

Vaikučiai, kaip ir suaugę, 
atlikę savo atostogas, turi grįž
ti prie savo darbų. Ir ne vien 
vaikučiai, bet ir suaugę, kurie 
lanko aukštus mokslus. Jie su
ras gana sunkų darbą. Visi, 
kurie tik lapkė mokyklas, pa
sakys tą pat, būtent, mokslo 
darbas yra sunkus, ir sujikus 
visiems. Pradėti mokslą eiti 
nuo pat mažystės yra sunku. 
Ir juo tolyn, juo sunkyn jis 
darosi. Tai dėl to, vasaros lai
ku poilsis ir yra labai reikalin
gas visiems moksleiviams.

— o —
Clevelande gyveną čekai 

smarkiai darbuojasi, kad ga
lėtų atgauti savo nepriklauso
mybę. Čekų išvažiavime kal
bėjo Dr. Jan Papek iš Chica- 
gos. Dalyvavo per penkis tūk
stančius publikos. Labiausiai 
čekai sujudo, kada Hitleris į- 
sivėlė į karą. Jie mano, kad 
Hitlerį sutriuškinus jie galės 
atsteigti savo krašto nepri
klausomybę.

Cleveland Plain Dealer pa
davė žinią, kad Teklė Lazut- 
kienė, 42 metų amžiaus, nušo
vusi savo vyrą Petrą, 44 metų 
amžiaus, prie savo namų. Jie
du buvę vedę tiktai keturios 
savaitės. Vyras parėjęs namo 
girtas ir pradėjęs ją mušti. Jie 
gyveno adresu 12002 Peelor 
Avė., Linndale.

— o —
Grįžo iš atostogų Alekas Ba

nys. Jis lankėsi pas savo bro
lį Niagra Falls. iP-as Banys 
praleido apie savaitę laiko be
sisvečiuodamas.

— o —
Liet. Kul. Darželio Sąjunga 

rengiasi prie didelių iškilmių. 
Tai bus paminėjimas dešim
ties metų sąjungos gyvavimo. 
Iškilmės bus surengtos,/ban
dėto formoje apie spalio mė
nesio pabaigą. Yra numatoma, 
<ad tas parengimas atneš kiek 
>elno baigimui mokėti dar es
ančios skolos, kuri pasidarė 
darželį įrengiant.

JUOKAI
MOTERŲ LYGYBE

Ak, lygybė ta šventoji! 
Daug kam galvą ji kamuoja. 
Bet lygybės šiame sviete 
Labai maža teregėti.

Vyrų, moterų lygybe 
Ypatinga įdomybė.
Kaip sulygint sutvėrimą

- Su kitokiu prigimumu? ■ 
O ar būt moterims gero, 
Jei reikėtų eit į karą? 
Jei užuot namie sėdėjus, 
Reiktų kęsti lietus, vėjus.

Juk per savo širdį mink- 
(štą •

Jų greit ntidmonės 
(palinksta,

Tad gyvenimas mūsiškis 
Mėtytųsi kaip koks kiškis.

-—P. Pakštiranka. .■ 7 .
”■ - 1 ' ........ .... ■ f

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

( COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
koV-’ų negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios piogos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 Wcst 63rd Street 

prie Loomis.

opkie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

. ....... .. .......... . ....... .. .......................... .......................>
RYTINE RADIO 

VALANDA

Saukit calumet 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

SUPPLY COMPANY Not inc
10 West lt8h Street IstateAIstreetO 

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildoma... 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI—36 MĖNESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

Atdara vakarais iki 7 vai.
Nedėliomis iki 1 v. dieną

— iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien

iki

Išgirsit 
muziką

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

vėliausias žinias, 
į ir kitus įdomius 
pranešimus.

---O----
Suėjo į šeimynišką gyvenimą 

Jean Petraitis su Michael Fran
tas. Vestuvių ceremonijos įvy
to Šv. Jurgio bažnyčioj,’ o ves
tuvių puota privatiškame res
torane, kur dalyvavo giminės 
ir artimi draugai.

— o —
Čalis savo Dirvukėje grau

džiai apsiverkė sakydamas, 
kad musų spaudos platinimas 
paremtas ne bizniškais pagrin
dais ir taktu, bet kitų laik
raščių dergimu, niekinimu ir 
smaugimu.

Bravo čali! Čia pasakei tei
sybę nors vieną sykį savo gy
venime. Dabar atsiversk savo 
praeities lapą ir tada atsimin
si savo darbus. Gal mažai kas 
yra daugiau šmeižtų ir nieki
nimų rašęs kaip jis pats. Jo 
redaguojamas - laikraštis lei
džia daugiau šmeižtų ir nie
kinimų, negu bet kuris kitas 
laikraštis. Darosi nuostabu gir
dėti, kad jau ir pats pradeda 
savo raštus niekinti. Kaip pa
tarle sako: ožys priėjo liepto 
galą.

— o---
Kadangi vasara jau baigiasi 

ir piknikams sezonas jau už
sibaigė, tai visos draugijos ren
giasi prie žieminių parengimų. 
Lietuvių sale jau užimta kuo
ne ant visos žiemos. Parengi
mai įvyks kas sekmadienis. 
Vasaros metu visas judėjimas 
buvo kiek sumažėjęs, nes žmo
nės išvažinėdavo į visus kraš
tus ir mažai kur skaitlingai te
susirinkdavo. Bet dabar vėl 
visas judėjimas atgis ir vieni 
su kitais dažniau galės pasi
matyti salių parengimuose.

—Jonas Jarus
\ _______

fiarsūikitės ‘N-nose”

LITHUANIAN BUItDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina
LIETUVOS AKRO KLIUBO

NAUDAI.

NAUJA 
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, m.
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=-APŽVALGA
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖS BYLA
/

Musų skaitytojai jau žino, 
kad garsioji Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė atsidūrė teisme. Vie
nas jos šėrinįnkų, p. J. Dum
čius, traukia tieson p.p. A. Mi
kalauskų, A. B. Strimaitį ir A. 
S. Trečiokų, reikalaudamas iš 
jų atsiskaitymo iš bendroves

reikia pasakyti, kad komunis- 
tų-nacių bendras frontas pa
darė psycholdgiškai negalimų 
ginkluotų pasipriešinimų pir
majai Votį Papeno atakai 
prieš respublikų 1932 m. i 
kaip galėjo šaukoti savo gy
vastį pilietiriidme kare tie pa
tys darbiriinkai, ginant de
mokratinę vyriausybę, kuo
met meldi laiko prieš tai jie

turto.
Apie tai rašo ir “Tėvynė”.

buvo šaukiami tų vyriausybę 
pašalinti?”

S , * *?■ • '

Čekai kovoja už savo laisvę
Čekų, tremtiniai, kurie gyvena įvairiose Europos ša

lyse, eina į pagalbų lenkams. Lenkijoje yra organizuoja
mi čekų batalijonai iš 15,000 vyrų, kurie yra pasiryžę 
kovoti prieš Hitlerio armijas. Prancūzijoje čekai kurių 
kitų savo armijų, kuri padės franeuzams pulti vokiečius 
vakarų fronte.

Buvęs .Čekoslovakijos prezidentas, Dr. Eduardas Be
nešąs, anų dienų pareiškė, kad visa čekų tauta yra “karo 
stovyje su Vokietija” ir kad ji kartu su lenkais ir jų sų- 
jungininkais kovos tol, kol Hitleris nebus sumuštas.

Vakar atėjo iš Paryžiaus žinia, kad čekų tremtiniai 
užsieniuose steigia savo tautos tarybų, kurių Francuzija 
ir kitos sųjungininkų vyriausybės pripažins, kaipo teisė
tų čekų valdžių. Jos tikslas bus atsteigti nepriklausoma 
čekoslovakų valstybę, kurių naciai sunaikino.

Mes, lietuviai, galime tiktai pasveikinti čekus, sto
jusius į šitų kovų ir palinkėti jiems greičiausio pasiseki
mo l

Čekai ir lenkai

“Nesmagu”, sako . ji, “kad 
du buvusieji SLA. viršininkai 
ir vienas dabartinės SLA fi
nansų komisijos narys atsi
dūrė teisme dėl $28,000 Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
pinigų, kuriuos jie tik ką 
spėjo gauti iš Lietuvos per 
Lietuvos konsulų J. Budrį. 
Gal butų buvę geriau, kad 
tie pinigai butų likę Lietuvoj, 
kada dabar Lietuvoj pinigų 
taip reikia. Išrodo, kad čia 
tie pinigai per bylinėjimąsi 
visvien vėjais nueis. Patrauk
tieji teisman SLA. nariai yra: 
Antanas Mikalauskas, ilga 
laikų buvęs SLA. vice-prezi- 

/ dentu, A. B. Strimaitis, ilgų 
laikų buvęs SLA. Centro sek
retorium, ir A. S. Trečiokas, 
buvęs kandidatu į SLA iždi
ninkus, o dabar esųs finansų 
komisijos nariu. Atstatymo 
Bendrovėje žuvo daug SLA. 
narių pinigų, nes daugiausia 
Susivienijimo nariams tos 
bendrovės Šerai buvo pardą- 
vinėjami po ‘patriotizmo’

Stalinas šiandien daro tarp
tautinėje politikoje tų pat, kų 
jisai 1931 ii/ 1932 metais darė 
Vokietijoje. Vokietijoje, su pa
galba komunistų partijos, jisai 
griovė demokratinę respublikų, 
eidamas ranka už rankos su 
Hitleriu; o dabar jisai kartu su 
Hitleriu stehgiasi sunaikinti ne
priklausomas mažasias Europos 
tautas ir vakarų demokratijas.

Vokietijoje Stalinas savo tik
slų pasiekė. Klausimas, ar jam 
pavyks užrioglyti Hitlerį ant 
sprando ir visai Europai?

NELEMTAS KOMINTER- 
NO GALAS

ri i ■ ■ * •’ "■1 1

Francuzijoje nuo komunistų 
partijos atsimeta ne tiktai tūks
tančiai atskirų narių, bet ir di
delės masinės organizacijos. 
Stambiausia tarp jų buvo me
talo darbininkų unija su 500,- 
000 narių. Iki Stalino pasibučia
vimo su Hitleriu tų galingų, dar
bininkų sų j tingų kontroliavo 
Stalino pakalikai, bet dabar ji

skraiste.” nutraukė visus ryšius su ko-

Iš čekų pavyzdžio gali pasimokinti ir kitos tautos.
Nors lenkai padarė didelę skriaudų Čekoslovakijai, 

Užpuldami jų, kuomet ji neturėjo jėgų gintis, ir atplėš- 
dami nuo jos Ciešeno distriktų, bet šiandien čekai stoja 
Lenkijai į talkų.

\ M vy/ • ■ • ;• - » v <•

Jie žino, kad hitĮeriųfeoji Vokieti ja, y ta bendras Jen- a. 

kų ir čekų priešas. Kol to priešo galybė nebus sulaužyta^ 
tol nė viena silpnesniųjų Europos tautų nebus saugi. To
dėl čekai padeda Lenkijai kovoje prieš nacius.

Panašioje padėtyje, kaip čekai, yra ir lietuviai. Tik 
Lietuva dar nėra galutinai sunaikinta. Laikydamiesi nei-

Girdėt, kad ir daugiau Liet. 
Atst. Bendrovės šėrininkų deda
si prie p. Dumčiaus, remdami 
šių bylų.

BENDRAS NACIŲ IR KO- 
' MUMStŲ-' Ri&i&TAS 

; 1 II:'?----- - "
-i Daugelį žmonių Amerikoje, o 
dar labiau Europoje, be galo 
nustebino Maskvos susitarimas 
su Vokietijos naciais. Bet Ger- 
hart H. Seger, buvęs Vokietijos 
reichstago narys respublikos

traliteto, ji, gal būt, išvengs svetimų armijų įsiveržimo 
i jos teritorijų ir išliks nepriklausoma. Bet lietuvių sim
patijos dabartiniame kare yra Lenkijos pusėje, — nežiū
rint to, kad Lenkija pagrobė Lietuvai Vilnių ir grasino 
jai ultimatumu.

Peilis į nugarą
Telegramoje iš Maskvos Associated Press sako gir

dėjusi, kad šio mėnesio 5 dienų sovietų valdžia pranešė 
Čekoslovakijos ministeriui Zdanko Fierlingerui, jogei ji 
daugiaus nebelaikys jo diplomatiniu pasiuntiniu. Ameri
kos telegramų agentūra negalėjo gauti šitos žinios pa
tvirtinimo.

Nors sovietų valdžia nepasako, ar žinia teisinga, ar
ne, bet sovietų cenzorius leido jų pasiųsti Amerikon. Iš to 
aišku, kad ji negalėjo būti be pagrindo.

Taigi matyt, Stalinas jau pripažįsta, jogei Čekoslo- > 
vakijos teritorija priklauso Hitleriui, tuo tarpu kai Ame
rika, Anglija, Francuzija ir daugelis kitų valstybių atsi
sako legalizuoti tų nacių smurtų prieš čekoslovakijų.

Kaip tik dabar šitos valstybės remia čekų pastan
gas atsteigti Čekoslovakijos nepriklausomybę. 0 komu
nistų išgarbintas, kaipo, “tautų laisvės gynėjas”, Rusijos 
diktatorius smeigia peilį į nugarų čekams, panaikinda
mas jų pasiuntinybę Maskvoje!

Mes lauk iš partijos

laikais, sako, kad tai visai ne 
nauj’enybė. Rusijos komunistai 
ir Vokietijos hitlerininkai jau 
seniai buvo sudarę “bendrų 
frontų”.

“Šitoks bendras frontas”, 
rašo Seger savaitraštyje 
“Neue Volkszeitung”,' “pa
vyzdžiui, gyvavd Vokietijos 
respublikoje, ir jisai nemažai 
prisidėjo prie jos žlugimo. 
1931 m. rugpiilčio mėnesį, už 
metų laiko prieš tai, kai Von 
Papen su savo klika padarė 
pirmų atakų prieš respublikų, 
buvo padarytas Prūsuose re* 
ferendumas su tikslu paša
linti koalicinę vyriausybę

munistais.
e

Tuo tarpu Francuzijos val
džia uždarė.4,yriaušių komunis
tų organų “L’Humanitė” ir ki
tus komunacių laikraščius, ku
rie “sveikino” Maskvų dėl jos 
susibičiuliavimo su rudąja Vo
kietijos diktatūra.

Anglijoje’ rižsidare visa komu
nistų paf’tiją, kai valdžia įspė
jo komunistų ir fašistų centrus, 
kad ateityje bus draudžiami jų 
mitingai iri demonstracijos.

Telegramą is Londono sako, 
kad Britanijos komunistų cent
ras, gavęs tų valdžios įspėjimų, 
pranešė visiems savo skyriams, 
kad jie turi užsidaryti.

Charakteringa yra tai, kad 
Anglijos komunistai susilaukė 
negarbingo galo kartu su Os- 
waldo Mosley’o juodašimtiška 
fašistų sųjunga.

Nėra jokios abejonės, kad tas 
Stalino “taikos žygis” padarė 
galų visam Kominternui. Ame
rikos komunistai dar, tur būt, 
nežino, kad jų “partija” nusika- 
panojo. Jie apie tai patirs, kai 
lavonas ims dvokti.

IŠ LIETUVOS

Komunistų fiureris Earl Browder vakar pareiškė 
Dies komitetui Washingtone, kad tie Amerikos komu
nistų partijos nariai, kurie drįs nepritarti nacių-soviėtų 
sutarčiai, bus metami lauk iš partijos*

Taigi ir lietuvių komunistų vadai — Bimba, Miza- 
ra, Andrulis, Pruseika, Abekas, Jonikas, šolomskas, Žal- 
dokas, Tauras ir k. — turės tų Stalino su Hitleriu “pa
sibučiavimą” ginti, kad ir jiems butų dar taip nemalonu 
tai daryti. Toks yra Maskvos įsakymas.

Jie vargšai visų laikų bandė įtikinti publikų, kad 
Maskvos įsakymai jiems nesu privalomi. Bet pats Brow- 
deris dabar įrodo, kad jie melavo.

(kuri buvo sudaryta iš social
demokratų, demokratų ir 
Centro ir kurios priešakyje 
stovėjo Prūsų ministeris pir
mininkas socialdemokratas 
Braun). Tų referendurtių su
manė nacional-socialistų (na
cių) partija. Komunistų par
tijos centralinis komitetas ra
gino savo narius ir balsuoto
jus remti referendumų kartu 
su naciais prieš demokratinę 
Prūsų respublikos vyriausy
bę. Komunistų-nacių bendras 
frontas jau buvo tuomet iš
gyvavęs pusę metų Vokietijos 
reichstage, kur šios dvi par
tijos nuolatos balsuodavo 
kartų: nė vienas reichstago 
narys neužmirš to begėdiško 
vaizdo, kaip komunistai ir 
nacionalsocialistai nesuskaito
moje daugybėje atsitikimų 
balsuodavo išvien " prieš Vo
kietijos respublikų, stengda
miesi išnaudoti savo partijos 
tikslams ekonominius Vokie
tijos sunkumus. Nenunei
giant Vokietijos respublikinių 
partijų padarytų klaidų it 
silpnumo, kurį jos parodė,

KAUNAS. — švietimo mini
sterija nuo šių mokslo metų 
atidarys dar 130 naujų pradžios 
mokyklų komplektų, o neužil
go skaičius pasieks iki 150 
komplektų. Uertvarkius pra
džios mokyklų programų, pra
dėta steigti daug penktųjų ir 
šeštųjų skyrių miestuose ir 
miesteliuose, taip pat bažnyt
kaimiuose.

KLAIPĖDA.—Klaipėdos kra
šte pradėti kolonizuoti nacio
nalsocialistų ipartijos ištikimie
ji, atsiųsti iš Vokietijos gilu
mo. Kiekvienas kolonistas turi 
įmokėti tik 300 markių pini
gais ir gauna nedidelį ūkelį su 
trobesiais ir inventorium. Ko
lonistai padrikti iš pačių pati
kimiausių partijos veikėjų.

KLAIPĖDA. — Rugsėjo 9 d. 
šaukiamas -Tautinio Lietuvių 
Banko Klaipėdoje akcininkų su
sirinkimas, kurio dienotvarkė
je yra banko. likvidavimo klau
simas. Bankui esančios suda
rytos tokios sąlygos, kad jis

ginant respublikos gyvybę, verčiamas likviduotis.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Prezidento Roosevelto išleista proklamacija ryšium 

su Amerikos neurtalitetu. Proklamacijoje prie kariau
jančių šalių yra priskaitytos ir Anglijos dominijos.

$

I I LIETUVOS PASIUN
; TINYBES ŽINIOS

I •*

Visa Lietuva Budi Savo Laisvės 
Sargyboje

Akyvaizdoje siaučiančios au
dros netolimoje kaiminystėje, 
visa Lietuva budi savo laisvės 
ir nepriklausomybės sargyboje, 
— su kariais jr šauliais pirmo
se eilėse; išnyko srovinės var
žytinės, nubluko asmeninio po
būdžio ambicijos, o liko tik 
sveikas lietuvių tautos vienybes 
ir gilus atsakomybės jausmas, 
netolimos praeities patyrimais 
užgrudytas ir senovės vargais 
išbandytas.

Kas murzina Lietuvą
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Tasai kriminalinių darbų ti

pas ponas Rutkauskas dabar 
Darbo Rūmuose tvarko darbi
ninkų reikalus, jo nurodymais 
ir jo žiniomis darbininkai ad- 
ministratyviai baudžiami.

O panašių tipų į Rutkauską 
Darbo Ruinų pastogėje esama 
ir daugiau. Tai tokie vyrai mur
zina Lietuvą ir provokuoja dar
bininkus!

Birštone, tame kurorte, yra į- 
steigta ligonių kasos sanatorija. 
Žinoma, tai gera ir darbinin
kams naudinga įstaiga. Paliegę, 
susirgę darbininkai čia ne vie
nas prašosi būti gydomas. Tos 
sanatorijos ūkvedžiu paskirtas 
buvęs Šiaulių miesto darbo in
spektorius, kuris už kyšių ėmi-
mų yra baustas ir iš tarnybos 
atleistas, tai ponas Česna, dar
bininkų tarpe gerai žinomas.

Sakykite, kaip darbininkai 
turi jaustis toje sanatorijoje, 
kai susiduria su tuo ponu, ku
ris dar taip neseniai darbinin
kų reikalus už kyšius pardavi
nėjo? Jus paklausite, kaip tokie 
ponai įsiskverbia į tokias jaut
rias įstaigas, kas čia jiems sutei- 

’kia tarnybas?
Jų dauguma gauna tarnybas 

rekomenduojant Darbo apsau
gos departamento atsakingų pa
reigūnų I

Tai faktai!
Sakykite, kas šiuo metu išdrįs 

nepriimti tokio tarnautojo, ku
ris turi darbo apsaugos vyriau
sių pareigūnų rekomendacijos 
raštelį! Eikite jus į nelaimingų 
atsitikimų kasų, arba į ligonių 
kasas tenais tarnautojų tarpe 
užtiksite nemaža tokių- vyrų, 
ar moterų, kurių visai netolima 
praeitis labai drumsta.

Atrodytų lyg sąmoningai į to
kias jautrias įstaigas kaip tik 
skiriami tokie tarnautojai, ku
rie visai netolimos praeities pa
likimas I

šioji vyriausybė turi didelį 
pasitikėjimų visame krašte, ja 
pasitiki ir darbininkai, bet jei 
vyriausybė neatkreips į šiuos 
didžiulius nenormalumus savo 
dėmesio ir darbo apsaugos ir 
socialinio draudimo įstaigų ne
pakontroliuos, jei neperžiurės, 
kas tomis įstaigomis vadovauja 
ir jei leis ir toliau ponams Rut
kauskams, česnams ir kitiems 
šeimininkauti, tai darbininkai 
nustos pasitikėję vyriausybe. 
Bet kad ponai Rutkauskai čia 
nustotų šeimininkavę, pirmoje 
eilėje tenka pakeisti iš viso dar
bo apsaugos ir socialinio drau
dimo vadovybę.

Tik tuomet nebus kas tokius 
tipus toms tarnyboms rekomen
duoja. Stačiąi negalima net ti
kėti, kad tokiems tipams kaip

ponas Rutkauskas pavesta to
kios atsakomingos pareigos, o 
vienok taip yra, tai neginčija
mi faktai. Jei kas nors bešališ
kai tas įstaigas patikrintų, tai 
čia užtiktų dar ir daugiau pa-į 
našių paukščių paukštelių, ku
rie daug neramybės įneša į vi
sų darbininkijos gyvenimų.

Šia proga galėtume atsakyti 
Lietuvos Aidui, kuriam beieš
kojus kas užsieniuose nuodiją 
lietuvių dvasių, jisai galėtų pa
sišvaistyti po kai kurias darbo 
apsaugos ir socialinio draudimo 
įstaigas ir čia surastų, kas tik
rai nuodija Lietuvos darbinin
kijos dvasių, kas murzina Lie
tuvą ir kas stumia darbininkus 
į visokių ekstrymistų eiles!

Šitie vyrai, visai netolimos

Lietuvos Santykiai Su Meksika
Rugpiučib 29 dienų Washing- 

tone pasikeista Lietuvos-Meksi- 
kos draugiškumo sutarties rati
fikacijomis.

Pirmasis sutarties posmas 
skamba taip:

“Tarp Lietuvos Respublikos 
ir Jungtinių Meksikos Valsty
bių Respublikos, o taip pat 
tarp abiejų šalių piliečių, vieš
pataus nelaužoma taika ir 
nuoširdus bei amžinas drau
giškumas.”
Antrasis sutąrties straipsnis 

kalba apie diplomatinių ir kon- 
sularinių santykių sudarymą.

Trečiasis straipsnis kalba, kad 
susitariančios šalys pasižada pa
vesti išspręsti konsilijacijos ir 
arbitražo tvarka visus ginčija
mus klausimus, kokie jie ne
būtų.

Ketvirtasis posmas sako, kad 
sutartis įsigalioja trisdešimts 
dienoms praėjus po ratifikaci
jomis pasikeitimo.

Pasirašyti to akto protokolą 
buvo įgalioti, iš Lietuvos pusės: 
Povilas Žadeikis, Lietuvos Pa
siuntinys ir Įgaliotas 
Washingtone, — iš 
pusės: Ambasadorius 
Cas.ĮiUp. Najera.
Washington, D. C.
1939 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Ministras 
Meksikos 
Francisco

I

praeities kaliniai Lietuvai jo
kios garbės nesudaro ir tiesiog 
nesmagu apie juos rašyti, tai 
visa viešumon kelti, bet jie tu
ri tiek visokių užtarėjų, tiek 
rėmėjų, kad labai ramiai ir 
saugiai jaučiasi ir čia Lietuvoje 
niekas nedrįsta viešai apie juos 
kalbėti;

Kas šiandien gali išdrįsti iš 
darbininkų viešai pasakyti, kad 
Rutkauskams pavesta jų reika
lai tvarkyti, nes tie ponai Rut
kauskai labai saugiai jaučiasi. 
Pagaliaus darbininkai net netu
ri progos viešai šitas žaizdas iš
kelti ir pareikalauti juos paša
linti, pašalinti tuos, kurie kirši
na darbininkus ir drumsčia jų 
ramybę.

Sakykite^ ar galima rimtai pa
tikėti Rutkauskų visokioms in
formacijoms? O vienok yra 
žmonės, kurie jiems, bet, ne rim
tiems darbininkams visiškai pa
sitiki!

Tai skaudu!
Skaudu, kai matai, kad to

kiose rimtose ir jautriose įstai
gose sėdi netolimos praeities 
kriminalistai!

Rodos, tyčia čia sutelkiami 
visokie naktibaldos, visokie pa
daužos, kad provokavus darbi
ninkus.

Atrodo, kad tai sųmoningai 
piktos valios darbas, kad mur
zinus Lietuvų!

štai vyručiai, kas murzina 
Lietuvos vardų, bet ne tie, ku
rie šituos dalykėlius iškelia vie
šumon !

Daug dar butų galima viso
kių dalykėlių apie tokių ponų 
darbus parašyti, bet šiuo kart 
pakaks.

Tikrai tai nemaloni ' pareiga 
apie tokius vyrukus rašyti! Ir 
skaudu, kai matai tuos vyrukus 
dar šiandien besidarbuojančius, 
dar šiandien Lietuvos vardų 
murzinančius! -—H. L.
VIII—18.

(GALAS)

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Paskutinėmis 

dienomis kažkokie agentai pra
dėjo verbuoti Lietuvos miestų 
darbininkus vykti į vieną kai
myninę valstybę dirbti, žadė
dami gerų uždarbį ir užlaiky
mą. Vyliojami net kariuomenė
je netarnavę jauni vyrukai. Iš 
Šančių jau keli tokie slapta 
yra išvykę. Prieš kiek laiko pa
našiai buvo agituojami vykti į 
tų pačią Valstybę lauko darbi
ninkai, kurie tačiau, pasijutę 
esą apvilti, pradėjo grįžti ir 
skųstis, kad agentai juos ap
vylę.

KLAIPĖDA. — Visi benzino 
tankai, naftos bei tepalų cis
ternos visame Klaipėdos kra
šte relvizuotos. Nuo šiol jas 
vandys specialus komisaras. 
Surašyti visi krašte esą priva
tus automobiliai ir sunkveži
miai, kurie busią rekvizuoti 
kalipėdiškiams ekskursantams 
pervežti į įvyksiančias Tannen- 
bergo mūšio sukakties iškil
mes.

KLAIPĖDA.—Klaipėdos kra
što gyventojai, turintieji sienai 
pereiti korteles, pradeda vis 
dažniau ateiti į Lietuvos pusę 
pavalgyti ir maisto produktų 
nusipirkti. Daug kur pasienio 
su Klaipėdos kraštu miesteliuo
se vyksta, net specialus turgai, 
kuriuose klaipėdiškiai perkasi 
maisto produktų.

KLAIPĖDA. — Nors Klaipė
dos įgula buvo numačiusi šau
dymo pratimus baigti rugpiu- 
Čio mėn. pirmoje pusėje, ta
čiau dabar paskelbta, kad šau
dymo pratimai pratęsiami ne
ribotam laikui, šaudymų bilde
sys aiškiai girdimas ir Palan
goje.
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Brooklyn, N. Y.
Garsusis Broadway. — Seni ir 

nauji draugai. — Stalinas ir 
Hitleris tapo amžinais drau
gais.

dienos. Bet lai būna ši gatve 
garsi tiems, kas jos garsumą 
įvertina. Aš gi ne apie tai no
riu kalbėti. Vos peržengus East 
River atsiduri Brooklyne. čia 
yra kita bent lietuviams garsi 
gatvė, tai Grand Street. Čia nuo

Darbo dienos “Labor day” senų laikų užsilikę lietuvių cen-
šventėmis ir artinantis lietuvių 
dienai Pasaulinėje Parodoje; 
dyklaikio proga esu čia New 
Yorke. New Yorkas yra šio kon
tinento širdis, tad čia visko ir 
visokiausių nuotykių daugiausia 
galima pastebėti.

Broadway — garsioji New 
Yorko gatvė yra viena iš tų di
džiulių New Yorko gyslų, ku
ria teka New Yorko garsumo 
gyvybiniai syvai. Kaip garsi ši 
plati ir kreiva gatvė, liudiją tas 
faktas, kad didžiuliai vietos lai
kraščiai turi specialinius rašy
tojus, kurie rašo vien tik apie 
šių tipingų gatvę — diena iš

tro pėdsakai, čia galima suras
ti įvairių lietuvių praeities pu
siau kultūrinių likučių. Nors ši 
gatvė yra gana ilga, vienok lie
tuviams ji pasidarė pertrumpa, 
ir jie, lietuviai, skleidėsi po vi
sų platų Brooklynų. Politiškai 
čia lietuviai gana sukietėję: tau
tininkų—fašistų tvirtovė Grand 
strytis. Komunistų—diktatorių 
Juozo Stalino tvirtovė TenEyck 
ir kampas Lorimer gatvių. So
cialistai, demokratijos gyvi iš
pažintojai, mano draugai. Drau
gai viso demokratinio pasaulio 
dalies. Čia Brooklyne jie šiuo 
laikotarpiu susispietę aplink 
Naujųjų Gadynę, Leonard St.

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

M
NAUJIENŲHACMETTelephoto .

Zalmon G. Simnions (baltai apsirengęs, kuris lai
mėjo motorinių laivukų lenktynes Detroite. Jis plauke 
66 mylias su viršum per valandų.

Liet. Gen. Konsulato 
New Yorke Aukų 
Pakvitavimas Nr. 16

1) Apsigynimo reikalams:
J, F. Baltramaitis, Brooklyn, 

Ncw York ...............   $5.00
Aušros Vartų Parapijos ir 

Lietuvių R. K. Federacijos 33 
Skyriaus, Worcester, Mass, su
rengto išvažiavimo pelnas (per 
Juozų Glavickų) ..........  $75.00

Kun. Kleb. Konstantinas Va- 
.v/s, Worcester, Mass. (per J. 
Glavickų) .......................... 5.00

Anupras Katinas, Montreal, 
Kanada .............................  2.50

po 0.50; P. Peskarskis, C. R. 
George—po $0.25; K. Motelis— 
$0.15.

A. Zr O. Kuniučiai—$2.00; 
per A. Kuniutį aukojo: A. Au
gulis, J. Samulevičius, S. Bal
čiūnas, A. Batkus—po $050. *

Per O. Dagilienę aukojo*. J. 
Čapaitis—$1.00; A. Rimša, Z. 
Užumeckienė—po $0.50; R. Oz
as—$0.25; J. Gudaitė, P. Jera- 
šiunas —po $0.20; J. Siaučiu- 
has, B. M. ir P. Daugėlai—po 
$0.10.

Lietuvis Plumberis
—- Laisniuotas —

GAS FITTINGS and 6EWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

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

EGG ............................ $6.00
NUT ...........   $6.00
BIG LUMP ................. $6.00
MINE RUN ................. $5.75
SCREENINGS ............ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Čia Brooklyne man teko sutikti 
draugus, kuriuos seniai pažįstu. 
Sutikau ir tokių, kurie LSS 19- 
toje kuopoje yra dar nauji. Su
tikau ir tuos, kurie sako buvę 
pasitraukę iš LSS 19-tos kuo
pos, bet dabar ir vėl grįžo. Tū
lų pasitraukimas iš LSS 19 kuo
pos buvo labai panašus į prin
cipinę silpnybę; mat, ieškota pa
sitenkinimo kitur, nesurasta ir 
todėl atitaisyta klaida.

LSS 19-ta kuopa rugsėjo 1 d. 
turėjo nepaprastų kuopos susi-

Lietuvių Dienos Komiteto Pranešimai
Lietuvos Įgaliotų Ministerį, Po-

Britain, Conn. (per J. Petke
vičių) .............................. 15.00

Kazys Braciška, Cleveland, 
Ohio (per savaitraštį “Lietu
vių Žinios”—‘P. A. Šukį) 10.00
2) Šaulių Sąjungai:

Frank Lulevičius, Philadel-

J» Gruhevičius—$1.00; J. Con- 
rad, A. Kazlauskas. Podolskis, 
E. KaceviČiutė—po $0.25.

J. Bieliauskas—$0.25; per J. 
Bieliauskų aukojo: J. Raguckis 
-$0.25; V. Meldažienė—$0.10.

Iš viso prisiųsta (per SLA 
236 kuopos, Toronto, Kanada, 
iždininkę M. F. Jokubynienę— 
SLA Sekretorių dr. M. J. Vi- 
nikų) .............................  $38.70

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Skyrius, Cambridge, Mass. (per 
ižd. Jonų Kairaitį) ....... $25.00

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

Pečiai
SUN FLAME Oil Burner, 3 ar 4 
kambariams, vertas $39.00 už 

$19.50
NORGE Oil Burner, 3 ar 4 kam

bariams, vertas $59.00 už
$39.50

Pasirinkimas — Quaker, Mono- 
gram, Modem Air Iron Master, 
su’ aliejumi ir gazu—Kombinaci

ja, vertas $149.00 ’ ■ • 
$89.00

Su anglimis ir gazu Kombinacija 
po $69.00 ir aukščiau

Norge, Universal, Crown, 1940 
metų pečiai parduodami su di

dele nuolaida.
Aplaikytas didelis užsisakymas 
ant orderio Parlor Setų Kroeh- 
ler, Fenske, Pullman, Uion ir 
parduodama žemiau perkamosios 
kainos. Jsimainykite savo seną 
radio ant naujos 1940 metų mo
delio, o girdėsite visas vėliausias 
žinias iš Europos tiesiog ir gerą 

muziką
Pamatykite visas 1940 metų ra
dijas viena šalę kitos, su ste
bėtinais pagerinimais — Philco, 
RCA Victor, Zenith gražiuose 
kabinetuose po

49.00 ir aukščiau
Nuolaidą Duodam už Seną Radiją

"Good Times” Model'

Model U-123 I

Radijo ir Automatiška Victrola, 
pati permaino rekordus. Kaina 
$149.00. Nuolaidos už sena $50.00 
Trumpam laikui tik $00 QQ
12 GRAŽIŲ REKORDŲ DYKAI 
Columbia nauji* lietuviški rekor

dai nupiginti iki 49 centų

Jos.F.Budrik
Furniture House

3409-11 So. Halsted St
Tel. Yards 3088

rinkimų, kur buvo nutarta reng
ti prakalbas, kurios įvyks rug
sėjo 8 d. Piliečių klube. Prakal
bų tema atrodo gana kieta, — 
Dabartinė Pasaulinė Padėtis. 
Šiose prakalbose, spėjama, kad 
komunistai turės rausti iš gė
dos, jeigu jie išdrįs atsilankyti 
į prakalbas. Taipgi yra spėja
ma, kad komunistai gali iš nau
jo organizuoti baublių chorus, 
kad pakenkti kalbėtojams, kuo
met kieti faktai komunistams 
pradės akis badyti. Kiti sako, 
kad komunistai (eiliniai komu
nistai) yra neregiai, ir jie jokių 
faktų nepaiso. Vienok juos dar 
tankina jų ausys — girdėjimas, 

tas jų girdėjimas ardo jų ner
vus ir verčia juos baubti, rėkli 
ir drumsti publikoje ramybę. 
Tai mes esame prityrę iš praei
ties. Kai teisybės žodis juos pra
deda kankinti, tai jie pradeda 
jaubti ir rėkti. Praeityje tas 
juvo komunistų vienatinis gin
klas, kuriuom jie kovojo prieš 
tiekvienų jiems nepalankų nuo
tykį-

Stalino-Hitlerio Pasibučiavi
mas. Jeigu komunistai dar bent 
kiek turi tyros sųžinės, tai tu
rėtų būt jiems be galo kartus 
nuotykis, kuomet jie ne tik pra
eityje, bet ir dabar turi suor
ganizavę komitetus kovai prieš 
karų ir fašizmų. Ir va: kuomet 
komunistai tokių kovų vedė, tai 
jų vadas Stalinas darė sutartį 
su juodžiausiu fašistų vadu Hit
leriu. Komunistai agitavo prieš 
karų, ir vėl rinko pinigus gink
lų fondui, kad kariauti. Kų ko
munistai dabar darys? Prieš 
karų ir fašizmų kova jau baig
ta, nes fašizmas ir komunizmas 
tapo tikrieji dvyniai — broliu
kai. Kada Stalinas taip puikiai 
save nusimaskavo prieš visų pa
saulį, komunistams neliko pa
grindo po jų kojomis toliau 
bent kų veikti. Bet ar komunis
tai tai atjaučia ir ar jie 
pranta?

Brooklyno lietuviai 
lankyti čia minimas LSS 
kuopos prakalbas.

—Viso labo Rytietis

New Yorko Pas. Parodos Lie
tuvių Dienos Komitetas šiuomi 
nori painformuoti visus gerb. 
choristus ir kitus programos 
dalyvius, kad rugsėjo 10 d., po 
Lietuvių Dienos programos, nuo 
6 v. vak. Klasčiaus parke ir sa
lėje, Maspethe, visi programos 
dalyviai bus pavaišinti užkan
džiais, gėrimais. Šiuo rūpinasi 
speciali choristų priėmimo ko
misija.

II
Kadangi komitetas gauna pa-

vienos įstaigos ruošiamas pik
nikas Lietuvių Dienos (rugsė
jo 9 d.) išvakarėse yra maišo
mas su šio komiteto veikla, 
komitetas nori visuomenei pra
nešti, kad. jis su tu pramoga 
nieko bendro neturi. Taip pat 
šis komitetas nieko bendro ne
turi su tos pat įstaigos ar jų 
vedėjų išleistais ir platinamais 
spalvuotais celulioziniais ženk
leliais, kurie turi New Yorko 
Pas. Jarodos ženklų ir Lietu
vių Dienos (rugsėjo 10 d.) įra
šų. Nei iš minėto pikniko, nei 
iš šio ženklelio jokių pajamų 
neturi Lietuvių Dienos Komi
tetas, kuris savo veiklos pa
čioje pradžioje* yra nutaręs 
Lietuvių Dienos Fondo likusį 
pelnų paskirti Vilniaus lietuvių 
ir kitiems svarbiems reika-
ams.

Komiteto išleistas Lietuvių 
Dienai paminėti ženklelis yra 
metalinis (bronzos), turintis 
atitinkamų Lietuvių Dienos įra
šų ir vytį. Ženkleliai parduoda
mi po 25 et. šiuomi primena
me, kad visų platintojų šven
ta pareiga už ženklelius tuo
jau atsiskaityti, išišpl 
grųžinti prieš Lietuvių 
arba jos metu.

III
Lietuvių Dienos 

bus vykdoma tokia
9—11 vah ryte 

šokėjų pratybos 
Peace platformoje
Lietuvos Pavilijono).

10:45 vai. prie garbės var
tų Parodos vadovybė sutinka

12:30 vai. choristai, šokėjai, 
orkestrai, legijonieriai ir kili 
programos dalyviai renkasi iš
kilmingai eisenai prie Long 
Island geležinkelio stoties aikš
tės ir ten rikiuojasi.

12:45 vaL varpų skambini
mas.

1 vai. popiet eisenos pradžia 
— einama prie Washingtono 
stovyklos ir iš ten Lietuvos Pa- 
vilijono link.

2 vai. popiet Courk of Peace 
aikštėje dainų, šokių ir sveiki
nimo kalbų programa. Iš ame
rikiečių sveil^jiimo kalbas pa
sakyti pakviesti New Yorko 
mayoras La Guardia, Parodos 
pirmininkas Grover Whalen ir 
J. A. V. Parodos Komisaras

I (J. ' it <

Edward J. Flynn. Kalbės mini- 
steris P. Žadeikis ir Lietuvos 
Generalinio Komisaro pareigas 
einųs Jonas , Budrys. Jungti
niam chorui y^acĮovaus komp. J. 
Žilevičius. Tautiškų šokių gru
pes paruošė M. Baronaitė. Pro
gramos vedėju bus Juozas B. 
Laučka, Komiteto

IV
Atvykę į New 

viai ir iš anksto
nakvynėmis, prašomi kreiptis 
tiesioginiai ar telefonu į lietu
vių laikraščius ir į Lietuvos Pa- 
vilijonų, kur bus suteiktos ži
nios apie galimumų gauti kam
barius lengvomis sųlygomis.

Visi lietuviai prašomi entu
ziastingai dalyvauti iškilmėse. 
Lietuvos moterys ir merginos 
kviečiamos tų dienų pasipuošti 
tautiškais drabužiais.

Jei reikalinga dar kokių in
formacijų, rašykite šiuo adre
su: 16 W. 75 St., New York,

nybę”—A. S. Trečiokų) .... 1.00
Povilas Jaugulis, N. Grafton, 

Mass..................................... 100
3) Šventosios Uosio Statybai:

N. N. N. Grafton, Mass. 3.00
4) Klaipėdos Tremtiniams:

Martynas V ei veris, N. Graf
ton, Mass. ...........   3.00
....Vera Treigienė, Siincoe, Ka
nada—$5.00; per V. Treigienę 
aukojo: H. A. Freeinan—$5.00; 
E. Pakėnas, V. Volek, John G. 
Hanselman, P. Karčauskas, Mr. 
ir Mrs. A. Rosettis, T. Gindrė- 
nas, John Janus, A. G. Mc’- 
Gaugąn, W. G. Cunningham, 
W. Durghuty, H. Heath, Joy’s 
Garage, Stella Sams, T. E. 
Barton and Son—po $1.00; Dr. 
E* W. Zumstein—$2.00; A. Ša
mas—$1-00; M. Ihnal, J. M. 
Cunningham, Carrol Bros.—

Britain, Conn. (per J. Petke
vičių) .............................  $15.00

VISO $204.20
ši suma 1939 m. rugpiuČio 

mčn. 30 dienų išsiųsta atitin
kamoms įstaigoms Lietuvoje 
čekių Nr. 1387.
1939/VIII/31 d.

• LIGONINES 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TON ŠILAI IŠIMAMI už I j 0.50 
GYDYMAS LIGONINĖJ IK H.00 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje —. *15.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama_
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSFITAL 
1900 So* Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS

Dienų

programa 
tvarka:
choristų ir
Courl of

tų su-

pirmininkas.

Yorkų lietu- 
neapsirupinę

Visi laukiam, visi kviečiam. 
Atvykite ir parodykite lietuviš
ko džiaugsmo ir lietuviškos 
dvasios galių.

Lietuvių Dienos Komitetas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE’"

turėtų 
19-tos

DANTIMS 
PLEITOS 
Pataisoma

T

ė

SUDRIKO PROGRAMAI:
WCFL—970 k. nedėlios vakarais 

9 vai.
WHFC—1420 k. Ketvergais kąip 

7 vai. vakare.
WAAF—920 k. International Pot- 

Pouri panedėliais ir pet- 
nyčiomis 4:30 po pietų.

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

¥

GERBIAMI NAUJIENŲ Skal- 
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuve®, 
kurios Skelbiasi Naujienose,

ASTH MA 
"varnam m

Jei jus kenčiate nuo Dusulio Ženklų, nuo 
kosulio, uždusimo—rafiykit greitai, gausit 
DYKAI IŠBANDYMUI tikrų palengvinimą. 
Atsiliepimai nuo vadinamų “nelftgydomų" li
gų specialiai pageidaujami. Rašykit NACOR, 

836—U. State Life Building, 
Indianapolis, Indiana.

BIIL'S TAVERN
4756 SOUTH WESTERN AVENUE

Telefonas LAFAYETTE 2649

MODERNIŠKIAUSIS TAVERNAS SOUTH SIDE—SPECIAL 
PLATE LUNCH KASDIENĄ 25c — UTARNINKAIS KUGELIS 
IR BARB£QUE: IRIEI) CHICKEN IR STEAKS—TREČIADIE
NIAIS, ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS.—KEPTA ŽU
VIS PENKTADIENIAIS. Kviečia Visus Atsilankyti:

ONA IR VINCAS POPELL, Savininkai

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA ................................................. 970
4 HR. SPAR VARNIŠIUS .......................... <$1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS .................   50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .....................

PRISTATOME MIESTE VISUR.

Spausdinam

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

MADOS

A. A. 4138. — Ploninanti suknelė 
augesniai moteriai. Sukirptos mie- 
ros 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ir 50.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti. pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gsdi- 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, DL

P.$125Oužtikrintos 
pleitos Pinigai grąžinami 

jei nepatenkinti

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iŠ impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.
Lavmdale Deniai Laboratories

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė
Tel. Lawndale 2908-9. Tel. Monroe 9251

■BHBBBnnBi Atdara iki 9 V. p. p. MaB&SĖSSBDSBEBH

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canttl 8500

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

atsiųsti man pavyzd) No.

Mferos  per

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Mfartaa ir valstija)
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ŠAULIUI Josephine Milleriutė

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 — 1927)
Ten, kur žemė Gedimino 
Vilniaus miestą užaugino, 
skraido aras neramus,

Moterų Seimo 
programa MOTINA IR DUKTĖ

RAŠO LIUDA

(Tęsinys)
Tiesą pasakius, tarp tų val

dininkų, siunčiamų iš Rusijos 
į musų “pakraščius”, retai ka
da pasitaikydavo doresnis as
muo, o jei toks atsitikdavo (ži
nau vieną), buvo mylimas sve
čias... Tas pats paskum irgi, 
kiek girdėjau, liko toks, kaip 
ir kiti valdininkai, tik mums 
neatsimainė; turėjau netikėtos 
progos tuo įsitikinti. Tada jis 
buvo “sprauniku” Šiauliuose. 
Jo pavardė. Sosnovski. Kokį aš 
vardą turėjau valdininkų ir 
žandarų tarpe — gali būti aiš
ku kiekvienam, kas tuos už
rašus skaitys. Nebeatmenu, ka
da teko man keliaujant atsi
durti Radviliškio stoty, kur 
musų traukinys turėjo ilgiau, 
kaip paprastai, stovėti, nes ta
da kažin kas keliavo iš caro 
giminės, žinoma, atskiru trau
kiniu, ir tas antrasis, svarbu-

Visos turėtų žinoti, kad van
duo yra tikras grožio pagelbi- 
ninkas. Kaip tik iš ryto atsike- 
liate, būtinai išgerkite stiklą 
vandens. Paprastai visi, o ypa
čiai moterys, geria per mažai 
vandens, ir aišku, kad tada si
stema nebeveikia kaip reikia. 
Tokiems, kurių viduriai nebe
veikia reguliariškai, patartina 
dar įdėti trupučiuką druskos į 
tą pirmą rytmetinį stiklą van
dens.

Žinokite gerai, kad dar per 
dieną reikia Išgerti mažiausiai 
šešis stiklus vandens, ir pri- 
praskite išgerti vieną stiklą ei
damos gulti.

Moterys buvo bau
džiamos už vartoji

mą kosmetikų —/---------
1770 metais Anglijos moterys 

vartojo tiek daug kosmetikos 
kad vyrai nebegalėjo išsirinkti 
sau žmonas. Jie sakydavo, kad 
moterys su savo tepalais pavi 
bodavo juos ženatvei. Ir jie bu
vo jau taip įsibauginę moterų 
tepalais, jog net į parlamentą 
įnešė klausimą, kad išge bet 
vyrus nuo šios “apgavystes”. 
Buvo tuomet išleistos taisyklės, 
kurios skambėjo maždaug 
šiaip: “Kiekviena moteris, be 
skirtumo amžiaus, stovio, pro 
fesijos ar klasės, ar ji bus 
mergina, moteris ar našlė, kuri 
šiuo laiku ir po šių teisių įve
dimo prikalbins ar privil os že- 
nytis bile kokį Anglijos pilietį 
su perfūmais ar kitokiais kve
palais, maliavomis, kosmetika, 
dirbtinais dantimis, svetimais 
plaukais, aukštomis korko- 
mis ant batų, rūbais, pasiutais 
su lankais, kaulais arba paduš- 
kaitėmis, bus nubaustos už to
kią apgavystę. Nubaustosios 
dar žudys savo ženatvės teisę ir 
vėl turės likti nevedusios mer
ginos.’’

Tai buvo Anglijoj 1770 me
tais, ir nepaisant kiek vyrai 
stengėsi, kad tokios taisyklės 
įeitų galion, tačiau jiems tai 
nepavyko. —Ann J. Baltrus.

sis traukinys irgi Radvilišky 
sustojo. Pažiūrėjusi pro langą, 
išvydau visokių “guzikuočių” 
aibę. Stovėjo»išsiręžę. Jų tar
pe ir Šiaulių “spraunikas”. Pa
žiūrėjusi pasitraukiau nuo lan
go. Kuriam laikui praslinkus 
įbėga jis prie manęs, sveiki
nasi, klausinėja apie* tėvą ir 
prašo manęs daugiau pro lan
gą nežiūrėti, kol svarbusis trau • 
kinys nenueis ir iš savo vago
no į stotį nelipti.

Supratau, padėkojau ir pa
klausiau, manydama, kad visur 
pasauly yra daug gerų žmo
nių.

Šiais 1901 m. naujais metais 
atsitiko ne visai paprastai. Stai
ga ateina tėvelis, kviesdamas 
mane išeiti prie Pasvalio ant
stolio (“pristavo”), nes tas pra
šo, kad teikčiaus su juo pasipa 
žinti. Buvo tai tas pats antsto
lis, kurs tėvelį dar vasarą dėl 
mano kratos perspėjo. Atėjo 
man į galvą mintis, kad jis, tur 
būti, nori, kad jam aš už jo 
mandagumą padėkočiau.

Atėjusi į svečių kambarį ra
dau dar jauną vyruką, kurs iš
taręs paprastus tokiai šventei 
pasveikinimus tuoj atsiprašė 
turįs nemalonaus pobūdžio rei 
kalą — būtinai paimti iš ma
nęs parašą, jog niekur iš na
mų neišvažiuosiu... Ką darysi? 
Pasirašiau. \

Pasidarė dar nejaukiau gy
venti. Rūpinuos ir savimi ir 
kitų vargais. O kaltinimų ir 
kalbų, kaip priprasta tokiais 
atvejais, nė apsiklausyti! Ant 
manęs artimiausi kaimynai, 
mokytojai šnipai, jau nebesi
varžydami šunis korė: reikią 
mane tik kaip pagodųsį šunį 
į lauką išvedus nušauti, savo 
tėvui valdininkui tokią neap
sakomą gėdą daranti, ir tai, 
kas pikčiausia, kaip valdinin
ko duktė caro duona mintan
ti.

(Bus daugiau)

Įvairenybės Iš 
Moterų Gyvenimo
Moteris uginagesybos 

darbe
Didžiuosiuose pasaulio mie

stuose rūpinamasi, kad, karui 
kilus ir vyrams išėjus į karą, 
neliktų miestai be priešgaisri
nės apsaugos. Nors jei ir liktų 
hiikos meto ugniagesių ko
mandos, tai jos nevisur galėtų 
suspėti pribūti, ypač oro puo
limo metu, kada daugelyje 
miesto vietų gali kilti gaisrų.

Todėl valstybėse, kur plačiai 
išvysta priešlėktuvinė apsauga, 
ūksiančiai civilių gyventojų, 
/yru ir moterų, siūlo savo pa
galbą kovai su gaisrais, stoda
mi savanoriais ugniagesiais.

Londone susiorganizavo sa
vanorių ugniagesių organizaci- 
ia, kurioje dalyvauja vyrai ir 
moterys ir kuri glaudžiai ben
dradarbiauja su miesto ugnia
gesiais. Moterys lavinasi važi
nėti ugniagesių mašinomis, 
naudotis ugniagesybos įrankiais 
ir net kovoti su ugnimi.

Priešgaisrinėj tarnyboj daly
vauja nuo 25 iki 30 metų am
žiaus moterys. Dirba be jokio 
atlyginimo, tik gauna nemo
kamai uniformas, nelaimei at
sitikus, susižeidus ar netekus 
sveikatos, gauna veltui, gydymą 
arba ir pensiją*

drasko stogus ir namus.
Ir bažnyčioj jis supyksta, 
kad lietuvis melstis drįsta 
už sveikatą Lietuvos 
ir po jungu ir laisvos.
Jei prieš arą žodį tarsi, 
ar jo darbus sieloj karsi, 
tuoj tas aras tave krims, 
kol visas jėgas atims.
Dėl to arui nieks netinka; 
jam ir jaunas mėnuo plinka 
ir giružės ant kalvų 
be jausmų ir be galvų.
Tad joms kirvį sugalando, 
dėjo ant jų žalio sprando; 
kaip aštri žaibų ugnis 
liko kelmus ir šaknis.
Ir vaikus mokyklos suole 
kietas aro kirvis puolė; 
nukapojo jų pirštus, 
kad neskaitė jo raštus.
Ir to krašto žmonės sako — 
mums baisu ant kiemo tako 
ir po stogu ir namuos 
mes vis esam jo naguos.
Nuo to aro miršta dainos, 
nuo to aro žemė mainos; 
nuo jo dvasios taip keistos 
duona augti mums sustos.
Ei, šauly, tą arą drausti 
už jo piktą jį nubausti 
prie ugnies stulpą prisek, 
su aštriu kardu nuplak.
Nešk to aro guodžią širdį 
ten, kur šauksmo nieks ne

girdi ;
atdaryk šalies vartus 
tam, kurs laimę kraštui duos 
9—3—39 šioltė.

Musų jaunuolė bendradarbė 
įdomiai atostogauja rytuose Rugsėjo 7—9, 1939, Brooklyno 

Muziejuje O, jau tu namie, Elenut. Kai o visos" moterys, jaunos ar se
tu dukrelė išėjai į muzikos nos, stovėjo. Prie mano peties

MUSŲ UŽDUOTIS
Sekmadienio vakare musų 

šalies daugumos žmonių;išrink
tas vadas aiškino, kur mes, 
kaipo viena svarbiausių, di
džiausių tautų pasaulyj pritik
sime naujoj situacijoj. Kalba 
prez. Roosevelto buvo trumpa, 
simpatiška; jis neliepė užmirš
ti sąžinę, bet prisiminė, kad 
ne viskuo bebus galima tikėti 
nei rašte, nei per radiją, nei 
kalbėtojais. Ieškokite teisybės. 
Supraskite ją. Nesikarščiuokite 
jausmams pasidavę, pusiau fak 
tais pasirėmę.

Sėdėdami prie radijo ir besi 
klausydami prezidento kalbos, 
visi mes sutikom su juo — bet 
tai didelis pasižadėjimas, tas* 
rimtas vengimas istorijos, t

Tai reikės tikrai gabaus ta
lento iš musų moterų pusės, 
kad šią lygsvarą palaikius. Tuo 
tarpu nesuprantu, kodėl tiek 
mažai yra moterų diplomatų 
tarnyboj ir Amerikoj ir Euro
poj ir svetur — moterys daug 
sėkmingiau, daug nuodugniau, 
daug mandagiau gali pasiekti 
tikslą, negu profesionalai tautų 
tarpininkai pasaulio politikoj.

Toks mažas žingsnis į vieną 
pusę ar kitą — biskį perdėji
mo čia, bent kiek neapykantos 
tenai, ir galima sukurti karš
tas diskusijas — kad moterų 
užduotis bus palaikyti sveiką 
ūpą. Jos turės faktais ir pavyz
džiu įrodinėti, kad musų gyve
nimas čią Amerikoj yra lais
vesnis, garbingesnis, laiminges^ 
nis — nežiūrint ekonominių 
sąlygų —> negu kur kitur. Jos 
lėtai, bet tikrai turės dorumu 
savo šeimą įspėti, kad nežiū
rint kliūčių, meš dar tebeturi
me teisę ir dalinai progų nu-

Buvo labai smagu gauti laiš
kutį iš musų gabios ir darbš
čios jaunuolės bendradarbės 
Josephine Miileriutės (evansto- 
niečių Millerių dukters), kuri 
atostogauja rytuose.

Kaip Josephine visuomet su
maniai ir sistematingai veikia, 
kad jos darbas neštų daugiau
sia galimų rezultatų, taip, ma
tyt, ji sutvarkė ir savo atosto
gų ,planą. Nepraleidžia nė va
landėlės nemačius ką nors nau
jo ir įdomaus, nepadarius nau
jų pažinčių, neįgljus gražių 
įspūdžių. i,

“New Yorke iHatėm viską, 
kas verta matyti,u ir įrodymui 
to nuėmėrn daugybę paveiks
lų. Šiandien aplankėm Pasauli
nę Parodą, ir Lietuvos Pavili- 
jonas tikrai nųsįebino mus. 
Nors pats namas įr ne taip jau 
labai didelis, tačiau aš jaučiau
si labai “proud”,<įeidama tenais 
šiandien popiet.-,, a Ryto j ir vėl 
lankysime Parodą ir musų Pa- 
vilijoną”, rašo man Josephine 
iš New Yorko.

Jeigu kiekvienas Amerikoj 
gimęs ir augęs jaunuolis, atlan
kęs Lietuvos pavilijoną jausis 
ir gėrėsis juo taip, kaip musų 
Josephine Milleriutė, tai lietu
vių dvasia Amerikoj gyvens il
gus, ilgus metus, ir šie jaunuo
liai mokės ir sekančiai kartai 
Įkvėpti tokią meilę, kad visuo
met iškilmingai galėtų dainuo
ti:

“Lietuva Tėvyne musų,
Tu didvyrių žemė, 
Iš praeities Tavo sūnus 
Tę stiprybę semia. 

» o , v.
Tegul meilė Lietu voš 
Dega musų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi.”
Josephine prižadėjo parašyti 

savo kelionės įspūdžius šiam 
skyriui. Lauksime tiek jos lai
mingo grįžimo, tiek ir jos pa
žado išpildymo.

Nora Gugieąė.

spręsti kiekvienas savo išgany
mą.

Bet aš nesakau, kad šį va
karą, tuoj, padarytumėte “spy- 
čių” prie stalo po vakarienės. 
Tas darbas turi būti paviršiu 
finis — ramuma^ gali pasiro
dyti namuose, jūsų balsuose, 
apsirengime. Vyrus sunku įti
kinti žodžiais; žiūrėkite, kiek 
šalių Europoj tikrino, kad jų 
teisybė, jie nuskriausti. Musų 
užduotis sudaryti ir palaikyti 
ūpą, kuriame galima tik svei
kai, rimtai, žmoniškai protau
ti. —Suzanna Viliutė.

... ------ ---------------—......... .......T....

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

Sesija I 7 rugsėjo, 10 v. ry
to: Seimo suorganizavimas.

Sesija II: Bendradarbiavimas 
su Lietuvos moterim.

“Amerikos Moterys’’, paskai
ta — K. Petrikienė.

Sesija III, 8 rugsėjo, 10 vai. 
ryto:

Jaunimo klausimas, paskai 
ta — B. Stelmokaitė.

L Y. W. C. A. atstovės kal
ba.

Kalba p. Josephine Schain. 
prezidentė Nacionalio Komiteto 
Kovai Prieš Karus.

Sesija IV: Seneliams prie
glaudos kūrimo klausimas.

Moksleiviams fondo kūrimo 
klausimas.

Ekskursija per Muziejų.
Atstovių susipažinimui už

kandžiai Muziejaus restorane.
Sesija V, 9 rugsėjo, 10 vai. 

ryte:
Gimdymo kontrolės istorija, 

paskaita — M. Gudzinskaitė.
Planuota šių dienų šeima, 

kalba Mrs. G. S. Livermore, 
R. N.

Filmą, “Kam leisti jiems 
mirti?”

Sesija VI: Darbas tarpe mo
terų — A. Jonikienė

Kitos diskusijos.
» a »

Keturiose po pietų Muzie
jaus salėje, B. Šaknaitės vado
vybėje, įvyks koncertas. Kon
certo dalyviai:

B. Romaškaitė iš Hartford, 
Gonn.

B. Rasimavičiutė iš Water- 
bury, Conn.

Sietyno choras iš Newark, 
N. J. ‘

Keturios mergaitės pildys 
tautinius šokius.

Aštuoniose vakaro įvyks 
bankietas ir šokiai Central Ball- 
room Palace, 16—18 Manha
ttan Avė., Brooklyn, N. Y.

A. Jonikienė, pirmininkė, 
K. Petrikienė, sekretorė.

Šio seimo iniciatorė buvo 
ponia K. Petrikienė iš Brook- 
iyn, N. Y., kuri atsidavusiai 
dirbo per metus laiko, kad 
galėtų įvykdinti savo sumany
mą.

Chicagos delegačių tarpe te
ko pastebėti vardai p-lės E. Mi- 
kužiutės, ponių Alice Jonikie
nės, Marie Schultz, K. Ketura- 
kienės ir kelių kitų iš vietinių 
veikėjų.

Geriausio pasisekimo šiam 
Moterų Seimui jų svarstyme 
šeimos gerovės, kultūros, lab
daros ir visų tų klausimų, ku
rie veda žmones prie geresnio 
supratimo ir skaistesnės atei
ties. —Nora Gugienė,

Moterų Skyriaus Vedėja.

Iki Mirties...
Naujausias M. Lastauskienės 

(Antrosios Lazdynų Pelėdos) 
romanas jau atspausdintas. Su 
dideliu nuoširdumu autorė vaiz
duoja prieškarinį gyvenimą, 
spaudos draudimo metą. Stipri 
intriga ir charakteringi tipai 
daro romaną patrauklų. Auto
rės paliestoji tema — meilė ir 
pasiaukojimas iki mirties — 
aktuali kiekvienam jaunuoliui 
ir suaugusiam. 356 pusi. Kaina 
Lt 3.50.

Išleido Šv. Kazimiero Drau
gija, Kaune, Rotušės Aikštė 6.

[”L. A.”]

pamokas, aš pamaniau, ką aš 
čia vien darysiu, ypač kad taip 
šį vakarą tvanku, tai suma
niau nuvykti į vieną parką ry-' 
tinėj njiesto daly; ten kartą' 
pro šalį eidama pastebėjau į- 
domių augalų gėlynuose.

Nuvykusi radau daug žmo
nių parke, vieni suolelius už
sėdę, o kiti ant žolės. Radu-' 
si progą prisiglausti viename 
suolely, atsisėdau ir pradėjau 
žvalgytis ir gėrėtis gražiu par
ko sutvarkymu, kaip štai prieš 
mane atsistojo menkutė, bet 
šypsančiu veidu moteris, gal 
50 metų amžiaus. Suolelėje sė
dintieji pasistengė susiglaus
ti ir padaryti jai vietą atsisės
ti.

—Tvanku šiandien—pratarė 
ji į mane. — Taip, tikrai tvan
ku—atsakiau. Bekalbėdama į 
ją, peržvelgiau ir priėjau iš
vados, kad turi būti inteligentė 
moteris. Tą liudijo jos gana 
gerai nudilintų drabužių šva
ra, malonus dvelkiąs nuo jų 
kvapsnys, nuoširdumu ir atvi
rumu žėrinčios akys, malonus, 
nors ir giliai išvagotas raukš
lėmis veidas.

—Apėjau aplinkui šį par
ką ir negalėjau rasti suolo at
sisėsti. Ten štai bedarbiai vy
rai, kelis suolus į vieną vie
tą susistumę ir lošia kortomis. 
Vargšai bedarbiai, negi, gali 
jiems ką sakyti...—liūdnai 
užbaigė ji.

Gražus šis parkas—prata
riau.

—Taip, labai gražus. Aš jį 
labiau mėkstu už visus kitus 
parkus šiame mieste.

—Aš čia pirmą kartą—vėl 
tariau.

—O, jus esate atvykėlė — 
suprato ji mane klaidingai, 
bet aš nesistengiau atitaisyti, 
negi žinau su kuo reikalą tu
riu. O galų gale, juk jai ne
svarbu.

—Taip, čia labai įdomi ir pa
traukli vieta—tęsė ji—Štai šis 
pastatas tai oranžerija, turin
ti labai įdomų rinkinį augalų 
ir tikrai verta aplankyti—Ir 
taip, dukrelė, ji man papasako
jo daug įdomių dalykų apie 
musų didmiestį, manydama 
kad aš čia atvykėlė.

—Štai šis fontanas, pastaty
tas pagerbimui žmogaus, kuris 
miestui šią oranžeriją ir par
ką padovanojo. Tai buvo gra
žus parko papuošalas, bet žmo
nių nedbolnumas privertė tą 
fontaną uždaryti. Būdavo, ne
prižiūrimi vaikai lipa į fonta
no rezervuarą ir braido po 
vandenį. Atitraukimui vaikų 
nuo šios pramogos, fontanas 
buvo aptvertas aukšta vielinio 
tinklo tvora, bet ir tas neap
saugojo fontano neliečiamybės. 
Vaikai nuolat mėtydavo į jį 
visokias tuščias blėkines ir 
viską kas jiems atrodė nerei
kalinga. Ir štai, dėka nepai
sančių motinų, kurioms nesvar
bu kaip jų vaikai elgiasi ir 
kokią žalą žmonėms daro, fon
tanas tapo uždarytas. Matote, 
kaip dėl kelių žmonių blogo 
pasielgimo turėjo netekti šio 
gražaus ir malonų vaizdą tei
kiančio parko papuošalo visi 
kiti žmones. Ir jeigu sekti gy
venimą atydžiai, tai daug pa
našių pavyzdžių galima užtik
ti. Kartą, kaip aš dar dirbau, 
vieną rytą važiuodama į įstai
gą aš pastebėjau gatvekary vi
sutėles vietas užimtas vyrais,

prisilenkė jauna mergina ir 
sako: kaip nemalonu, kad vi
si vyrai sėdi o mes moterys 
turim stovėt—aš supykau ir 
nieko nelaukdama jai atšo
viau: Teisėtumo atžvilgiu, vy
rai tokią pat teisę turi užimti 
sėdimą vietą kaip ir moterys, 
o jeigu jus tikitės iš vyrų pa
garbos, tai labai klystat, jus 
pačios sumynėt sau pagarbą 
vyruose ir netik sau, bet ir 
daugeliui nekaltų moterų. Aš

(Bus daugiau)

KINO TEATRAS |
(MOVIES)

Rimta drama yra lošiama 
anoj pusėj Atlantiko. Jis atbal
siai skamba net Hollywood už
kampiuose. Didžiųjų veikalų — 
kaip tai “Wizard of Oz”, 
“Gone with the Wind” ir kitų 
— nesiųs į užsienį, kol nebus 
tikrai nustatyta, kad vėl žmo
nės interesuosis “muvein” ir 
dirbtina drama.

Bet Amerikoj vaikučiai tebe
žaidžia liuoslaikiais prie mo
kyklos tas pačias šilto oro žais
mes ir suaugusieji ir jaunieji 
lanko teatrus, kad galėtų rasti 
permainą ir pasilinksminimą 
po papras|o dienos jląrbo. g 

“The Under-Pup”, pavyz
džiui, padarė gerą įspūdį mū
viu mėgėjams. Robert Cum- 
mings, Nan Grey ir Beulah 
Bondi išpildo svarbiausias ro
les, ir proga yra susipažinti su 
nauja “žvaigžde” — daininin
ke Gloria Jean, 11 metų mer
gaite su maloniu, švelniu bal
seliu.

Šiandien paskutinį kartą Pa
lace teatre galite pamatyti 
“Bachelor Mother” su Ginger 
Rogers ir populiariu David Ni- 
ven, kuris dabartinio veikalo 
darbą pametęs grįžta Anglijon, 
kad ten galėtų stoti į karą. 
Veikalas yra gudri komedija, 
iš kurios galėsite gardžiai pasi
juokti — neblogas receptas 
mums visiems.

Rytoj Palace teatre bus pra
dėtas rodyti naujas veikalas — 
“When Tomorrow Comes” — 
su ta romantiška kombinacija, 
kuri taip mūviu sekėjapis pa
tiko “Love Affair” dramoj — 
Irene Dunne ir Charles Boyer. 
Galima tikėtis dar didesnio pa
sisekimo šį kartą.

World Playhouse rodo mu
zikos reginį su garsiu Richard 
Tauber — “Forbidden Music”. 
Pamatysite Jimmy “Schnozzle” 
Durante po ilgo pasitraukimo 
iš mūviu. Jis yra šį kartą kos
tiume; stebėsitės iš jo humo
ro. —Suząnna Viliutė.

Maistas
Veda MORTA RUGIENt
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Stinka (Smelts) 
Marinuota

Nuplausiant slinkoms galvutes, 
ištraukti vidurius, apkočioti miltuo
se ir pakepti ant sviesto iš abie
jų pusių. Išvirti uksusą su vande
nių su trupučių cukraus, pipirais, 
lauro lapais ir užpilti stinkas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

__________________ —
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ĮSPŪDŽIAI Iš KELIONES i LIETUVA 
LAIVU “GRIPSHOLM”

t a.r. i.  mf-g r»i.<.-nfc*r

Rašo Vladas Mučinskas
(Tęsinys)

Laivui Gripsholm artinantis 
prie garsiojo Švedijos uosto 
Gothenburg, ekskursantams sii 
teikti informacijų bei žinių 
apie formalumus kokius reika4 
linga atlikti vykstarit į Lietu
vi}, buvo suruoštas atatinkamai 
posėdis. Susirinkus keleiviams 
j nurodytą vietą, laivo orkes
tras sugrojo lietuvišką “potpu- 
rį” pradedant Lietuvos himnu. 
Šis malonus žestUs keleiviams 
labai patiko ir stebėjosi kaip 
švedai galėtų taip gražiai gro
ti lietuvių melodijas. Po mti- 
zikales programom prasidėjo 
pasitarimas bei nurodymai a-

Petras Povilaitis 
gyveno 1723 West 33rd PI.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 1 d., 7:30 vai. vakare, 
1939 tn., sulaukęs 44 metų 
atnžiaus, gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliuditne 
dukterį Vedą ir kitas gimines. 
Lietuvoj—seserį Wandą ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos kopi., 3319 Lituani- 
ca Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 9 d., 10:30 
vai. ryto. Iš kopi, bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Petro Povilaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
2sat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą it 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė ir Giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeika, 
Del. YARDS 1138-1139. .

MM
11 Fi li A Gė}ės My lintiems 11 H K lt Vestuvėms, Dan- U|1UM kietams, Laido- 

tuVėmS, Papuoši- 
GĖLININKAS ma"s-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTB S80«

■ Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVlETKlNlNKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
it Pagrabams.

3318 So. Halrited Štrėet
TėL YARDS 7366

pie fOttttalttmtis ir bendrai apie 
kelionę.

Kapitonas A. Petruškevičius 
ekskursantų vardu man padė
kojo tiž tokį malonų lietuvių 
priėmimą Idive. Ir po to patei
kė keleiviams sekamo \ turinio 
padėkok laišką:

‘‘Žemiau pasirašę Aiherikos 
lietuvių ekskursijos išplauku
sios iš New Yorko liepos 1 d; 
M. S. GripMiolni dalyviai, turi
me gafbės parėikšti padėkos 
žodį laito Gripsholm vadui 
kapit. J. M; Hendsttom* jo pa4 
dėjėjartis* laivo admiriistrkci4 
jai, p* V. Mučirisktii, š. A. La 
vadovybei, už tokį tvarkingą 
laive surėdymą* už tokį nUO- 
širdų ptie lietuvių atširiėširhą* 
kurį patyrėm vykdami iš A- 
merikos į Lietuvą.

Mes nuo savęs tik tiek gali
me pridėti, kad tie, kurie reng- 
sis į Lietuvą vykti, šiais ar se
kamais metais rekomenduoti4 
na važiuoti švedų Amerikos 
Linija ir persitikrinti patogia* 
linksmą kelionę per gražiąją 
ir Lietuvai draugingą Švediją.’*

Kelionė per Švedija
Atvykę į Švediją be jokių 

muitinės trukdymų bei for4 
malumų vykome per gražiąją 
Švediją į sostinę Stockholm.- 
Gothenbutge mtis pasitiko 
Klaipėdos skyriaus vedėjas p, 
Pr. Zdborskis, jis tarnybos rei
kalais7 tuo laikotarpiu lankėsi 
Švedijoj ir nlums visiems bu
vo malonu dar Švedijoje jau 
pasitikti ui Ūsų gimtojo krašto 
asmenį, kuris suteikė pirmąsias 
žinias apie kraštą, kur vyko
me. Iš vykstančių keleivių bu
vo dalis kurie norėjo vykti per 
Rygą^ bet pasirodo, kad į Ry
gą laivas išeina tik kitą dieną, 
tada visi keleiviai pageidavo 
vykti per Klaipėdą* jei tik bus 
galima kaip nors išgauti Vo
kietijos vizas, hėš tie kurie bu
vo nusispremlę vykti per Rygą 
turėjo tik Latvijos tranzito vi
zą. šis nemalonumas ar truku
mas jei jį taip galima pava
dinti buvo p, Žaborskio pa
stangomis atatinkamai sutvar
kytas ir Visi išvykome pet 
Klaipėdą ir tie* kurie neturė
jom, liepas 11 di 8 vai. vakare' 
apleidom Švediją* sekančią die
ną jau bUVO Klaipėdoj; Ši bu
vo pirma mano kelionė per 
Klaipėdą, jau Lietuvai jos ne
tekus, tai atydžiai stebėjau

KAZIMIERAS AMBROSE
Persiskyrė sii šiuo pasaUliti Rugsėjo 5 dieną, 4:45 valandą 

ryto, 1939 m., sulaukęs ptfsės amž., gimęs Kauno rėd., Biržų 
apskr., Papilio valse., Kupreliškių parap., Peberžynio kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 2 brolius Joną ir Ftivltą, brolie
nę Carrie, 2 brolvaikius, Aldoną Mandeikiėnę ir Olgą Airtbrose, 
pusbroli Motiejų Aihbftdse ir jo šeimyną; 2 pusseserės Maiiie- 
lienę ir švogerį Jonaučienę ir Švogerį ir jų šeiinyną. Lietuvoje 
—1 sesers suitų Antaną Gabrieūą ir daug kitų giminių, draū- 
gų, ir pažįstamų. >

Kilnūs pašartotūs randasi 1843 South Halsted Street. Tele
fonas Monroe 5533. '

Laidotuvės įvyks šeštadienį, Rugsėjo 9 dieną, 1:39 Valūhdą 
vakare. Iš namų bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapinės.

Visi a. a. KAZIMIERO AMBROSE giiriiftės, draugai ir pa4 
žįstam! esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisteikiftiftią.

Nuliūdę liėka:
BROLIAI, PUSSESERĖS, ŠVOGERIAI* BROLVAIKIAI, 

BROLIENĖ IR GIMINĖS.
Laid. Direktorius J. F. Badžius, Tel. CANAt 6174.

t,. .n-iiM.,1 ........ 1 i.Vni.'r "-ir - .'.1?
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NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA i

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BflRSKIS FURNITURE KOKSE, Ine.
*“THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 1964

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Aš ir visi važiavę keleiviai pa
jutome* kad esame traktuojami 
taip lygiai kaip ir kituose uo
stuose. Mums nereikėjo atida-j 
ryti hei bagažo, nei parodyti 
valiutą* atrodė, kad mes esa
me laukiamais svečiais, aišku 
nebuVO to kas bUVO tada kaip 
Klaipėda buvo Lietuvos, tada 
kaip tik ekskursija atvykdavo, 
buvo belyginai lyg švefitė, pri
ėmimai, kalbos* mužiką, pietį!/ 
ir t. t;* bet dabar taip ilėra* mes 
ir tie kurie dabar Klaipėdą 
valdo žinome, kad mes ne pas 
juos atvažiavome* tik per tą 
buvusį Lietuvos uostą perva
žiuojam ir (odei buvo ir atlik
ta tik oficialia sutikimas, pasų 
patikrinimas ir baigta. Uoste 
ir LietttVOš trispalvė plėVėšaVO 
tarp įvairių vokiškų vėliavų. 
Iš laivo įsėdom į autobusą Vi
si keleiviai ir Vieno policininko 
lydimi vykome į Kretingą prie 
Lietuvos if Vokietijos tube- 
žiaus. Mums bUVo aišku kodėl 
mus lydėjo viertas policininkas* 
dėl to kad mes buvom tik tran
zito keleiviai ir kaip kurie iš 
keleivių riet tranzito vizų ne
turėjom. Kaip tik autobusas 
pasijudino, skambėjo lietuviš
kai daina—dainavom, per Klai
pėdos miestą važiuodami ir iki 
pat rubežiaus. Policininkas mo
kėjo ir lietuviškai kalbėti, tai 
kaip kurie iš keleivių su juo 
šnekučiavosi.

(Bus daugiau)

Vestuvių Varpai 
Nuolat Skamba L. J. 
K. Ratelio Eilėse

Ir Jas Retina.

Šis įdomus lietuviško jauni
mo kliiibas daf Visai iieSėiiiai 
įsisteigė, ‘bet jau suspėjo pa
garsėti po piabią Amerikos 
lietuvių visuomenę. Daug kar
tų jau pasirodė sU gražiom lie
tuviškom dainonL Bet šalia to 
Visuomeniško ir kultūrinio vei
kimo* vyksta ir eina, taip sa
kant, ir kasdieniniai reikalai.

Daug kam iš šių jaunų atei
vių tenka ir prastų dienelių 
pamatyti. Bet meilė eina savo 
keliu ir daugelį suriša į poras 
šeimyniniam gyvenimui.

Yra žinoma, jog žmonės ap
sivedę sufimtėje ir gali dau
giau rimtų darbų nuveikti vi
suomenės labui. Manau, kad ir 
Šiam Rateliui tas išeis naudin
gai, jei šie jauni žmonės stos 
į darbą. Gaila, kad kai kurie 
iŠ riarijai vedusių pasitraukia 
iŠ veikimo. Bet tikiu, jog su
tvarkę savo ekonominius daly
kėlius, vėl stos į darbą.

O dabar noriu paminėti 
tuos, kurie jau įsirašė į ‘‘se- 
tiitį’* eilės.

Dabar jčttt ‘'Seitidi’*.
Pradžią turbūt padarė V. 

Girtautas, Vesdamas p-lę Jeari 
Pipiraitę. Antras: J. Pilitaus4 
kas su p. Genovaite Aldoiiiu- 
te. Toliau seka šie: Leonas 
VaiČikauskas su p-le B. Bur
buly te; Juozas Vaitkus su p-le 
B. Jtidžentavičiute ir Albertas 
Stokus su p-le N. Railyte.

Prie šių jaunų porų dar rei
kia priskaityti V. Railą su M. 
Railiene ir V. Judzentavičių 
su Daratėle Judzentavičiene* 
Pastaroji yra Ratelio choro 
mokytoja.

Tai šiuos jau apženijom. 
Na, o kas sekantis? Mah atro
do, kad dar vestuvių bus, ir 
gal.greitoj ateityj. Jeigu “sek
retą** neišduosite, aš jums pa
kuždėsiu: ššš..* B, L/ su M. M. 
jau suka lizdą; A. P. SU V. 
R. jau gana seniai romansuo- 
jaj ž. sako su tūla panele 
jau labai rimtai mano susi- 
tuokti; A. P-kas taipgi labai 
linksmas jaučiasi kaip 'kalba 
su viena rateliete; J. Š. labai 
smalsiai žiuri į A. S-tą. Yra ir

kaip skktidžitii tie formalumui 
eis. Pleikią pasakyti nepaisant 
visų spaudos gandų ir spėlid- 
jimų mes Visgi buvome labai 
mandagiai sutikti Klaipėdoj.

Krautuves Town 
of Lake

Vaišės South Shore 
Country Klube

šiomis dieniomis turime įžy
mių svečių iš Lietuvos. Jų 
gerbimui Marijona tirėlizaitė* 
žinoma savo vaišingumu* su
kvietė žymesnių svečių bufį 
pagerbti. svečius iš Lietuvės; 
operos dainiiiinkę R, Darlys ir 
Majorą L. žikavičių sti žmona 
afiiefikiėte (buvusią Ireiiū JU64 
žaltytė), kurie dabar svečiuo
jasi Chicagoj.

Rugpj 3Č d. suėjome į p-lės 
M, Rfeftzaitė^ puošnų aparta
mentą arit ęŽėro kranto* “cock- 
tailams**. Vėliau svečiai auto
mobiliais bdvo nUvežti į ma
jestotišką South Shore Country 
Club, kur buvo vaišinami va
kariene, laikę kurios gėrėm 
toastus svečiams ir p-lei M. 
Rrofizaitei. Dalyvių tarpe buvo 
klebonas M. Urbonavičius* bro
liai Brerižai* Joftas ir JtiliUs 
ir jų žmonos, p. Antanina l^an- 
sėdiehė, p. Vanda Byanskienė, 
pp4 J. Itažartftuskai, pp. t>, Ku
taičiai, Dr. ,J4 Juozaitis su žmo
na* (žurnalistas Pieža telegra
ma pranešė, kad negalįs pri- 
but.) Aristokratiška aplinkuma 
South Shore Club’o, vaišės it 
įdomi draugija, sudarė 
gerą ūpą visiems.

Poni B, Dūrlys labai gerai 
atrodo, sužavėta Lietuva ir jo
sios nuoširdumu;

Majoras L. žibavičius netru
kus turėjo apleisti Ameriką ir 
grįžti Lietuvėm ■ Kaip dabar 
bus karui Europoj ištikus-,— 
nežinia. ;

Šia j a proga p. A* Nausėdie
nei ypatingai buvo maloni die
na, nes p. iB* Darlys parvežė 
jai dovaną nuO .“Lietuvos ope
ros •.motinos?;.įidainininkės Ade
lės GalaunieriitSj. į Pohi Ai Nau
sėdienė džiaugiūfei, kad jos prie- 
teliai Lietėvdjb,’ nors ir gana 
sehiai sutikti, dar jos nepa
miršo; ji;;

“Šviesiai menuliui” patekė
jus, pasigrožėję South Shore 
Country Klubo*daržais, skirstė4 
mės Visi namo* atsisveikinę su 
Vaišingąja musų “hostess” p-le' 
M, BrėftziiiteV kuriai nuošird
žiai visi svečiai linkėjo “Ilgiau-* 
šių metą’*.

laba

M M A

CLASSIFIED ADS.
■i—n——m————————

■

Nežinomas jaunas* revolve
riu apsiginklavęs piktadaris 
apiplėšė dvi krautuves rtown of 
Lake.

Iš krautuvės adresu 4735 S. 
Ashtaiid aVenue pasivogė $75.0d, 
it nežinomą sumą iš gretimos 
krąuitiVėS, adteSU 47Š3 South 
Ashland.’ Trumpą laiką prieš tai 
iš krautuvės adresu 6Š56 So. 
Halsted Street jisai pasivogė 
$IŠ5;00 it $100 grobio gavo 
ties 843 D. 63td Street.

HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA PATYRUSIŲ 
skrybėlių dirbėjų medžiaginiėms 
skrybėlėms dirbti. D. & D. HAT 
CO.j 625 W. Jdckson.

4

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina namų ruošos darbui.- Būti. 
Maža šeima. Leibman, 102 South 
Hamlin Avė.

MERGINA BEnCRAM RUOŠOS 
darbui—18-30, būti, 1 vaikas, leng
vas skalbimas, geri namai. Rogers 
Park 6515 po 6:00 po pietų.

TARP MUSŲ

< m ‘i < Ii fa

25 Metų 
Patyrimo

OBDEfsf PARK. — Lietuvis 
dekoratorius Stanley D. Stan- 
by, 733 W. 54th Place* šiemet 
mini 25 metų savo profesijos 
sukaktuves.

Jis yra partneriuose su de
koratorium Stanley PUkiu.

Juodu yra geri meisterai-de- 
koratoriai.

Kaimynas.

HELP VVANTED—MALK

- REIKALINGAS ŽMOGUS DIRB
TI ant ūkės — mažai darbo — tik
tai prižiūfėti jaunus viščiukus. Val- 
giš ir mokestis. 6502 So. Wentworth 
AVėhue.

na Inu O iHiMfai ,,i> luti

VVHOLESALE FURNITURE

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pajaukite ir tašy
kite dėl daugiai! informacijų; Viėn- 
tik naeionaliai žinomi daiktai rąn- 
dasi pas mūs. ALIŠAUSKAS, Su- 
riUs, 6343 S. Westerri Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.
>ii Iii iiIIiiM i - 4 ullii « n > n i iM—

Business Service

MĖLEVOJŪ ir popieruoju iš lau
ko ir vidūi už prieinamą kairią. 
Darbą garantuoju. JOSEPH AU- 
GAITIS, 1608 So. 50th Avė., Cice
ro. Tel. CICERO 2633.

fa——4fa*44—U41; II > iltį .. ................

AUTOS—TRUCKS FOB SALA

16 Metų
Vienoj Vietoj

BttlGHTON PARK. — Ge- 
rai žinomas mechanikas Jo- 
seph Blouzdis, turi automobi
lių ir trokų taisytuvę, vadina
ma Wes(efn Auto Repair Shop, 
adresu 4318-20 So. Westerri 
Avė.

šiemet jam sueina 16 metų 
kai šioj vietoj sėkmingai 
so visokius automobilius ir 
kus.

P-š Blouzdis yra geras
chanikas* ir tą amatą prakti
kuoja nuo pat sūyė jaunų die
nų. Ūž' tai j ik visados turi daug 
darbo.

tai- 
tro-

me-

Kostumeris.

PARDAVIMUI 1938 METŲ DOD- 
CrE 4 durų touring sedan su bak- 
su, radio* heatetiti ir defrostetiū. 
Karas atrodo kaip naujas. Kaina 

*. $560.90.
FURNISHED ROOMS — TO RENT CENTRAL AUTO SALES

GyVeniniui Kambariai & SERVICE, 3207-9 S. Halsted St.
—;------------------------- - CARL WAINORA,

RĘNDAI GYVENIMUI KAMBA- Phone Cictory 1717.
RIAl 437 E. sotį St. prieš parką, ......................................... .............
geras L ir gatvekanų susisiekimas.1---------------------------------------------
Su virtuvėlėmis pigiai kaip $4.00 
savaitei, Mokėk už dvi savaite it
ria^pSus *kak>k $3 00 ravMtšj^a* I n KAM ^KALINGAS BIZNIS? 
iai p gus Kaip savaitėje, sva parSjdU0(:ia pilnai įrengta bučerriė 

UZ ai omas namas- Agen- įr gr0serng su elektrikinėmis rtiaši- 
oje* nomjs—Parduosiu pigiai arba ffiai-

-."j-■■■■■ nysiu ant nepardidelio namo arba 
. mainysiu namą su bizniu ant far- 

’• ^|mos. 3649 So. lialsted St.-
nil fciHIįį 

BUSINESS CHANCES 
. vt .. .Biaido^ _Progos

MORNING STAR KLUBO mene-1. v JA^ERNAS ilgai
<>inis susirinkimais ivvks rūgščio i . irbtas, priežastį patirsite ant 7 4, 193S12t Grigaičio svet^OO ™&3089 West 38th St' Lafaye‘- 
West Armitage Avė. Visi atvykite 1 
laiku, nes yra daug svarbių daly
kų aptarti. —M. Chepul, rast. ------------

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL- PARSIDUODA KRlAUčlAŪŠ ir 
TUROS DRAUGIJOS mėnesinis cleamng shop. Darbo užtektinai 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, P^vįni^a® važiuoja į Floridą. 5 
rugsėjo 7 d., 7:30 vakare Lietuvių East 119th Street. 
t)atb. svet. 10413 So. Michigan avė. ------------------------------- -———
Susirinkite laiku. S. Dilis, rast; ------------ -

J PARDAVIMUI TAVERNAS, ge- 
I ras kampas. Mrs. PUTZ, 1725 West 
|63rd Street.

ulr> » > M n i» nu į»nmii■ iirfil i »iii» i i > m 

RfeAL ESTATE FČR SALE 
FąrdaVifthd

BRIGHTON F ARK, ant 45 plaėe 
netoli Westerh avė. — 2 flatų mū
rinis namas po 4 kambarius. Ce
mentuotas beismentas. Kūrštu van
deniu šildomas aūkštas stogais —2 
kąrų,, garažas. Visi įtaisymai. Turi 
būti parduotas labai greitai už pir
mą teisingą pasiūlymą. Mažais įrho- 
kėjimas. Telef anuokite Frospect 
0176.

BUSINESS—TO EŽII1ANGE 
Bizniai Mainais .

^RINKIMAI

PARENGIMAI 4A

Išsiėftlč Leidimus
Vedyboms
(Cfaicagoje)

Bayitidftd Savage, 21* su Flo- 
tetteė Kceflatf, 21

Albert Slater* 21* su Aiyce
Tgggdaar, 21

Sarti Lentinė* 25* su Emily
Vdertt* 25 •'

Kobett Garbotz* 69* sti So- 
pliie Šftliazas, 50

Niels Plecas* 24* su Maty
Dubrovicli, 25

Frahk Yysl, 24, su Mary Pik- 
čiunas, 24

Casittiir BykoWski, 28, sU
Elizabėth Putrattient, 29

flėikalauja
Perskirų

Heleri Želtėr nuo Charles
Zeller

Klaidos atitaisymas
Vakar žinioje apie žuvimą 

automobilio nelaimėje Charles 
Ambrose buvo pasakyta, kad 
kūnas bus pašarvotas John 
Ambrose namuose (Halsted it 
19). Turėjo būti: Paul Amb
rose t
„ \ im ..i iii n............ m,.,■■

daugiau, bet kai^kurie dar vis 
slepiasi.

Jau Hilas . laikas nesimato 
Mariutės Denaitytės ir visi 
ženklai rodo* jog ji btis taipgi 
kokio nots gdrbaiiuo^iaus 
“kidnapintū”, Jei kąs žiri(/lę* 
tttOjaūs maji pfahėškitė, o aš 
prižadu riiekam nesakyti...

«— Justas Krivė.

25 Metų 
Sukaktis

BRIlJGEPORT. — šiemet na- 
irių statyrtio konttaktoriui C. 
J. Želviui, 3427 So. Emerald 
AVe., siteiria lygiai 25 metai, 
kaip užsiima dailidės amatu.

Kohtraktoriuš Želvis prieš
kariniais laikais Rygoj per 3 
metus mokinosi to amato, o 
kai atvyko j Ariiferiką (1913 
iri.) tai netrukus ėmėsi sava-
raftkiai vatyti namų statymo 
biznį* kuriam turėjo nepapras
tą pasisekimą.

Nuo dabar jo biznis vadinasi 
Želvis Buildirig Co., kuri sta
to naujus ir taiso senus na- 
mtiš. Kaimynas.

Anglių-Altejaus
Biznis Auga

CICERO, ILL. — Populiarius 
bižnieiiUs Adam Bernadišius, 
kurs jau rilio sėriiai operuoja 
ritiosavą ariglių sandėlį, vadina
mą Gtatit Wotks Coal Yard, 
ties 16th ir 49th Court, sako, 
šiais metais teturėjęs visai 
trumpas atostogas.

Dabar žymiai padidėjo jo 
biznis, kuris ir priežiūros dau
giau reikalaująs.

A. Betnadišius dabar turi 
įrengęs it aliejaus skyrių. To
kiu bildu lt biznis pradėjo ei
ti geryn ir didyn.

Vietinis.

Biznis Getai
Sekasi

CICERO, ILL. — Neseniai 
suėjusios į partnerius dvi lie
tuvės, būtent* B; Lihgė ir H. 
Hudinskas atidarė tavernos biz
nį ties 4837 W. 14tĖ St. Kaip 
matoma* joms getai sekasi. 

v Mat* jUodvi čia populiarios 
ir tiek vikria, tiek antra, turi 
plačią pažintį.

Vietinis.

LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 
metinis vakaras įvyks 19#9 metais. 
Uedėlioj, lapkričio 19 d. Šokol 
Hali, 2345 So. Kedzie Avė. širdin
gai prašome, kurie nepaėmėte tai 
dienai salės, neimkite, nes galime 
vieni kitiems pakenkti. Taipgi me
tinis kliubo susirinkimas įvyks 
birželio (June) 9 vai. 1940 metais. 
Liberty Grovės Willow Springs, 111. 
Nepamirškite dieną ir vietą ir me
tus. Prašom apsilankyti. Ačiū.

Biznio K-jos pirm. Whi. Buishas

AmMmi

lAatuo . ... . . A

Budriko Radio
Programas

Pereitą septintadienį 
ko radio programų buvo gra
žiai paminėta muzika ir dai-

Budri-

nomis dešimties metų Budriko 
lietuvišku radio programų lei
dimo sukaktis. Instrumentinę 
programo dalį išpildė radio or
kestrą iš penkiolikos instru
mentų, o vokalę dalį gražiai 
atliko ponia M. Schultz, sudai
nuodama kelias klasiškas melo
dijas.

Kitas gražus Budriko radio 
programas dainų ir akordeonų 
muzikos bus ketvirtadienį va
kare, nuo 7 iki 8 vai., Chica- 
gos laiku, iš stoties WHFC., 
—1420 kil. Be dainų ir muzikos 
bus dar svarbus asmenų ir 
draugijų pranešimai, gražus 
juokai ir svarbesnės tos. dienos 
žinios iš Viso pasaulio. Nepra
leiskite progos pasiklausyti.

—* Radio Mėgėjas.

Pasisavino $28,000 
Svetimų Pinigų

Federalė valdžia patraukė 
atsakomybėn 4 chicagiečius, 
ir apkaltino juos svetimų pini
gų pasisavinimu.

Kaltinamieji yra John P. 
Dignan, William V. Maina, 
John P. Gibbons ir Paul E. 
SUhdstrohi—viši keturi nariai 
Mid-Contiriėnt Engineerihg 
Compariy firhios. Jie pasisavi
nę $28,000. 

,i ,i,..... ....i.„i .>.4

Pirkite tošė krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’*

63-čia Arti wesTėRn
Modernas tavernas, įskaitant 2 au
kštų plytinį namą, garo šildymas 
su stokeriu, 6 
karų plytinis 
šiandien.

MANOR
2532 West 63rd Stteet. 

Hemlock 6300.

kambarių flatas, 2 
garažas. Pamatyti

REALTY CO.

$1000 UŽDIRBS TAS, kas nu
pirks 2 flatų . mūrinį namą. Atsi
šaukite greitai. J. P. Stankowiez 
and Co., 6912 So. Westėrn Avė.

TURTĄ LIKVIDUOJANT, par
duoda 2 aukštų plytinį namą su 
lotu ir katedž šalimais. 1922 West 
35th Streėt.

fHHfaiinfa HfairfuiKi 4i—fa 
FARMS FOR SALE

PARDAVlMŪI PIGIAI 186 akrai, 
dalinai pagerinta gera fatrria sd 
derlium, geri budinkai, gyvuliai, 
mašinos jei norima. EUGENE 
SCHMlT, Star Roitte 1, Tomahawk, 
Wišconsin.

8V4 AKRŲ FARMA, tinkanti viš- 
tininkystęi, maži vaismedžiai arti 
Indiana Lakė, Dowagiac, Mich. Mo
derni budinkai, naujas furnašas, 
nebrangiai. ĖARL REED, Union 
Pier, Michigan.

K.aš diena. . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos | 
ieško visokių pirkinių, biž- 
nib progų ir t. t.

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

Skaitykite kas dienų Nam
I jienų 7-me puslapyje “Class- 
[ ified7’ skyrių, kur siūloma daiig 
| įvaifių gėtų bargėnų.

VisFOsF BIZNIO feikaiuosė 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami ūfbaat- 
vdždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 8. HALSTED STREET 
Čhlcage, HI,
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ČEKOSLOVAKIJOS “VALDŽIA” PRIŽADA 
PAGALBI LENKIJAI

Rems Visokiais Galimais Budais
Nors pernai Vokietija už

gniaužė jos nepriklausomybę, 
kol Čekoslovakija tebeegzis
tuoja kaipo “valstybė” Jung
tinių Valstijų, Anglijos, Fran- 
cijos ir kelių kitų šalių akyse. 
Jos tebeskaito Beneš’ą prezi
dentu ir pripažįsta pilnas tei
ses buvusios Čekoslovakijos 
atstovams, kurie . tebegyvena 
jų ribose.

(Vėliausiomis žiniomis iš 
Paryžiaus, Dr. Beneš darąs žy
gius Čekoslovakijos nepriklau
somybei atsteigti. Smulkme
nos pirmam puslapyje)

Tos buvusios Čekoslovakijos 
valdžios vardu Dr. Antonin 
Moly, konsulas Chicagoj vakar 
pareiškė, kad Čekoslovakijos 
žmonės gelbės Lenkijai kare 
su Vokietija.

Panašų pareiškimą vakar 
padarė pulk. Vladimir Hur- 
ban, Čekoslovakijos ambasa
dorius Washingtone, ir Dr. E. 
Beneš. valstybės prezidentas, 
kuris dabar vieši Paryžiuje.

Jie, kaip ir Dr. Holy, parei
škė, kad Čekoslovakijos žmo
nės eis už Lenkiją kariauti, ją 
rems finansiniai, ir visokiais 
kitais galimais budais.

Prie tų priežadų yra prisi
dėję ir čekai bei slovakai, gy
veną Chicagoje.

MAISTO KAINOS 
KYLA

Skerdyklų Ginčas 
Washingtono 
Rankose
Streikas—Jei Nebus Derybų.

C. I. O. Skerdyklų unija pa
siuntė pareiškimą Washingto- 
no darbo departamentui, kad 
bus paskelbtas streikas Ar- 
mour dirbtuvėse, jeigu netru
kus neprasidės derybos.

Pareiškimas toliau sako, 
kad C. I. O. išlaukė iki po La- 
bor dienos, tikėdami, kad ben
drovė nusileis, bet atrodo, kad 
ji nekeičia nusistatymo ir su 
unija nesi tars- Tokiu bud u nė
ra kitos išeities, kaip tik strei
kuoti. Unija priduria, kad su
tiks derėtis, jeigu darbo de
partamentui pasiseks užvesti 
derybas. Kitaip turės strei
kuoti.

Pagerbė Garsią 
Chicagietę, Jane \ 
Addams

Daug Dirbo Už Taiką

NAUJIENOS, Chleago, U.

LONDONO MOKYKLOS VAIKAI ŠKOTIJOS
NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
ūkiuose.

Vakar ir užvakar karo at
garsiai stipriai pasireiškė Chi* 
cagoj—ir pirmiausia palietė 
darbininkų kišenius.

Beveik visos maisto rūšys, 
išėmus gal tiktai kavų ir arba
tų, vakar pabrango. Kiauši
niai, sviestas, mėsa, nutfai, 
cukrus maišais, žirniai, pupos, 
ryžiai ir t. p. pabrango centu 
arba daugiau. Galima tikėtis, 
kad maisto kainos ir toliau 
kil» per kelias ateinančias sa
vaites.

Pasimirė Jaunų 
L. Kliubo Veikėjas 
Viktoras Gailius
Sunkiai Serga S. Kunevičia.

Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Tautiškas Kliubas rengiasi 
prie savo metinio baliaus. 
Rugsėjo 1 d. laikytame susi
rinkime Lietuvių Auditorijoj, 
paaiškėjo, kad balius įvyks 
sausio 28, 1940 toj pačioj Liet. 
Auditorijoj. Komisija darbuo
jasi, kad jis pavyktų kuoge- 
riausia. Taipgi pranešė, kad 
Jaunimo Kultūros Ratelis yra 
pakviestas suvaidinti kliubui 
“Našlio Piršlybos”. Žinant, 
kad rateliečiai yra veiklus, tąjį 
galima tikėtis iš jų labai daug.

Mirtis Neaplenkia Nei Vieno
Nors kliubas yra stiprus na

riais ir finansais, bet mirtin
gumas paveikė ir jį. Labiausia 
dėl to, kad veikliausius narius 
turime palydėti į amžinastį.

Iš paskutiniųjų buvo Vikto
ras Gailius, kuris nuo įstojimo 
į kliubą neatsisakydavo dirb
ti kliubo parengimuose.

Staigus Susirgimas.
Iš ligonių raporto pasirodė, 

kad kliubo nutarimų raštinin
kas, Stanislovas Kunevičia, 
sunkiai susirgo ir guli namie, 
antrašu, 3220 So. Union avė. 
Būdamas sveikas nenuilstan
čiai rūpinosi kliubo ligoniais, 
juos lankydamas. Taigi, dabar 
kliubiečiai turėtų jį aplankyti.

Aš nuo savęs linkiu greito 
pasveikimo ir tikiuos pasima
tyti ateinančiame susirinkime.

—Paul J. Petraitis, koresp.

Grant Parke vakar įvyko 
įspūdingos iškilmės pagerbimui 
garsios chicagietės, Jane Ad
dams, buvusios Hull House ve
dėjos ir darbuotojos už taiką. 
Iškilmėse dalyvavo gal 50,000, 
gal daugiau žmonių.

Kalbėtojai pabrėžė, kad ve
lionė Jane Addams daug prisi
dėjo prie sudarymo garsios 
Kellog-Briand taikos sutarties, 
patrankos vėl dunda Europoj, 
aiškino kalbėtojai, bet ateis 
laikas, kada žmonija išmoks 
taikiai savo nesusipratimus ri
šti. Tada kilnios mintys, iš
reikštos sutartyje, ir už ku
rias Jane Addams kovojo, pa
ims viršų.

Iškilmėse dalyvavo kelios 
muzikalės organizacijos ir žy
mus chicagiečiai kalbėtojai. Lie
tuvius atstovavo Moterų Kul- 
turos Kliubas ir jo choras.

Kalbas pasakė federalis tei
sėjas William H. Holly, Dr. 
J. Lapp, federalė teisėja Flo- 
rence Allen, iš Clevelando; 
Charlotte Carr, dabartinė Hull 
House viršininkė, ir keli kiti 
žymus asmenys.

Bando Reformuoti 
Calumet City 
Alines

Areštuoja Nusidėjėlius

< 4?' NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — William R. Skidinor&^viduryje) “Chicagos gemblerių kara

lius” įteikia federaliam teismui $25,000 Taiiciją. Jisai yra kaltinamas nesumokė-

Nori Sukelti 
$5,000,000 
Lenkijos Gynimui
Vakar Įvyko Didžiulis Masinis 

Mitingas
Jeigu niekas jiems netrug- 

dys ir aukos gausiai plauks, 
tai Chicagos lenkai surinks 
$5,000,000 Lenkijos gynimui. 
Tokį pareiškimą vakar padarė 
Jonas Romaszkiewicz, lietuviu 
kilmės lenkų veikėjas, kuris 
yra prezidentu Lenkų Organi
zacijų Sąryšio ir didžiulio Len
kų “Tautiško” Susivienijimo.

Vakar jisai kalbėjo masinia
me mitinge, kurį Sąryšis su
šaukė Ashland Boulevard audi
torijoje. Ten dalyvavo apie 5,- 
000 — tiek kiek tilpo salėn. 
šimtai žmonių turėjo klausytis 
kalbų gatvėj.

“Marsą Negalima 
Kaltinti už Rara”

Pranešimas “žinovams”
Chicagos alinėse ir parkuose 

atrasi daug žinovų, kurie au
toritetingai tvirtina, jeigu tik 
turi klausytojų, kad karo kal
tininkas yra planeta Marsas 
(romėnų mitologijoje-Karo die
vas). Tie žinovai aiškina, kad 
Marsas paskutinėmis dienomis 
pradėjo labai ryškiai ir raudo
nai spindėti, tuo pradėdamas 
kraujo liejimą Europoje.

Adler žvaigždyno vedėja, 
Maude Bonnet, vakar jų nau
dai pranešė, kad Marsas su ka
ru turi tiek bendro, kiek per
nykštis sniegas, žvaigždė visuo
met raudonai spindėjo, tik da
bar ji atrodo ryškesnė, nes 
yra arčiau žemės kanuolio, ne
gu paprastai (už 36,(100,000 
mylių.)

VAKAR 
CHICAGOJ

•' Ugniagesiai vakar rytą iš
gelbėjo tris žmones iš degan
čio medinio namo, adresu 1751 
Hudson avenue. Išgelbėtieji yra, 
John Clark, 23, jo žmona Flo- 
rence, 20, ir jų 1 metų kūdi
kis.

» » »
• - Automobiliai vakar suvaži- 4- 
nėjo ir sunkiai sužeidė du ber
niukus, žaidžiančius gatvėj. 
Nelaimės įvyko prie jų namų. 
Sužeistieji yra 3 metų Charles • 
De Lisla, 1910 Maud avenue,
ir Herman Hclm, taipgi 3 me
lų, nuo 10357 Avenue J.

* O » tt
• Vakar federalės valdžios tei
smas pradėjo svarstyti bylą .iš
keltą pabėgėliui iš kalėjimo, 
Oliver Lawrence Dressler 
(“Jack Russelliui”), kuris yra 
kaltinamas žmogaus pagrobi
mu ir nužudymu.

o a »
• Prie Meade ir Fullerton gal
vių trys banditai atėmė $159 
nuo John Koopan, apdraudos 
agento, gyvenančio adresu 4121 
N. Spaulding avenue.

a » a
• Chicagos Parkų distrikto 
policijos departamentas traukia 
atsakomybėn du policistus už 
žiaurų elgesį su d'viejais jau
nuoliais. Policistai yra, Samuel 
Blake, nuo 1750 Henderson sff, 
ir Francis Walker, 3746 Fre- 
mont avenue.

SLA 6-to Apskričio 
Konferencija

Įvyks Rugsėjo 24 d.

Calumet City, III., mažas mie
stas prie Indiana valstijos sie
nos, yra “šlapiausias” miestas 
Amerikoj. Ten kas šimtui gy
ventojų yra alinė. Įstaigos gy
vena ne iš vietinių žmonių, bet 
iš ištroškusių gyventojų iš In
diana valstijos, kur alinės už
sidaro 1 vai. naktį.

Ikišiol Calumet City leido 
alinėms operuoti per visą nak
tį, bet šiomis dienomis patvar
kymai buvo pakeisti. Dabar jos 
turi užsidaryti 2-trą valandą 
ryto paprastomis dienomis ir 
3 vai. sekmadieniais. Be to, 
mechaniškų gramofonų negali
ma operuoti nuo vidurnakčio 
iki 6-tos valandos ryto.

Miestelio gyventojai per il
gą laiką miesto valdybos posė
džiuose kėlė didelį triukšmą, 
protestuodami, kad gramofonai, 
bliaudami per naktį, neduoda 
jiems miegoti.

Už šių patvarkymų nepildy
mą penki aludininkai buvo areš
tuoti.

jiinu income taksų.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

VOKIEČIŲ KARIUOMENE MAT ŠUOJA PER TILTĄ Į LENKIJĄ

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Lenkų civiliuš gyventojus varo . vokiečių kareiviai. Lenkai buvo suimti tose vietose, kur dabar eina ,

mūšiai.

še$to Apskričio konferencija 
įvykę už Relių savaičių, Chį: 
cagoje, Lietuvių Auditorijoje, 
Bridgeporto lietuvių kolionijo- 
je, 36-tos kuopos ribose.

ši Apskričio konferencija 
įvyksta nepaprastame momen
te, t.y. kada pasaulinis karas 
gali paliesti ir musų tėvynę 
Lietuvą, žinoma, organizuota 
visuomenė turi budėti ir būt 
prisirengusi prie visko.

Čia išanksto pranešam visų 
kuopų išrinktiems delegatams- 
tėms, kad visi minėta diena ir 
vietoj butut. Apskričio kon
ferencija dar tolokai, bet kuo
pų delegatai neapleiskit ir ne
pamirškit savo kuopos pareigų. 
Prie to, kuopos užsi ikusios su 
duoklėmis apskričiui, privalo 
šiame suvažiavime atsilygint.

K. J. Semaška, 
Apsk. Sekretorius, 
2438 W. 45th St.

Svečiai iš Kitų 
Valstijų Chicagoj

Lankėsi Ohio ir Michigan 
Lietuviai

Chicagoj svečiavosi Martha 
Homenko ir jos duktė Eliza- 
beth, iš Canton, Ohio.

Martha yra pusseserė, Mari
jonos Pužauskienės, 645 West 
18th St., kuri Aug? 26 šventė 
savo gimtadienį.

Iš Battle Creek, Mich., bu
vo atvažiavęs Povilas Stankus, 
vienas iš artimiausių draugų 
Pužauskams. Stankus turi gra
žią farmą Michigano valsti
joj.

Martha Homenko išvyko at
gal į Canton, Ohio Aug. 31 die
ną.

Pužauskai 18-toj apielinkėj 
per daug metų yra gerai žino
mi biznieriai, geri naujienie- 
čiai ir rėmėjai. Niekad nepa
miršta atsilankyti j viąokius 
“Naujienų” parengimus su 
draugais. ■ - - P. G.




