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VARŠAVOS PRANEŠIMAS
Atmušė pakartotinas vokiečių atakas

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 
7. — Ketvirtadienio praneši
mai sako, kad lenkų-vokiečių 
mušis siaučia linijoj tarp Plon- 
sko ir Pultusko.

Nuo šitos linijos iki Varšu
vos yra 30 mylių tolumo.

Mūšy vienu tarpu vokiečiai 
buvo išstūmę lenkus iš Pultus
ko, bet vėliau lenkai jį vėl at
siėmė.

Lengvai sužeistas lenkų šta
bo karininkas sugrįžo į Var
šuvą. Jis pareiškė, kad lenkai 
grumiasi kaip liūtai. Lenkai 
atmušę pakartotinas vokiečių 
pastangas pralaužti musių lini
ją-

Jei lenkams nepavyks šito
je linijoje sulaikyti vokiečių, 
tai jie planuoja dar vieną des
peratišką susirėmimą visai ar
ti Varšuvos.

SUSISIEKIMAS TARP VARŠUVOS IR 
RIGOS NUTRAUKTAS

SUARDYTA GELEŽINKELIO LINIJA Iš VARŠUVOS 
Į VILNIŲ

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 
7. — Vokiėčių lėktuvai ataka
vo Varšuvą ketvirtadienį, kaip 
kad jie atakavo ją pirmesnė
mis karo dienomis.

Vokiečių lėktuvai padarė

daugiau žalos geležinkelių lini
joms. Vietomis išardyta linija 
geležinkelio einančio iš Varšu
vos į Vilnių ir Daugavpilį, Lat
vijoje. Susisiekimas tarp Var
šuvos ir Eigos geležinkeliu pa- 
krikdytas.

GELEŽINKELIO STOTIS VARŠUVOJE 
PADEGTA

VOKIEČIAI TIK 2Q MYLIŲ ATSTUMOJE NUO VARŠUVOS

BERLYNAS, Vokietija, rūgs.'siorowskį, kuris yra buvęs mar- 
7. — Vokiečiai tik 20-ties my-'šalo Pilsudskio laikais lenkų 
lių atstumoje nuo Varšuvos — generalinio štabo viršininkas.
sako nacių pranešimas ketvir
tadienį. Ir kai ši žinia pasieks 
publiką, jie gal bus pasistumę 
dar arčiau.

Kitas vokiečių komunikatas 
praneša, kad Varšuvos vakarų 
geležinkelio stotis tapo padeg
ta ir dega. Tiltai per Vyslą su
naikinti.

Nacių vyriausybė paskelbė ni j oje — tarp 
paėmusi nelaisvėn generolą Go- Plonsko.

Keletą valandų pirm šito pra
nešimo vokiečiai paskelbė pa
ėmę <Pultuską, 30 mylių atstu
moje nuo Varšuvos. Paėmimas 
Plonsko buvo paskelbtas tre
čiadienio vakare.

Dabar mušis eina, vokiečių 
pranešimais, 22 mylių ilgio li-

Ciechanow ir

VOKIEČIAI PAĖMĖ VARŠUVOS 
RADIJO STOTĮ

RIGA, Latvija, rūgs. 7. — 
Varšuvos radijo stotis paliovė 
transliavusi informacijas ket
virtadienį. Tai 
popiet.

Pranešama, 
ryte Vokietijos 
/aužiusi lenkų

atsitiko 3 vai.

ketvirtadienio 
kariuomenė su- 
armijos frontą

tos dalys pasiekusios punktą 
tik. keleto mylių atstumoje nuo 
Varšuvos ir paėmusios Varšu
vos radijo stotį.

Vokiečių armijos veržiasi 
Varšuvos link iš trijų pusių. 
Centralinė Vokietijos armija 
grūmoja .pramoningam Lenki-

pietuose. Vokiečių motorizuo- jos miestui Lcdz.

Rusija sulaikė prie
šingas naciams 

filmas
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

7. — Ben Gitlow, buvęs Jungt. 
Valstijų komunistų partijos se
kretorius, ketvirtadienį paaiš
kino, kad Rusija, padariusi su
tartį su Hitleriu, sulaikė visas 
filmas, kurios atakuoja nacius.

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauta *

Niaukiasi; gal būt lietaus ir 
vėsiau; saulė teka 6:22 v. r., 
leidžiasi 7:14 v. v.

Kanada negalės gau
ti ginklų talkinin

kams
WASHINGTON, D. C„ rūgs. 

7. — Spaudoje reikšta mintis, 
kad Kanada gali pasilikti neu- 
trali. Kaip neutrali šalis, ji ga
lės pirkti ginklus Jungt. Val
stijose ir paskui siųsti juos 
talkininkams—Britanijai, Fran- 
cuzijai ir Lenkijai. Ketvirta
dienį pranešimai iš Washing- 
tonp kreipia dėmesį į Jungt. 
Valstijų neutraliteto aktą.

Aktas sako, kad draudžiama 
gabenti karo reikmenas ne tik 
kariaujančioms šalims, bet ir 
neutralioms valstybėms, jeigu 
iš tų valstybių planuojama ka
ro reikmenos siųsti kariaujan
čioms šalims.'
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MŪŠIŲ ŽEMĖLAPIS: Kairėję juodais taškais pažymėta garsioji francuzų tvir
tovių linija—-Maginot linija; Prieš ją skverais pažymėta vokiečių tvirtovių linija 
—Siegfield linija. Tarp tų dviejų linijų yra neutrali zona. Francuzai šitą neutralią
zoną jau praėjo ir prisiartino vokiečių tvirtovės—bent kai kuriuose punktuose.

Lenkijoje: Pietų vakaruose vokiečiai jau paėmė Krokuvą, o kartu su ta apy
linke paėmė Lenkijos sunkiosios pramonės centrus, anglies kasyklas, salietros ga
mybą. Paimtas taipgi miestas Kielce. Iš pietų vakarų vokiečiai veržiasi Varšuvos 
ir laikinos sostinės Liublino linkui. Šiaurėje lenkų-vokiečių mušis eina Cichanow- 
Plonsk linijoj, daug maž 30- mylių atstujnoj nuo Varšuvos. Kitas .smarkus mušis
eina dėl Lodz miesto.

Britanijos kariuome
nė atvykstą. į Fran- 

?" ^euziją ~"""
-—-r t-

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
7. — Ketvirtadienį oficialiai 
paskelbta, kad kai kurios Bri
tanijos reguliarios kariuomenės 
dalys jau atvyko į Francuziją. 
Atvykusioj! kariuomenė sku
biai siunčiama į francuzų-vo- 
kiečių karo frontą.

Kiek kariuomenės Britanija 
planuoja pasiųsti į Francuzi
ją, nepranešta. Manoma,' kad 
iš karto ji nepajėgs pasiųsti 
daugiau, kaip 100,000 karei
vių.

Naciai sakosi paėmę 
Lenkijos sunkiąją 

pramonę
BERLYNAsTVokietija, rūgs. 

7. — Vokiečiai, besistumdami 
smarkiai pirmyn , Lenkijoje, 
ketvirtadienį tvirtina paėmę 
apygardas, kuriose buvo sun
kioji lenkų pramonė, 95 nuo
šimčiai anglies kasyklų ir 50 
nuošimčių salietros gamybos.

Pasak 'vokiečių, lenkai nete
kę dėl Vokietijos laimėjimų vi
so pagrindo karo reikmenoms 
gaminti. Bet tenka turėti ome- 
nėje, kad tai yra vokiečių pa
reiškimai ir kad kare savųjų 
laimėjimai didinami, o priešų 
mažinami. »

Jungt. Valstijos tė- 
mija įvykius Azijoje

ji PASKIAUSIOS
'Rk i B* B bLj

* PARYŽIUS, Frhncuzijaj ritgs.
7. — Vokietijos radijas ketvir
tadienį paskelbė, . kad iki šiol 
paimta nelaisvėn » 100,000 len
kų kareivių.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, rūgs.

7. — Vokietija išleido oficia
lų pranešimą, kad lenkų gar
nizonas W estplatte, Dancigo 
forte, pasidavė. Garnizonas at
laikė vokiečių atakas nuo 1 d. 
rugsėjo. •

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs.

7. — Francuzų< kariuomenės 
komunikatas, išleistas ketvirta
dienio vakare, sako, kad su
stiprinimai atvykę vokiečiams 
vakarų fronte — Siegfriedo li
nijoje. Pranešama taipgi, kad 
vis daugiau sustiprinimų siun
čiama vakarų frontan iš Vo
kietijos gilumos.

—-X—X—X—
LONDONAS, Anglija, rūgs.

7. — Gaunamais čia praneši
mais Jugoslavijos ministerių 
kabinetas nutarė paskelbti ge
neralinę mobilizaciją.

Slovakija atsiėmė 
teritoriją iš lenkų
BRATISLAVA, Slovakija, 

rūgs. 7. — Čekoslovakijos vy
riausybė oficialiai pareiškė at
siėmusi iš Lenkijos visą teri
toriją, kurią Lenkija buvo pa
sigrobusi iš Slovakijos 1920 ir 
1938 metais.

PABALTIJO VALSTYBĖS TURI PA
KANKAMAI MAISTO

RIGA, Latvija, rūgs. 7. — 
Pabaltijo valstybės — Lietu
va, Latvija ir Estija — jau 
prieš metus pradėjo taupyti 
maisto reikmenas. Maisto jos 
turi pakankamai dviems me
tams arba ir daugiau. Porcijos 
skiriamos tik kavai, arbatai ir 
naftai.

Nutrukus Pabaltijo valstybių

pirklybai su Anglija, jų pro
duktus dabar paima Vokieti
ja.

Moteriškės, ypatingai Estijo
je, pradėjo pirkti didelius kie
kius pamados, lupų dažų, kve
palų ir kitų pasipuošti reikme
nų. Jos prisibijo, kad šitų pra
šmatnumų gali pritrukti karui 
užsitęsus.

HITLERIS PASIŪLYS TAIKĄ
BRITAI NUSITARĘ SUTRIUŠKINTI HITLERĮ

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
7. — Lenkijos ambasadorius 
Londonui, grafas Raczinski, 
ketvirtadienį turėjo pasikalbė
jimą su britų užsienių reikalų 
sekretorium Halifaxu ir su pir
muoju admiraliteto lordu Chur- 
chillu. Po pasikalbėjimo Ra
czinski painformavo Varšuvos 
vyriausybę, kad britai, pradė
ję karą, dabar yra pasiryžę 
sutriuškinti Hitlerį. Panašią

mintį reiškia Londono dienraš
tis “Times”, kuris dažnai re
prezentuoja valdžios pažiūras.

Tuo tarpu Hitleris, sako pra
nešimai, ketinąs pasiūlyti tai
ką, kaip greitai vokiečiams pa
sirodys,- kad jie užėmė pakan
kamai Lenkijos teritorijos. Be 
to, gauta pranešimų, kad ir 
Mussolinis su popiežium ruo
šia taikos (arba bent mūšių 
paliaubų) planą.

NACIAI SALIUTUOJA INTER
NACIONALĄ

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
7. — čia gautas oficialus pa
tvirtinimas, kad Japonija pa
reikalavo ištraukti francuzų ir 
britų kariuomenę iš Kinijos. 
Jungt. Valstijos tėmija padėtį 
Kinijoj.

Šitas reikalavimas gali pa
bloginti Jungt. Valstijų ir Ja
ponijos santykius, ypatingai 
jeigu japonai mėgins paimti 
svetimšalių koncesijas Kinijo
je.

Lenkai nušovė 15 vo
kiečių lėktuvų

r 1 ■"—-r1........ .

PARYŽIUS^ Francuzija, rūgs. 
7. — Ketvirtadienį lenkų ra
dijas paskelbė, kad lenkai" nu
šovė 15 vokiečių lėktuvų. Tre
čiadienį buvo nušauta 20 vo
kiečių lėktuvų. Lenkai sakosi 
[praradę 6 savo lėktuvu^ mū
šiuose su vokiečiais. /

Britanija paėmė val
džios kontrolėn 

n -ąųksą
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

7. — Britanijos valdžia paėmė 
savo kontrolėn Anglijos banko 
auksą — apie 1 biliono 120 mi- 
lionų vertės. Be to, valdžios 
kontrolė bus uždėta svetimų 
šalių akcijoms, kurias britai 
turi, šitų akcijų verte siekian
ti keturis bilionus dolerių.

Ruošia planą musių 
paliauboms

ROMA, Italija, rūgs. 7. — 
Gerai painformuotuose fašistų 
rateliuose kalbama, kad popie
žius ir Mussolinis ruošia planą 
mūšių paliauboms. Tą planą jie 
ketina įteikti kariaujančioms 
šalims.

Himleris pareikalaus 
kolonijų

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
7. — Vokietijos radijas ket
virtadienį padavė Hitlerio pa
reiškimą, kad jis, įveikęs len
kus, įteiks britams ir prancū
zams minimum kolonijų reika
lavimus ir pasiūlys planą gin- 
.klavimuisi apriboti.

Paskandino vokiečių 
karo laivą

BASLE, Šveicarija, rūgs. 7. 
— Radijo pranešimas ketvirta
dienį paskelbė, kad britų lėk
tuvai paskandino Vokietijos 
karo laivą Gneisenau Wilhelm- 
/.havene. Gneisenau, 26,000 to
nų laivas, buvo pastatytas 1936 
m. 

• . t '
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Japonija neketina 
įsivelti į karą

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
7.<— Japonijos vyriausybė pa
informavo Angliję, kad ji ne
ketina įsivelti į Europos karą.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 7. — Pereitą trečiadienį 
Maskvos raudonajame skvėrę 
tapo* surengta didžiulė demon
stracija, minint metinę jaunuo
menės dieną.

Kai orkestrai pradėjo groti

Internacionalą, Vokietijos ko
respondentai atidavė karinį sa- 
liutavimą.
- Demonstraci j o j neminėtas

tarptautinis darbininkų solida
rumas. Tai jau praeities daly
kas. Akcentuota, kad Stalinas 
išgelbėjęs Rusiją nuo karo.

RUSIJA ŠELPĖ AMERIKOS 
KOMUNISTUS

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
7. — Praeity kart kartėmis sa
kyta, kad Amerikos komunis
tai Rusijos piragais minta. 
IČbtvirtadienį tai paliuodijo Ben 
Gitlow, buvęs Amerikos komu
nistų partijos sekretorius.

Gitlow pasakojo Jungt. Val
stijų kongreso ne-amerikoniš- 
kai veiklai turinėti komitetui

šitokių dalykų: Komunistus fi
nansavo Rusijos kelionių biu
ras; jiems finansinės pagalbos 
teikė sovietų prekybos organi
zacija Amtorg. Pasak Gitlowo, 
komunistų partiją Amerikoje 
sovietų Rusija finansavo nuo 
to laiko, kai partija įsisteigė.

Amerikos komunistai gavę 
pinigų ir per Rusijos atstovą 
Martensą.

PRANCŪZAI VOKIEČIŲ TERITORIJOJ
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs, armijų komanduotojo taktikai, 

7, _ Ketvirtadienį Francuzi-( kuris ir Pasauliniame kare pa
jos karo vadovybė išleido ilges- sižymčjo kaipo komanduotojas 
nį pranešimą. Pranešimas sa-(laimėjęs mušius su mažiausio

mis žmonių aukomis.ko, kad francuzų kariuomene 
visur susiremia su vokiečių au
tomatiniais ginklais ir kariuo
menės dalimis.

Kitais pranešimais francuzai 
vietomis pasistūmė pirmyn 
septynis-aštuonis kilometrus. 
Kilometras yra daug-maž ly
gus % angliškos mylios.

Iš visko matyti, kad francu
zai nepuola pirmyn be atodai
ros. Ir tai atatinką gen. Game- 
lino, vyriausiojo Francuzijos

Francuzų ofensyvas stumia
mas Saar ir Palatine srityse. 
Turtingoje kasyklomis Saar 
srity yra miestelis Saarbruck- 
en. Francuzai jau tiek pasistu- 
mę pirmyn, kad gali lengvai 
Saarbruckeną bombarduoti iš 
patrankų. Pranešama, Saar- 
bruckeno gyventojai iškrausty
ti.

Vokiečiai mėtė bom
bas į Lietuvos te

ritoriją
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

7. — Lenkų radijo pranešimas 
sako, kad trečiadienio vakare 
■vokiečių bombonešiai numėto 
bombų į Lietuvos teritoriją, [ 
atakuodami Lietuvos-Lenkijos 
rubežlų.

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

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

—NAUJIENŲ ADMIN.
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AŠTUONIOLIKTAM RUSIJOS KOMUNISTU
PARTIJOS KONGRESUI UŽSIBAIGUS ‘

(Tęsinys) į
Visą laiką Rusijoje ir bendrai 

komunistų partijoje pasaulinia
me maštabe, buvo į inteligen
tus žiūrima kai į savotiškus 
priešus, kurie gali kiekvieną' 
momentą iškrėsti kokią nors 
šunybę ir nors steigiama buvo 
mokyklos, institutai, raginartia 
mokytis, bet vos anąs apleido 
mokyklos sienas — į jį prade
dama žiūrėti kaip Į žmogų, ku
rį reikia sekti. Šiandien inteli
gentija vadinama “partijos auk
so fondu“, anot “Izvestia”. Jie 
brukami, varomi į aukštąsias 
vietas, raginami mestis į viešą 
gyvenimą, bet juk buvusi anti- 
inteligentiška propaganda dar 
neišgaravo, jos liko pas taip va
dinamus žemesnius luomus ir 
nemaža kartybes užsiliko pačio
je inteligentijoje dėl btivdsių 
persekiojimų ir ji šiandien, at
sidūrus išrinktųjų skaičiun, pra
deda rodyti savo galybę ir dar
gi perkainuoti savo reikšmę, 
girdi, matot, dabar mes auksas, 
o pirma... Na tai ir žiūrėkite, 
kad mums butų gera!

Ir loki staigus perėjimai iš 
šventumo į prakeiktį ir atvirkš
čiai; tik dar labiau drumsčia vi
daus padėtį it žmogus pradeda 
ncsUpaisyti kas gi pagaliau da
rosi. Ir toki staigus perėjimai 
dar kartą patvirtina mano ank
styvesnį šiame straipsnyje teigi
mą, kad šiandieniniai valdantie
ji sltiogsiilai neturi plano, neži
no kuriuo keliu eina.

Stalinas, gelbėdamas savo, 
kaip “tautos“ vado prestyžą, su
vaidino daugumos gyventojų 
interesų gynėjo vaidmenį ir to
liau teikia tariamų laisvių vi
siems ir naujų represiją ki
tiems, hesireliidamas jokiais 
kriterijais, jokiais principais, 
bet vich gelbėdamas savo 'gerą 
vardą, “minių mylimojo“ rolė
je.

Ir šiandien tik Stalinas dar 
laiko Rusijos vienybę ir jeigu 
jis mirtų ar žūtų, galime būti 
tikri, kad valdžios pasikeitimas 
neįvyktų taip ramiai kaip tai 
buvo Leninui mirtis. Šiandien 
jau Šimtai frakcijų ir nei Viena 
neturi daugumos ir laikosi tik 
jėgos* pagelba nesant kam pa
keistu

šiandien ta vadinama geiierd 
line linija virto baisiai žigža-* 
guotą, laužyta, nesuprantama.

Šiandien pati komunistų parj 
tija turėjo prisipažinti, jog jau 
neįstengtų savo obalsiais, ypač 
Rusijos gyvenimo faktais, suvi
lioti kitų kraštų darbininkijos 
ir gelbėdama- save — pasiūlė 
liaudies frontus, antifašistinius 
ftOhlUs, kad bent tokiu keliu 
galėtų išsilaikyti kaip partija; 
kuri buk dar tdrl šiokios tokios 
reikšmės.

Ir šis komunistų blokavimą 
sis ne tik su nekenčiamais, vi
są laiką spjaudomais, socialistai; 
bet dargi buržuazinėmis ir gry
nai klierikalinemis partijomis, 
rodo, jog jie šiandien tūrėjo 
pripažihti, kad nieko vieni ne
gali padaryti, nors prieš keletą 
metų visai kas kita buvo, jie 
pripažino vienybę, bet tik jiems 
vadovaujant ir valdant.

šiandienine komunistų partu. 
ja užsienyje jei dar laikosi, tai 
vien todėl, kad darbininkai ne-

JUOKAI
Lažybos.

Ame-

AKIU SPECIALlSTAi

Plaukdami keleiviai į 
riką, kad nenuobodžiautų, įsi- 
galvoja visokių pramogų. Pa
galiau prieita prie vienos gana 
savotiškos—prie lažybų. Vic- 
nas anglų lordas pasiūlė, kas 
papasakos labiausiai neįtiki
mą istoriją, tas laimes nema
žą dovaną.

“Kartą Čikagoje gyveno vier 
nas džentelmenas“,—bet pasa
kotoją tuoj lordas nutraukė.

“Tamsta jau laimėjai,’’ tarė 
lordas, “ir- nėra prasmes to
liau pasakoti.“

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hour»:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKEL1S
Physieian and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E SIEDL1NSKI
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadienį šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtąją Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3656

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

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

Namų Tek: Prospect 1938

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos huo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

NAUJtĖNŲ-ACME Thlephoto
Aleksandras Skvarcevds, naujasis Sovietų Rusijos ambasadorius Vokietijai 

(viduryje) ir septyni militarihes misijos misijos nariai. Nacių aukšti pareigūnai 
savo naujus draugus labai širdingai pasitiko.

Veš'k Tuos SdUnkštytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suvelchnu ir ištaisau. 

Prieinama kaina
* Al. Gudaitis, Sav.

I te&MiU ■■■> .. ........... .. .t.k ......................

ANE COAL COMPANY 
So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTA9 Minė Run 
(Screenęd) Tonas ...........................
SMULKESNĖS
Tore*;- . ............... . . .. . ... ..
PETROLEUM CARBON COKE
Periant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Taž ekstra.
»^M^„ ■■ ■ ■ -teM... MM te. M nu >„■ - -

$7-25
$7.00
$7*25

įžiūrėjo jos nukrypimo ir (iki, 
jog ji tčkia, kokia buvo, kokią 
ją pažįsta 1919—20 m., o ji jau 
dargi iš savo muziejaus išnešė 
buvusios, tų laikų partijos, pas
kutinius rūbo knypkius. Ji pa
sikeitė iš pamatų ii* šiandien 
ne socializmą kuria, kokį mes 
žinome ir kokį jie skelbė prieš 
kelis Inetus kuria, bet tokį, ko
kis bus galima. Tai yra, jiems 
išmuštas vairas iš rankų ir jie 
šiandien lekia pavėjui negalėda
mi atsilaikyti.

Ir tai piltiai suprantama, taip 
ir tufejo; būti,' kito kejkjpiebtė
vo.; Jei jįe btljų geriau 'Sttidija- 
yę Marksizmą, gryną marksiz
mą ir istorinį materializmą, bu
tų anksčiau pamatę prie ko pri
eis ii* kas reikia daryti, kad to

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

DR. VAITUSH, OPT
lietuvis

Mano 20 metų praktikavimai* 
jūsų garantavimas.

Opiometrically Akių Specialistas
Palėhgvuia akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos Skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę, Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos aky* 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Pilone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS Dt CHIRURGĄ? 
2808 West 63rd St.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonu* HEMLOCK 8111

KLAUSYKIME
VAKARI ŠALTIMIERO

■ ■■,. I... n —.III. .,■■■■■* n I .... 1 I II II <ii HiiiiJn

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲi W.H.I.Piš 

STOTIES

nuo 6:30 valandos vakaro 
KAS VAKARĄ—1480 K.

CROCHETED DOIL1ES PATTERN 200.5
No. 2005—Megstos servetkėlės.

r
 m mm mm hmb mm aUitea afafe «mm mm mm mm mm mm mm *m. mm m^

NAUJIENOS NEEDLECRAFT bfcPT., No. 2005 |
| 1739 So. Halsted St,' Chičago, Ui.

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

I Vardas ir pavardė............................... .............. ......... ...................... |
' Adresas..........................

’ Miestas ir valstija.......
Vm mmv mm mm M»

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Nė žmones, bet eįkoiioiilinės 
sąlygos diktuoja valdžios ir ben
drai politines formas. O atsisa
kius nuo socidlištinCs ekonomi
kos, atsisakius, kad ir pereina
mame peri j ode jos princijų, rei
kėjo, turėjo prieiti ne prie so-
cializmo, bet savotiško valsty
binio kapitalizmo. Ir į šį kelią 
Rusiją pastatė dar pats Leninas 
įvesdamas taip vadinamą Nau
ją Ekonominę Politiką, kuri 
bdvo pirmas nusileidimas atsi- 
gauhančiai buržuazijai, nors kh 
tokiais rūbais apsitaisiusiai.

Ir žengus šį žingsnį — reikė
jo ir toliau vengti grynai socia
listinio kelio, nes naujoji karta, 
išauklėta Nepo dvasioje, nežb 
nanli nieko apie gryną kapita
lizmą, ištižus naujose sąlygose; 
kuriose revoliucingumas jad 
buvo žuvęs, ptivede prie to, jog 
reikėjo Šaddyti tuofe, kurie visą 
laiką kvietė grįžti prie socialis
tinio tako, bet. * . valstybinio 
kapitalizmo vėžys jau buvo per
daug įsiurbęs į šį kūną.

Ir Rusija vėl atsistojo prid 
1917 m. angos.

Pradėkite viską iš natijo!
• ** z

Buenos Aires, Argentiha 
(GALAS)

30 Years Success! DoctOr’s 
AmakiHg Liųtiid f of Itching of 

ECZEMA 
bad*> yfd disHtKihiu, Kpr kiti produktai 
davė reikianių pašokt;, bot stiprus, ftvelnihan 
lis. antiseptinis skiedinys Žemo davd greita* 
pasėkas nuo niežgjimo, skausmo, raudoniu' 
degamos, žvynuotos, ugninga Eczerna.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa 
grelbą. Pd Lo jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingi} Įtakingų daili]) padeda Gamta, 
greitesni gydymą. Mums ;d3kingi vartotojai 
rašo iŠ. visur, garbindami gautas pasėkas 
štai kAlp rado p. P. M. iš Jefsėy City: “l 
keletą savaičių huoUtabi&l pasigydžiau su Že
mo nuo Eczerna, kuri mane vargino per 8S 
metu s." .

Neregirhad, tiOdemėtad — palik Žemo per 
dieną tu* naktį gydant Ekhfema, srfauguą, dd- 
dėdfcrvtned ii* Riidktiie odos ideglimi*. Tik 8Bo. 
TIHRd FATAItNAViMO atitikimais gal pri
teiks $1.28 Ettrd J^goš. Yha t>aš tUttė 
mesnlus vaistininku*
ii .‘mm, * **' .‘i. .a. ......... ■»<'.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
, i i DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

T~Ą I I _ • koplyčios visose
JLi-x -IrsZ cuL 1 Chicagos dalyse

- .. ....... * • ’ ■ >-t-‘ ‘ ‘ -------------- - ............. ...........-
Klausykit# musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Seita- 

dienia vakarais 7 vaL vakaro iš W. H. I. P. stoties (1488 K.) 
—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1828
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai ___

8

Ofiso Tel, Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keuvzood 5107.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 1
Cicero I
Lietuvių I
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi

mus Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Phone CANAl 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Telefonas Republic 7868
Telefonas Rez. Tel.

DORchester 7200 STEwart 3316
Dr. William J. Charm

DENTISTAS 
Ofiso valandos: 10-12, 1-5, 7-9 
1957 E. SEVENTY-FIRST ST. 

prie Jeffery Avė.

; ALBERT V. PETKUS
4704 Sd. Weštetn AVč. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307. Lituanika Aveiiue Phone Yafds 4908

v _■. i ... . ...... ... - . t

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wėstdrrt Avė. Phone GfOVehill 0142
1410 Sotith 49th Cotirt Cicero Phone Cicero 2109 
eim i te. i i ■■    . i m ■ i i  —■■■■■

J. LIULEVICIUS
434# S, California Avenue Phone Lafayette 3573

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

L J. ZOLl* Phone YatdS 0781
1646 Wėst 46th Street Yards 0782

; ; S. t*. MAŽEIKA Yardall39
Š319 Lituanica Avenue Vard* 1138
I..I I ■>-..•> ... -r. 1 ------ ■!................  .t. ----- •■■LA... r r. ... -k.. -------- Y -I--..-

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WeSt 23rd PlSce Phone Gana] 2515
SKVBIUS: 42-44 Esat 108th Street Tek PUlmaa U7«

Kiti Lirtuylai Daktarai____

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitariu.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6338 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir «ub»tnmi*

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rutgaą ir, akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 181 h St., netoli Morgan St.

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

Tel. CANAL 3118
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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

Ofiso Tel. Vifginia 0036.
Residencė Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

+
Dr. F. Pulsucki Le Van 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Coi*. Dameh. Hemiock 6698

ADVOKATAI

A. Montvid, M. D.
West Towh Statė Bahk Bldg. 

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

Telefonas SĖELEY 7330
Nantu telefonas Bt>unswiėk 0597

K. P. GUGIS
• ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 8818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.
------ -------ut----------------------------------------------------------------------- -------

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 6761 
Valandos: 9 ryto iki 8 vakaro

tp

tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

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

Gydytojas h- chirurgas 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"



Penktadien., rugsėjo 8, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

SEKMAD1ENJ LIETUVIU DIENA NEW “Jitterbug”
YORKO PARODOJE Piknikas

WAUKEGANO MAR
GUMYNAI •

.Vz f1

Ar Važiuojate? Lietuvių mokyklėles naudai
Amerikos Lietuvių gyvenime Sekmadienis, Rugsėjo 10 bus

istorinė diena.

Pasaulinės Parodos Vaizdelis.
Pirmų kartų Amerikos isto- tiktai j vienų pusę.

rijoje šiame kontinente įvyks’ Jeigu turėsite laiko, tai už 
(pirmoji, ir gal jau paskutinė,) tų pačių bilieto kainų galėsite 
lietuvių DAINŲ ŠVENTĖ. Tuk- sustoti kelyj, kur tik norėsi- 
stančiai lietuvių dainininkų1 te: pavyzdžiui, Pittsburghe,
sekmadienį suvažiuos New Yor- 
kan ir ten, sudarę vienų mil
žiniškų chorų, užtrauks musų 
gražias, lietuviškas liaudies 
dainas. Tos dainos aidės ne 
vien New Yorke, bet ir po pla
čių Amerikų, nes daugelis sto
čių ruošiasi programų trans
liuoti.

Ta istorinė Dainų Šventė bus 
dalis Lietuvių Dienos progra- 
mo, kuris sekmadienį įvyks 
New Yorko Pasaulinės Parodos 
žemėse, prie Lietuvos pavilio- 
no.

Programas susidės ne vien 
iš milžiniško bendro choro dai
navimo, bet ir šokių programo, 
kalbų ir solistų dainavimo. Tarp 
pakviestų dainininkų yra ir 
garsioji Amerikos lietuvių 
žvaigždė, Anna Kaskas.

Ar ruošiatės važiuoti 1 Lietu
vių Dienoj dalyvauti? Laikas 
visai trumpas, rytoj turite iš
važiuoti, jeigu norite suspėti 
programų pamatyti!

“Pirmyn” Ekskursija
Jeigu ruošiatės važiuoti, tai 

važiuokite su “Pirmyn” choro 
ekskursija, kuri rytoj rytų iš
važiuoja Baltimore and Ohio 
gelžkeliu. Traukinys išeis 10 
valandų ryto iš Grand Central 
stoties, kuri randasi prie Har- 
rison ir Wells gatvių. Už $28.20 
— nuvažiuosite ir parvažiuo
site — atliksite kelionę į abi 
pusi beveik už tiek pat, kiek 
reguliariai kainuoja kelionė

Philadelphijoje, Baltimorėje, 
Akrone arba ir Washingtone, 
Amerikos sostinėje. Galėsite 

I aplankyti savo gimines, ir tuo 
pačiu sykiu pamatyti visas įdo
mias vietas, kurios randasi tuo
se miestuose, ypatingai Wa- 
shingtone. Ten galėsite aplan
kyti prezidento Roosevelto rū
mus—Baltųjį namų, pinigų 
spaustuvę, kongresų ir daugy
bę kitų įdomių vietų.

Parvažiuoti Chicagon galėsi
te kada norėsite.

Dėl platesnių informacijų 
apie kelionę — ir apie nakvy-- 
nę New Yorke, jeigu reikalin
ga — šaukite A. Vaivada, 
CANal 8500.

I

“Birutės” Choras Jau 
Išvažiavo

Chicagos lietuvių “Birutės” 
Choras išvyko- į Lietuvių Die
nų New Yorke pereitų antra
dienį. Birutiečių ekskursija su
sidėjo iš 35 žmonių, ir ji iš
važiavo kelias dienas prieš Dai
nų šventę New Yorke, kad ga
lėtų daugiau laiko pašvęsti Pa
rodos lankymui ir prisiruoši
mui Lietuvių Dienos progra
mų!. Birutiečiai važiavo tuo 
pačiu Baltimore and Ohio gelž
keliu, kuriuo rytoj išvažiuoja 
“Pirmyn” ekskursija.

Pereitų šeštadienį, Sandaros 
salėje įvyko Birutės choro iš
leistuvės, kuriose dalyvavo la
bai gražus ir skaitlingas būrys 
choro draugų. Choro nariai su-

Taip vadinamas “Jitterbug” 
piknikas yra ruošiamas lietu
vių kalbos ir Andrejevo akro
batiškų šokių mokyklų nau
dai.

Tas “Jitterbug” piknikas 
įvyks rugsėjo 10 d. Shady Tree 
tnn, SpaiČio darže, Archer avė., 
Willow Springs, III. Daržas bus 
atidarytas 10 vai. ryto, o pik
niko programa prasidės 2 vai. 
dienų.

Geriausiems “Jitterbug” šo
kėjams yra paskirtos trys auk
štos vertės dovanos, bet ir ki 
tokio sporto dalyviai laimės 
dovanas.

Kas tas “Jitterbug”?
“Jitterbug” musų kalboj reiš

kia “šeivablauzdis vabalas”. Jo 
imitavimo šokis tur būt labai 
mikliai šokamas, taip kad iš 
šalies žiūrinčiam, šokėjas bei 
šokėja atrodytų lyg ir tas as
tuonių kojų šeivablauzdis va
balas. “Jitterbug” šokėjai turi 
būti miklus, lankstus, lyg su 
guminėmis blauzdomis. Katrie 
nepajėgs “Jitterbug” šokį šok
ti, tokiems duosime šokti 
“Straddlebug”. šis imituoti yra 
kiek lengvesnis, nes jis kiek 
duksvesnis ir šeškojis vabalas. 
Šį šokį pajėgia šokti ir sunkaus 
kūno šokėjai.

Į piknikų bus atgabenta ne
paprasta virtuvė su rusenančia 
ugnimi, ant kurios bus verda
mi skanios namų darbo dešros, 
bulvės ir šviežiai rauginti ko
pusiai. Sočiai prisivalgius, čia 
pat ant vietos bus galima gau
ti ir gardaus alučio ir kitokių 
gardžių gėrimėlių.

Į šį musų piknikų širdingai 
kviečiu senus, jaunus, mažus, 
didelius, Seivus, duksvus, po
nias ir ponus, darbininkus ir 
linginius, nes čia busime visi 
kai vienos motinos vaikai.

1 Ona Dovgin.

Sprogimas Sužeidė 
Du Chicagiečius

Alkoholinio pečiuko sprogi
mas sunkiai sužeidė du chica
giečius, Leroy Morgan, nuo 
1527 East 73rd Street, ir jo 
žmonų, Grace. Abu guli Illi
nois Central ligoninėje. Spro
gimas įvyko laive “Gracie”, ku
ris stovi Jackson Park prie' 
plauko j e.

Įdomios prakalbos. —• Ište
kėjo <p-lė Laurai vinte. — 
Dešimt metų vedybinio 
gyvenimo sukaktis.
Rugpiučio 29 d. Liuosybės 

svetainėje įvyko įdomios pra
kalbos, Kalbėjo prof. F. B. Ku
bilius iš Bostono. Jo kalbos te
ma buvo “Demokratinis judė
jimas gamtos moksle“. Prof. 
Kubilius kalbėjo labai rimtai 
ir nuosekliai. Publikai jo kal
ba labai patiko. Nors prakal
bos buvo surengtos skubomis 
(nebuvo laiko jas tinkamai iš
garsinti), vienok susirinko ga
na nemažas žmonių būrys. Ku
rie tik atvyko į prakalbas, visi 
buvo patenkinti. Išlaidoms pa
dengti publika sudėjo $5.20.

» S »
Rugpiučio 30 d. gerai žino

mai waukeganiečiai, p-lei Lau- 
raičiutei (Jennie Laurel, 900 
Prcscott St.) buvo surengia va
dinamoji “šauer purė”. Rengė
jos buvo Lillian Glazer ir Izar 
bei Kiškis. Parę jsurengė tikrai 
šaunių. Dalyvavo daug draugių 
ir pažįstamų ir sunešė gražiu 
dovanų. P-lė Lauraičiutė sako, 
jog ji nesitikėjusi, kad turinti 
tiek daug širdingų draugių. Vi
soms, kurios dalyvavo toje pa
rėję, ji taria širdingiausį ačiū.

Rugsėjo 2 d. įvyko Albert 
Glazero ir p-lės Jennie Laurel 
vedybos. Vedybų puota buvo 
surengia jaunosios tėvų na
muose. Dalyvavo jaunųjų tėvai 
ir artimi giminės. Po visų cere
monijų jaunieji apleido Wau- 
keganą ir išvyko į šiaurinę 
Wisconsiho dalį medaus mėne
siui.

Laimingos kelionės jaunave
džiams ir dar laimingesnės 
ateities, — tegul jų gyvenimas 
būna linksmas ir laimingas.

Rugsėjo 3 d. Lietuvių svetai
nėje įvykę, lįrapp įę. Marcelės 
Narkių dešimties‘"metų vedybi
nio gyvenimo sukakties pami
nėjimas. Tąja proga Stella Lau
rel, M. Kvider ir Ona Butkienė 
surengė pokylį.

Ponai Narkiai yra seni Wau- 
kegano gyventojai ir turi daug 
draugų bei pažįstamų. Pokilyje 
dalyvavo ne tik didelis būrys 
vietos lietuvių, bet ir iš kitur, 
pavyzdžiui, iš Kenosha Name- 
junai, Radavičiai ir jaunasis 
Butvinskis su Onute. Taip pat 
iš Chicagos buvo Narkaus bro
liai ir kiti giminės, — iš viso

pų buvo apie dvidešimt.
, žodžiu, svečių buvo prisi

rinkusi pilna apatinė svetainė, 
ir visi buvo linksmi bei linkėjo 
Narkiams ilgo ir laimingo gy
venimo. Nepasigailėjo svečiai 
komplimentų gaspadinėms už 
skanius pietus ir gardų kugelį, 
kurį pagamino to pokylio ren
gėja Ona Buitkienė. —J. M.

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

Dabar Mokame Pa
dėtus Pinigus. Duocfam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

FEdSuMINGS
................. and —

LOAN ASSOClATIONofChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Prcs.

SLA 179 Kuopa Švęs 
20 Metų Sukaktį

$3,500,000.00
- $250,000.00

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI

Listen to and Advertise over
PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

rengė svečiams vaišes, išpildė 
trumpų dainų programėli, ir 
vakarų užbaigė su šokiais.

Choras grįš netrukus po Lie
tuvių Dienos.

Sekmadienį Rengia Piknikų 
Ryan Miškuose

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 rfinpiOI Vvlza+a
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006 LlLitdglCLlai I J lYold

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namu savi-

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIOIŲ
1739 S. Halsted St

RaitinS atdara kas vakaras 
IH 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 8 ryto iki 1 vaL popiet.

i

J Am. Liet. Ekon. 
Centro Suvažiavimą

Vadas J. P. Rakštis
Lietuves Vaizbo Buto (Lith- 

uanian Chamber of Commerce 
of Illinois) Delegacija jau ruo
šiasi važiuoti į New Yorkų, da
lyvauti Amerikos Lietuvių 
Ekonominio centro konferenci
joj.

Į šių konferencijų suvažiuos 
atstovai iš visų Amerikos Lie
tuvių Vaizbos Butų. Susirinki
mas bus po Lietuvių Dienos 
rugsėjo litų, SLA Salėje, 193 
Grand St., Brooklyne.

Delegacija iš Čikagos suda
rys : Konsulas P. Daužvardis, 
D. Kuraitis, K. Sabonis, J. Mac
kevičius, centro pirmininkas, 
L. šimutis, Juozas Poshka ir 
J. P. Rakštis. Jonas Kaledin- 
skas, Buto pirmininkas, pasky
rė Vice Pirmininkų J. P. Rak
štį Čikagos delegacijos vadu.

— X.

MT. GREENW00D. — SLA 
178 kuopa sekmadienį švenčia 
2'0 metų sukaktį. Tos dienos 
paminėjimui Ryan miškuose, 
prie 87th ir Western avenue, 
įvyks šaunus piknikas. Kuopos 
svečiai susirinks prie miškų 
platformos, kur plėvesuos ir 
kuopos vėliėva.

Piknike bus įvairių žaidimų, 
dovanų dalinimų, šokių muzika, 
skanus užkandžiai (kugelis, 
naujos bulvės ir silkes, etc.), 
galiau, ir gėrimėliai.

Kviečiam musų draugus ir 
pritarėjus skaitlingai atsilan
kyti ir linksmai praleisti die
nų po atviru dangum, kuris 
netrukus jau apsiniauks ru
dens debesimis. Vasara jau bai
giasi...

Ypatingai pageidaujam, kad 
butų daug mountgreenwoodie- 
čių, nes musų kuopa juk Mt. 
Greenwoodų Chicagoj išgarsino 
ir padarė jį slaunia lietuvių 
kolonija. Kitaip jis butų buvęs 
užmirštas kampelis.

Visi į piknikų!
Kviečia Rengimo Komisija.

(Skl.)

Garsinkitės “N-nose”

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku- 
<? - H-Ji
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

Nosvnrhu i^ur gvv°nate. ne
praleiskite šios progos. Mus 
aptaria y Kitę pirmu ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

SAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc
10 West lt8h Street ’stato^street0 

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos i jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dęl namų apšildymo rei
kmenų (plaut), garu arba 
karšiu vandeniu šildoma.',. 
NEREIKTA PINIGU JMO- 

.Ę^TT-^36 MĖNESIAI IŠ
MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

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

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI 

•'
Pelnas eina

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI

NAUJA

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

i NAUJIENOS
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, Iii.

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

Adresas______________________ _

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

Valstija------------------------------------
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NAUJIEIh3©S
The Lithuanlan Daily News

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

1739 South Halsted Street * 
Telephone CANal 8500.

Subscription Ra tęs:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3ę per copy.

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams_______________
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams ------- ~
Vienam mėnesiui __ ____

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija __________
Savaitei ....._ .._ _______ ,
Mėnesiui ______ _ ______

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

$8.00
4.00
2.00
1.50
.75
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- ___ ______ • . • _______

3c I ROOSEVELTAS SAKĖ 
TIESA

Ten, kur užverstas naujas lietuves 
istorijos lapas

cviečia juos į teutonų ordino 
ruošiamus karus.

Kaip ir anuomet, taip ir da- 
w žada jiems karus laimėjus 
visokių gėrybių, o svarbiausia 
au dabar jie paperkami, sutei
giamos jiems visokios pareigos, 
kurios gerai apmokamos ir pa
vedami jiems visokie kiti slap
tingi darbai. Kadangi Vokietija, 
kaipo stambi pramonės šalis, vi
soje Europoje turi visokių pra
monės ir prekybos atstovybių, 
tai tasai atgijęs teutonų ordinas 
stengiasi, kad tų atstovybių tar
nautojai butų užverbuoti Vokie
tijos imperializmo tikslams tar
nauti.

Visai nenuostabu, kad štai 
koksai nors Lietuvoje gyvenąs 
iš senų laikų evangelikas, veik 
nemokąs vokiškai kalbėti, jau 
jaučiasi rytojaus dienos viešpa
čiu, visame elgiasi drastiškai, 
iššaukiamai ir klusniai klauso 
Vokietijos agentų įkalbamas.

Taigi, teutonų ordinas atgim
sta senąja savo dvasia.

(Bus daugiau)

b

>

“Kalbėtojas (Mizafa) klau
sė, kodėl jos (Naujienos) nej 
rėkia prieš Švediją, Norvegi
ją, Daniją, kur socialistai va
dovauja valdžiom, kodėl ne
rėkia prieš Holandiją ir Bel
giją, kur socialistai yra val
džioj, kad tos šalys nestoja 
prieš agresorių? Kodėl jie no-| 
ri Sovietų Sąjungos ranko
mis žarijas žarstyti, o nenori 
savo rankomis per Švediją ir 
kitas Šalis iš ugnies kaštonų 
traukti dėl Chamberlaino?”
Vadinasi, sovietų Rusija, ku

ri apima “šeštą dalį žemės pa-

Pajūriais, pamariais i Nidą, Teutonų ordinas ir Fri
drikas Barbarosa. Hitleris liko išrinktas teutonų 
ordino kanclerium
— Lietuvai jau teko nukentėti.
rio mušis. — Lenkijos imperialistų troškimai. — Le
miamoji valanda artinasi.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Atpiginta)
y ■

Karas ir Amerika

Margumynai

SUNKUS DARBAS
Iš Lietuvos

Karo eiga

žemdic-

Kitas Rojaus “argumentas

virto ant šono, pri* 
sėdėjusius ant jo 
Nelaimės pasėkoje 
ir 1 užmuštas. Iš

ir susidarė iš 
salos įvairiose 
Jų daugiausia 
tautų tarpe.

gyvūnai, 
naujesnė.

tų karių 
Europos 
pasiliko

kraštas sugebėtų savo pareigą 
atlikti.

Vėl 
ta-

Chicagon 
yra “išsi- 
ir publiką

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

Garsinkitės “N-nose”
“Bato”, 

“Drobės”, “Kauno 
Marginių” ir kt.

Prieš keletą savaičių, kai pre- 
sakė, kad 
visuotinas 
jo priešai 

gąsdinąs 
nukreipti 

$8^001 jdėmesį nuo Naujosios Daly- 
4.00 bos nepasisekimų. Bet karas, 
2,50'deja, jau prasidėjo. Tai, ką pre

zidentas sakė, buvo tiesa.
Dabar Amerikos vaidmuo pa

saulyje pasidarys dar svarbes
nis, negu iki šiol. Be jos pagal
bos nebus pabaigtas karas ir

Jungtinių Valstijų prezidentas paskelbė, kad šis kra- Opozicija bus priversta koope- 
štas yra neitralus Europos kare. Antroje proklamacijo- Luoti su administracija, kad šis 
je jisai įspėjo Amerikos piliečius ir gyventojus, kad iš šio 
krašto yra uždrausta siųsti kariaujančioms šalims gink* 
lūs, amuniciją ir karo medžiagas.

Tuos karo pabūklus galėtų Amerikoje pirkti tiktai 
anglai ir franeuzai, kurių laivynai kontroliuoja vandeny
nus. Todėl Jungtinių Valstijų neitralumo įstatymas ne
tiesioginiu budu padeda Vokietijai.

Kolkas ši pagalba didelės reikšmės neturi. Anglai ir 
franeuzai gali pirkti Amerikoje maisto produktus, rubus 
ir daug kitokių prekių, kurių gaminimas karo metu būna 
susiaurintas, kuomet milionai vyrų stoja į armijas. Jie 
gali taip pat pirkti įvairius metalus ir mineralus, iš ku
rių yra daromi ginklai bei amunicija.

Kol Europoje tęsis karas, Amerikos bizniui bus ru-l 
giapiutė. Jisai tai jaučia ir laukia riebių pelnų, todėl 
smarkiai pakilo “stakai” biržoje. Jeigu karas prasitęs 
bent metus kitus, tai čia bus “prosperity”, kaip kad buvo 
per pereitąjį pasaulio karą.

Tačiau ši karo prekyba paremta gerovė yra pavojin
gas daiktas. Ji gali pasibaigti dideliu krachu, kai karas 
sustos ir suvargusios Europos fabrikai ims vėl dirbti.

Bet ta karo gerovė gali atnešti ir blogesnį dalyką, 
negu staigus biznio susmukimas po karo. Ji gali pačią 
Ameriką įtraukti į Europos karą. Liūdnas 1914-17 metų 
patyrimas rodo, kokiu budu tai įvyksta.

Kariaujančios šalys pradžioje perka Amerikoje viso
kias reikalingas joms prekes už pinigus. Paskui, kai jom^ 
pinigų pritrūksta, tai jos ima pirkęs į bargą arba prašo 
paskolų. Jų įsiskolinimas Amerikai tolyn eina didyn. Kai 
Amerika sukiša joms bilionus dolerių paskolų, tai ji pa
sidaro suinteresuota, kad jos nepralaimėtų karo. Ji siun
čia joms į talką armiją.

Taip gali įvykti, jeigu dabartinis Europos karas il
gai tęsis. Juo greičiau jisai pasibaigs, juo mažiau bus pa
vojaus įsivelti Amerikai.

Tas faktas, kad sovietų Rusija yra susidėjusi su Vo
kietijos naciais, karą gali labai prailginti, nes Lenkija 
dabar yra atkirsta nuo savo sąjungininkų. Anglija ir 
Francuzija negali suteikti jai ūmios pagalbos.

zidentas Rooseveltas 
---- 29 netrukus gali kilti 

Trims mėnesiams ------------- 1.50 Europos karas, tai
Dviem mėnesiams -- -------- 1.00 kaltino jį, kad jisai
Vienam mėnesiui ................... .75 L Jžmones, norėdamas
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: 
Metams  ..... ...
Pusei metų ...... ...
Trims mėnesiams 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su.užsakymu.

PASIILGĘS ROJAUS, 
KAD IR BOLŠEVI

KIŠKO
Vienas daktaras vietiniame 

komu-nacių organe rašo:
“Jeigu Lietuvoje įsigalėtų 

komunistų tvarka, kas verk
tų? Atsakymas: tiktai Smeto
nienės iš užsienių parkviest! 
musų ‘aristokratai’, kuriuos 
ant rankų pirštų galima su
skaityti. Ir Romos tarnai ne
tektų algų, ir A. Smetonos 
‘ponai’, valstybės iždu peni
mi. Tokių Lietuvoje rastume 
apie 5%; paprastieji valsty
bės tarnautojai ir visa liaudis 
gautų žmoniškesnes gyveni
mo sąlygas komunistiniu pa*i 
tvarkymu.”
Iš kur jisai tai žino? “Komu

nistinės tvarkos” pavyzdį iki 
šiol rodo tiktai sovietų Rusija, 
bet tenai verkiančių yra daug 
daugiau, negu tasai daktaras 
įsivaizduoja.

> Senieji Rusijos aristokratai 
Į jau daug^mętą^J^ąįp ;yra išnai
kinti. Kapitale ta f ^t^ip pąt. O 
betgi valdžia šaudo ir šaudo sa
vo . “priešus”, ir galo tam ne
matyti. Kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose sugrusta 
milijonai žmonių. Kažin, ar jie 
tenai laikomi tam, kad galėtų 
laimingai gyventi ir išmoktų su
tartinai dainuoti iš džiaugsmo?

Vokiečiai iki šiol kariauja tiktai rytų fronte. Jų ar
mijos jau prie Varšuvos ir, kas dar blogiau, artinasi prie 
Lodzės. Netekusi pramonės distrikto Aukštojoje Silezi
joje, Lenkija butų ekonominiai visai parblokšta, jeigu 
naciai paimtų dar ir Lodzę.

Tuo gi tarpu vakarų fronte beveik ramu. .Daugelis 
stebisi tokiu Lenkijos sąjungininkų “neveiklumu”. Bet 
Anglija ir Francuzija gali urnai pulti vokiečius, tiktai 
prasilaužusios per vokiečių tvirtovių (Limes arba Sieg- 
fried) liniją. Tam reikia milžiniškų jėgų. Jas reikia su
rinkti ir atgabenti į frontą.

Rengiantis pulti tvirtoves, reikia ne tiktai milionų 
kareivių ir daugybės ginklų atakoms. Turi būti paruoš
ta ir stipri atsarga, kad, pramušus spragą tvirtovių lini
joje, butų pakankamai jėgų veržtis toliau j priešo teri
toriją.

Nėra abejonės,-kad franeuzų karo vadovybė šitiems 
žygiams ruošiasi. Jai ypač svarbu pargabenti kaip galint 
daugiau kareivių iš savo kolonijų Afrikoje. Juos tenka 
gabenti laivais per Viduržemio jurą. Kol Mussolini nėra 
įsivėlęs į karą, franeuzų laivai toje juroje gali be pavo
jaus plaukioti, šita proga Francuzija, žinoma, skubinasi 
pasinaudoti.

Šitie pasiruošimai ima daug laiko. Butų skaudus 
smūgis ne tiktai Francuzijai, bet ir .visiems sąjunginin
kams, jeigu franeuzai pultų visu smarkumu nacių Sieg* 
friedo tvirtovių liniją ir, pražudę kelioliką tūkstančių gy
vasčių, butų priversti trauktis atgal.

Tuo tarpu lenkams, kuriuos naciai spaudžia vis la
biau ir labiau, darosi karšta. Sako, kad jie jau kelis kar
tus Šaukėsi pagalbos į Londoną ir Paryžių.

Karas eina kolkas labai “vienpusiškai”. Bet. tai tik- Į pasiektas I 
tai pradžia.

Pirmieji teutonų pasisekimai.
Lenkija ir žalgi-

to ordino tradicijos. Tų rinki
mų metu į ordino salę Hitleris 
įėjo juoda skraiste apdengtas, 
paskui po tam tikrų ceremonijų 
Rozenbergas nuo Hitlerio tą 
skraistę nutraukė, jį (paskelbė 

viršiaus” ir 7uri ““175“ miUonus |trauki tuo siauručiu žemės ta-1 ordino kancleriu ir jam įteikė 
gyventojų, jau susilygino su to- ku Kurši« įlanka’ kuri iš dvie- ordino ženklų - juodų kryžių 
mis valstybėlėmis, kurios visos P« Pusi1 vandenimis skalauna- baltu kaspinu apvestų.
kartu nepriskaito trijų dešini-lna- Paišelėje, Kuršių įlankoje, Pagalordinolegendasjokan- 

^r^Je‘Un.PaS“U ^S.UJcleris turi būti visos Europos 
imperatorius, jos likimo valdo
vas.

Įdomu, kad Hitleris šio ordi
no ženklą ilgai viešai nedėvėjo, 
matyti, dar tais metais savo pa
jėgomis nepasitikėjo, tik štai 
šiais metais rugpiučio mėnesy
je įvykusiame Zalcbergo pasita
rime Hitleris pirmą kartą vie
kai su tuo ordino ženklu pasi- 
1 rodė!

Tiesa, jau turi kuo pasigirti: 
Austrija jau Vokietijai prijung
ta. Čekoslovakija išparceliuota, 
Klaipėdos kraštas okupuotas, 
tai vis nauji teutonų ordino 
kanclerio laimėjimai, kurie ati
tinka to ordino troškimams ir 
siekimams. Ordino vyriausias 
tikslas, tai Europoje atgaivinti 
buvusią Romos imperiją, kuriai 
vadovautų vokiečių tauta.

Teutonų ordinas dabar visa
me pasaulyje vokiečių tarpe 
verbuoja sau ritierius, kurie iš
tikimai tarnauja vokiečių im
perializmui.

Vokiškai kalbančių. žmonių 
yra visame pasaulyje, nors juos 
negalima vadinti vokiečiais, 
nors jie ir vartoja vokiečių kal
bą, kaipo savo gimtąją kalbą.

Viduramžiais, kuomet kry
žiuočiai ir kalavijuočiai, teuto
nų ordinui vadovaujant karia
vo visoje Europoje, tų karių pa
plito visose žemėse, vieni jų čia 
pasiliko kaipo belaisviai, kiti 
kaipo pabėgėliai iš tų ordinų, o 
treti svetur apsigyveno kaipo 
amatininkai, kunigai, žemdir
biai ir kitais amatais besiverčhį 

■ j žmonės, kuriems karai įgriso ik 
gyvo kaulo.

Tų visų ordinų kariai tai ne
buvo vien tik germanų tautų 
žmonės. Jie buvo verbuojami . 
karius iš įvairių Europos tautų 
valkatų, kurie buvo linkę plėši
kauti, kariauti, bet ne ramiu 
darbu užsiimti.

Tiems ordinams pradėjus 
krikti ir karus pralaimėti, tų 
karių likučiai visoje Europoje 
apsigyveno. Daugelis jų plėšika
vimo metu buvo įpratę vartoti 
vokiečių kalbą, kaipo visiems 
priimtiną bendrą kalbą. Tie ka
riai apsigyvenę svetur tarp sa
vęs, senu įpratimu, taip pat var
tojo vokiečių kalbą, kad ir bent 
kiek skirtingą nuo šių dienų vo
kiečių kalbos.

Taip 
likučių 
vietose. 
Baltijos 
Latvijoje jie užsiėmė 
byste, Lietuvoje daugumoje ver
tėsi įvairiais amatais. Čekijoje 
vieton išžudytų čekų jie apsigy
veno žemdirbiais, Lenkijoje jų 
butą žemdirbių ir amatininkų. 
Balkanuose vertėsi daugiausia 
prekyba.

Ordinams pasekus Liuterio 
tikybos mokslą daugelis tų bu
vusių karių taip pat virto liu
teronais, tuo pačiu jie dar la
biau išsiskyrė iš vietos gyven
tojų papročių.

Ir štai dabar tasai atgaivin
tas naujai teutonų ordinas ran
kioja tų buvusią karią palikuo
nius, jiems įkala juos tikrais 
vokiečiais esant ir vėl iš naujo

Savo laiku daug kas mėgo pa* 
mariais, pajūriais iš Palangos 
keliauti į Nidą. Tai būdavo ma
loni trijų-keturių dienų pėsčio
mis kelionė. Jurų bangoms liū
liuojant, kopų miškeliui ošiant

čių milionų žmonių! . ,y t v. , . JV. ..hus, is senų laikų čia briedžius . 
O antra vertus, ar Belgija ir užsilikusius.

Švedija kvietė didžiąsias valsty- Tai buvo graži poilsio kelio- 
bes organizuoti ginkluotą fron- nė.
tą prieš agresorius? Ar jos ve- Senu pripratimu ir dabar Pa
de derybas su anglų ir francu- langoje pasuk; į tą pusę, bet 
zų militarinėmis misijomis? Ar pusvalandį paėjus štai jau nau* ' 
jos skelbė per savo agentus už- ja teutonų nutiesta siena. Spyg- 
sieniuose, kad jos apgins Eu- liuota viela ji aptverta. Tai 
ropos tautų laisvę nuo Hitlerio? skaudžių prisiminimų vieta. Tai 
Ne. , | vieta, kur ir vėl teutonų ordi

no užversta lietuvių tautos vie
nas iš istorijos lapų.

Tai ordinas, su kuriuo lietu
vių tauta jau aštuonetas šimtų 
metų kariauja ne tik dėl savo 
pajūrio, bet ir dėl savo tautos 
išsilaikymo.

Tasai teutonų ordinas įsikūrė 
1128 metais. Vos spėjus jam į- 
sikurti, juo vadovavo Fridrikas 
Barbarosa. Jau 1154 metais ji
sai puolė dabartinę Italiją, ją 
užkariavo ir pasiskelbė jos im
peratorium.

Keliems metams praslinkus 
teutonų ordinas pasišovė į rytus 
ir pradėjo nuolatinius nuožmius 
karus su lietuvių tautos pader
mėmis. Teutonų ordino vyriau
siu tikslU buvo nukariauti vi
są Europą ir, jo vyriausias' rite
ris vadas, o anais laikais Fri
drikas Barbarosa buvo pasišo
vęs tapti visos Europos vadu ir 
jos likimą tvarkyti kaip tinka
mas.

Dabar tasai teutonų ordinas 
vėl tylomis iš naujo atgaivintas 
ir jo vyriausiu ritieriu vadu pa
skelbtas Hitleris.

1934 metais tasai atgijęs teu
tonų ordinas Mariemburgo pilj5* 
je Adolfui Hitleriui įteikė ordi
no ženklą — juodą kryžių su 
baltu kaspinu ir jį, tai yra Hit
lerį, paskelbė to ordino kancle
riu.

Teutonų ordino ritierjumi 
taip pat yra išrinktas ir Rozen
bergas, savo kilme Baltijos ba
ronas, rusų universiteto studen
tas, kuris dabar Vokietijoje už
ima aukštą vietą ir eina atsa
kingas reicho valstybėje parei
gas.

Taigi, teutonų ordinas! vėl at
gaivintas ir visos jo senosios 
tradicijos saugojamos ir vykdo
mos.

Net renkant Hitlerį į ordino 
kanclerius tų visų tradicijų pa
bota. Kancleris buvo renkamas 
ne kur kitur, bet Marienburgo 
pilyje, tai yra toje vietoje, iš 
kurios jau anais laikais toly
džiai ir įkyriai buvo puolama 
Lietuva ir kur Žalgirio mūšyje 
vokiečiai lietuvių lenkų buvo 
galutinai sumušti ir ilgiems am
žiams jau jie daugiau nedrįso 
skverbtis į rytus.

štai dabar tasai teutonų or
dinas naują savo kanclerį 
toje pačioje pilyje išrinko,

' rytum tuo norėdamas aiškiai 
pabrėžti, kad senoji ordino is* 
torija bus tęsiama toliau, tai 
yra iš čia ir vėl bus puolami 
rytai ir pirmoje eilėje Lietuva. 
Jau taip ir įvyko, — Vokietija 
jau vienu savo žygiu Lietuvos 
žemių gabalą atėmė ir netolie
se Palangos nutiesė savo naują 
sieną. j j

| Renkant Hitlerį, teutonų or
dino buvo saugojamos ir kitos

.4

O Maskva visa tai darė; bet 
kuomet atėjo valanda, kada rei
kia stoti į kovą prieš Hitlerio 
ataką, tai ji pasirodė esanti na
cių pusėje! ZJ1'begėdiškai apga
vo visus tuos, kurie buvo pa
tikėję, kad sovietų Rusija pa
dės demokratinėms valstybėms 
kovoti prieš agresorių.

Tos apgavystės įrankiu buvo 
ir pats Mizara, kuris per keletą 
metų įrodinėjo, kad galinga so
vietų armija esanti geriausia 
apsauga mažomsioms tautoms 
nuo fašistinių užpuolikų. Ir 
kuomet “Naujienos” įspėdavo 
visuomenę, kad Stalinas gali tas 
mažasias tautas suvilti, suside
damas su1 Hitleriu, tai Mizara 
ir jo draugdk “Naujienas” plūs
davo!

<■ j.Dabar Stalino susitarimas su 
Hitleriu jau yra virtęs faktu — 
ir nelaimingas Mizara dabar 
prakaituoja, įrodinėdamas, kad 
“draugas Stalinas” padarė ge
rai.

■ i
Klumpa žmogelis, vilkdamas 

ant pečių svastiką.

Vienas Amerikos žurnalistas 
teisingai pasakė, kad Hitlerio- 
Stalino sutarties pasirašymas 
buvo tik kūdikio žaislas, paly
ginti su tuo sunkiu darbu, kurį 
komunistai turi atlikti, ją gin
dami.

Darbas, iš tiesų, be galo sun
kus, ir komunistai atlieka j| 
gremėzdiškai.

Štai komunistų “centro biu
ras” buvo atsiuntęs 
Rojų Mizarą, kuris 
triksinęs” meluoti
monyti labiau, negu kiti Stali
no žvalgybos “draugai”. Bet ko
kius mizernus argumentus jisai 
patiekė savo vierniemsiems, tei
sindamas sovietų-nacių paktą! 
Vienas jų buvo toks: girdi, —

“faktai kuo aiškiausiai rodo, 
kad nei Anglija, nei Lenkija, 
nei Franci j a nenorėjo tokios 
su Sovietų Sąjunga sutarties, 
kuri paklupdytų agresorių 
ant kelių. Ko tos šalys norė
jo, tai agresorių stumti į ry
tus, kad supjudžius Vokietiją 
su Sovietų Sąjunga.”
Bet kur tie faktai? Ir kaip 

Anglija, Lenkija ir Francuzija 
galėjo Vokietiją “stumti į ry
tus”, kuomet ant kęlio Vokieti
jai j rytus guli Lenkija? Ang
lai ir franeuzai butų turėję pir* 

Ima paaukoti agresoriui Lenki* 
ją, kad jisai galėtų eiti į rytus 
ir užpulti Sovietų Sąjungą!

To ne gana. Pati Lenkija tu* 
I re j o paaukoti save agresoriui, 
(kad šitas “tikslas” galėtų būtį

LELIŪNAI (Utenos ąpskr.). 
Rugpiučio 18 d. KaunorZara- 
sų plento Išlikoje ties Leliū
nais įvyko skaudi susisieki
mo nelaimė. Tuo metu iš Za
rasų po garsių Žolinės atlaidų 
grįžo į Kauną cirkas ‘‘Aušra”. 
Sukrovęs į vieną sunkvežimį 
visą cirl^o mantą ir viršum 
susodinęs' visus cirko artistus 
apie 18 žmonių, prie vairo sė
dėjo pats cirko savininkas Pr. 
Gudauskas, Įvažiavus į posū
kį mašina ėmė riedėti groviu. 
Gudauskas griebėsi stabdžių, 
bet sunkvežimis tuo tarpu su 
visa manta ir žmonėmis visu 
smarkumd 
slėgdamas 
keleivius.
12 sužeistų 
sužeistųjų 8 labai sunkiai —- 
išsukinėtos ir sulaužytos ran
kos ir kojos, sutriuškinti šom 
kauliai, praskeltos galvos. Ne
laimės ištiktuosius nugabeno 
į Utenos apskrities Įigoninę 
tuo metų pravažiuojąs iš Du
setų į Kauną autobusas,

■■ I » I.

KAUNAS. — Rugpiučio 20 
d. prasideda Vokietiojs Rytų 
mugė Karaliaučiuje, kurioje ir 
Lietuva dalyvauja su savo 
pramonės gaminiais. Parodo
je išstatoma 18 Lietuvos fir
mų pavyzdžių, būtent: “Pie-t 
nocentro”, “Maisto”, “Lietū
kio”, ‘‘Sodybos”, Ringuvos”, 
“Prekybos”, “Batą”, “Masčio”, 
“Nemuno” 
Audinių”,

Kodėl gyvybė tegalėjo 
žemėje progresuoti

Kodėl gyvybė tokį mažą pro
gresą tepadarė vandenyje ir 
okį didelį žemėje. Prieš atsa

kant į šitą klausimą, pirma 
turime susitarti, kad sutinka
me visi, jog gyvybė vandeny
nuose mažą progresą (pažan- ' 
gą) tepadarė. Labiausiai išsi- • 
rutuloję gyvūnai vandenyje yra 
žuvys. Nors jos iš vandenų gy
ventojų ir protingiausios yra, 
bet vis dėlto jos yra bukajaus- 
mės. Jos yra šaltos, kaip van
duo, kuris jas supa. Jos, taip 
sakant, neturi jausmų, ir aišku, 
kad nepadarys jokios pažan
gos tol, kol gyvens vandenyje.

Yra keistų sutvėrimų, kaip 
banginiai ir ruoniai, kurių 
kraujas yra šiltas ir kurie gy
vena jurose. Jie panašus,tj, žu
vis, bet nėra žuvys. Tai yra 
labiau išsirutuloję 
kurių istorija yra
Jie gyvena juroje, bet kvėpuo
ja or.u, ir pats protingiausias 
banginis laikas nuo laiko turi 
iškilti į paviršių, pasiimti nau
jos oro atsargos. O čia ir yra 
visas dalykas.

Žinome, kad visos gyvos krea- 
turos (sutvėrimai) turi kvė
puoti arba mirti, t. y., kad jos 
turi pasidaryti sau atsargą de- 
guoniu vadinamųjų dujų ir tą 
atsargą nuolatos naujinti. Am
žiaus ilgumas ir kokybė parei
na nuo to, kiek gali įtraukti 
deguonies. O įtraukiamojo, į- 
kvėpuojamojo deguonies kie
kis pareina nuo to, kiek> jo yra 
toje atmosferoje, kurioje gy- 
vunasxyra. Tai gana aišku.

Vis dėlto, nors gyvybės lop- 
šys yra vanduo, nors ji ten 
neapskaitomus amžius yra bu
vusi, ji nebūtų padariusi to
kios pažangos, jei nebūtų iš 
vandens išėjusi. Tą pažangą 
trukdo mažas deguonies kie
kis vandenyje, Amžių amžius 
vandenyje būdamos kreatur^s 
priprato paimti iš vandens 
kaip galima didžiausius deguo
nies kiekius, o tai pasiekus, 
yra pasiektas ir aukščiausias 
išsirutulojimo laipsnis. (

Maža deguonies jurose, o ir 
tas pats yra visas imamas iš 
oro. Taigi, didelė deguonies at- 

, sargą yra prie vandens pavir
šiaus, kuris liečia orą. Yra spė
jama, kad oras, kuris palaiko 
gyvybę vandenynų gelmėse, 
ten yra nunešamas šalto van
dens srovių, kurios yra buvu
sios iškilusios į paviršių šalto
siose žemės rutulio srityse. O * 
kadangi iš šaltųjų sričių van
denynų srovės teka į šiltąsias, 
tai į pastarąsias betekėdainos, 
jos vis leidžiasi gilyn ir gilyn 
ir nuneša į gelmes gyvybei bū
tiną deguonį.
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ŠIS KLIUBS STROŠNE SMARKE AUG, TUR 
DU ŠIMTUS ŠLONKU

I

Mums Žemaitėms Rėk Vienybės
ar pripotkou, kliubs tamsta 
storoses pamačit. O jeku nu
mirtum, kliubs tamsta nupirks 
puikį kvieskų vainikų. Tap jau 
kožnas narys storoses ateit į 
tamstas budynę ir kurej galės, 
nulydės ir į kapus. Vėliau, kap 
kliubs turės daugiau pinigų, 
tai dous ir grabnešius.

Ateinantis susirinkimas atsi
bus rugsėje 14 deinų ketvergo 
vakare, aplink 8 adynų, Holly- 
wood Inn salėje, 2417 
Street. Ateikit vise 
Prašau.

Žemaičių Kultūros
pirmininkas Steponas Narkis. 
4353 So. Talman Avė.

W. 43rd 
žemaitei.

Klubo

Kliubs

Lapkričio ontrų deinų veins 
tūkstantis devyne šimtą ir tris
dešimts aštuntaas metaas susi
tvėrė žemaičių Kultūros Kliubs. 
Znočinas, greita sueis veine 
inetaa kap žemaitei susiorgani- 
zava į veinų kupetų.

šendein musų kliubs tor jau 
du šimtus šlonkų su didele 
kaupa, šes kliubs strošne smar
ka aug. Znočinas, žemaitei nėr 
kokej Mole Motieje, anej kad 
praded kon dirbt, tad ir dirb 
ronkoves pasiraitavę.

Dabar musų kliubs tur kon 
pasikolyt. Kliubs jau tor pazva- 
lenije iš vyresnybės. O pinigų 
yr kap šeina banko. Je, šis že
maičių kliubs išaugs į strošnę 
didelę organizacijų.

Žemaičių Kultūros
jau turėjo du koncertus ir pri- 
joukino publikų lig ašarų. Tu
rėję jau ir veinų piknikų, kur 
suvažiava strošne daug žmonių, 
nelyginant, kap i Žemaičių Kal
varijos atpuskus, arba i Joku- 
binių Jomarkų Leckavoje, ten 
pagal Greižės dvarų.

Mes ir toliau nemislinam už- 
pečkie sėdėti. Mon pranešė kliu- 
bų sekretorius Balys Armoška, 
kad kliubo komisije Roselande 
jau parendavoję salę ir neužil- 
ga ten bus didelis “šunim bu- 
rum”. Iškada, kad negaliu ap- 
znaiminte, kokio deino tas bus.

Žemaitei, kurej dar nepri- 
klausot pri Žemaičių Kultūros 
Kliubų, tojaus ateikit ir prisi
rašykit. Mums žemaitėms rėk 
veinybės. Kap mes liubam sa
vo tėvynėje Žemaitijoje susiei- 
te, tap mums rėk ii’ če turete 
veinybę.

atsibuna kas antras 
kiekveinų mėnesį 

Hollywood Inn salėje, 2417 W. 
43rd St. Ateikit ir prisirašykit. 
Jums če nieks neklaus, kokios 

•' vleros jus esat. Neklaus jūsų, 
kokci partije priklausot; viskų 
kon paklaus, tai vardų ir pa
vardę, kur gyvenat, ir iš kokios 
veitos paeinat iš Žemaitijes. Įs
tojimų mokesnių če nereks mo
kėte. Viskų kon rėks užsimo- 
kėt, tai 50c. į metus ir gauset 
savo narystės kartelę ir tada 
jausetės, kad esate tikras že
maitis. Atsitikus koke nelaime

sirinkimai

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

ŠAUKITE

EGG .
NUT .
BIG LŲMP
MINE RUN
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Išvyks New Yorkan

E. Mikužiutė

Užtikrinimas

Lithuanian Nat.
Democratic Club
Susirinkimas

Deino- 
posėdis

Įvyks šįvakar
Lithuanian National 

era tie Club mėnesinis 
įvyks šį vakarų, adresu 3938
W. 63rd Place, lygiai 8 vai. 
vakare, šis posėdis gana svar
bus, kadangi vasara jau bai
giasi ir mes turime pradėti 
rengtis prisitaikinti prie naujo 
sezono.

Pereitam posėdy j buvo iš
rinktas komitetas paėmimui 
svetainės rudeniniam baliui. 
Taigi šį vakarų komitetas pra
neš kų yra nuveikęs. Dar yra 
daug kliubiečių su užsiliku- 
siom mokėstim. Gerai padary
tų, jei ateitų į šį posėdį ir už
simokėtų.

Kiek man teko patirti, bus ir 
alučio po posėdžio. Taigi, kliu- 
biečiai, nepraleiskite geros pro
gos ir nepamirškite, kad posė
dis prasidės lygiai 8 vai. vak.

Korespondentas.

Šiandien popiet Pennsylvania 
traukiniu New Yorkan išvyks 
p-lė Eufrozina Mikužiutė, S.L.A. 
Centro iždo globėja. Pirmadie
nį, rugsėjo 11 d., New Yorke 
prasidės SLA Pildomosios Ta
rybos suvažiavimas. P-lė Miku- 
Žiute išvyks kelias dienas anks
čiau, kad galėtų aplankyti New 
Yorko parodų ir dalyvauti Lie
tuvių Dienoj, kuri įvyks New 
Yorko Parodoj šį sekmadienį, 
rūgs. 10 d.

Adv. Gugis Išvyks Savaitės 
Pabaigoj

Adv. K. P. Gugis, SLA Cen
tro iždininkas, išvyks suvažia- 
viman šios savaitės pabaigoj.

Kada šeimypinkė perkasi val
gius ir kitus reikmenis, ji pa
geidauja trijų dalykų: geros 
kokybės, žemos kainos ir pa-- 
tikimo patarnavimo. Ir, iš tik
ro, ji turi teisę to reikalauti 
už savo pinigus. Dėlto šiandien 
ir tie tūkstančiai šeimyninkių 
lankosi Midwest Stores parduo
tuvėse, nes tes parduotuvės 
tuos reikalavimus joms teikiu.

Pirmiausiai, jos žino, kad 
Midwest Stores parduotuvėse 
pirktos prekės yra puikios ko
kybės. Kiekvienas dalykas pil
nai užtikrintas. Beto, prekės 
yra perkamos tiesiai iš dirbtu
vių ir gamintojų, ir, supran
tama, kad paprasčiausias da
lykas yra tik tokias įstaigas 
rinktis, kurios yra labiausiai 
žinomos.

Geriausios Vertybės
PUIKUS VALGIAI — ŽEMOS VAINOS!

PERKANT “MIDNVEST STORES”

IŠPARDAVIMAS PENKT. ir ŠEŠT., RŪGS., 8 ir 9 dd.

Puikiausias Smulkusis

GrynU Barščiųūminis A“m 10 sv. 46c
“MIĮ)WEST” Puikiausios Kokybės

Pienas c™dint?ukš ke„. 4 už 22c

Lietuvis Plumberis
— Laisniuotas —»

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 West -69th St 
Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republio 5688

A. Miščikaitiene 
Sunkiai Serga

Ane-BRIDGEPORT. — P-a 
lė Miščikaitiene, Moterų Drau
gijos “Apšvieta” ir kelių kitų 
moterų organizacijų veikėja, 
sunkiai serga. Ji guli namie, 
adresu 3119 So. Morgan st.

Linkime 
sveikti ir 
darbuotėm, 
kalinga.

ligonei 
grįžti 
kurioj

greitai pa- 
organizacijų 
j i labai rei- 

Drauge.

Nusižudė
Bedarbis

Sa’vo bute, adresu 7020 Har- 
per avenue, vakar nusišovė 45 
metų bedarbis, George Smith.

Per ilgų laikų jisai negalėjo 
gauti darbo.

DABAR GALITE GAUTI AKORDEONO 
LEKCIJAS SAVO NAMUOSE—

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

arba rašykite

ANDY NORBUT
734 W. 35th Street

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA ...................................
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ..........................
SIENŲ POPIERIUS .....................................
VIENO KAUTO ENAMELIS ............... ......

pristatome mieste visur.

........ 97^
$1.10 aukš<5.
... 50 aukšč.

$1.65

Chicagiečiams ir 
Tolimų Kolonijų 
Draugams — Ačiū!
“Field Day” komisijos padėka

Mes, Field Day komisija, 
Naujosios Gadynės vardu šir
dingai dėkojame visiems sve
čiams ir geriems pritarėjams 
už skaitlingų atsilankymų į 
musų LDD 4 kuopos surengiu 
Field Day piknikų, kuris įvy
ko rugpiučio 27 d., Liberty 
Grove darže, Willow Springs, 
ui.

Tas 6-tas Field Day piknikas 
gerai pavyko jr davė gražaus 
pelno musų Savaitraščiui “Nau- 
jųjai Gadynei’’. Dėl visos eilės 
svarbių priežasčių šis piknikas 
nebuvo skaitlingas publika. 
Reikėtų pasakyti, kad galėjo 
būti kur kas daugiau.

Dėkojame visiems chorams 
ir kalbėtojams. Progiame da
lyvavo 4 chorai: Pirmyn cho
ras, vadovybėj Kazio Stepona
vičiaus; Birutės choras, vado
vybėj J. Byansko, Chicagos 
Vyrų choras, vadovybėj K. Ste
ponavičiaus ir Naujos Gady
nės choras, vadovybėj G. Ste
ponavičiaus.

Kalbėjo jaunuolis Geo. Sha- 
tas, “Naujienų” redaktorius Dr. 
P. Grigaitis ir “Naujosiom Ga
dynės” adm. S t. Strazdas. Pro
gramas buvo papuoštas su dai
nomis ir įvairiomis kalbomis, 
kas publikai labai patiko. Šo
kiams grojo šaunus Stepona
vičiaus orkestras.
Pasidarbavo Field Day piknikui

Pasidarbavo Collinsville, III., 
drg. W, Raudonis su draugais; 
St. Louis, Mo., drg. A. Lepo- 
nis su LDD 20 kp.; Cleveland, 
Ohio — drg. W. J. Custer su 
draugais; Rockford, III., drg F. 
J. Petronis su ' draugais. Vi
siems tiems draugams iš toli
mesniųjų kolonijų už pasidar
bavimų rengimo komisija taria 
didelį ačiū. (

Na, draugai ir draugės chi- 
cagiečiąi, mes irgi dirbome su 
platinimu Field Day pikniko 
tikietų. Čia mūsiškių vardų ne
minėsim, nes jų yra daug. Pa
sakysim tiek, kad tarp chica- 
giečių draugų ir draugių ran
dasi tokių, kurie yra pardavę 
net po 5 serijas, o po tris arba 
po dvi pardąvė labai daug. 
Kartu visiems ačiū. Taipjau vi
siems pikniko darbininkams, 
kurie vikriai ir sųžiningai dir
bo, už jų sunkų darbų tariam 
ačiū.

čia kainos yra žemos, nes 
Midwest Stores yra kooperati
nė įstaiga, turi nuosavus dide
lius sandėlius ir prekes perka 
stambmenomis. Didelė pirkimo 
pajėga neša didelias santaupas, 
kas savo keliu pereina pirkė
jams žemesnių kainų formo
je.

Paskui, Midwest Stores savi
ninkų patarnavimu galima vi
suomet pasitikėti. Jie visi turi 
daug metų patyrimo ir sten
giasi pirkėjams užtikrinti ge- 
riausį patarnavimų. Kas reikia 
pripažinti, ypač šiuo laiku ka
da Europoje siunčia karas,, ir 
nesant nusistovėjusių gyveni
mo sųlygų, yra labai svarbu. 
Kiekvienas Midwest Stores 
krautuvninkas deda pastangas 
savo pirkėjus šiuo laiku užtik
rinti ir dės pastangas gauti tas 
pačias prekes, tos pačios Iko
kybės ir parduoti galimai že
miausiomis kainomis.

Karo buvimas veikia į pre
kių kainas. Vįenok, šiam kra- 
šte yra prekių, didelis išteklius 
ir todėl nėrą Reikalo kainoms 
kilti dėl jų stokos. Tačiau nu
matyti kas bus'ateity nėra ga
lima. ..Tod^L. kfil kas Midwest 
Stores laikysis savo nusistaty
mo pardavinėtj prekes žemes
nėmis kainomis. Ir kaipo įro
dymas šiandien telpa Naujie
nose skelbimas. Juo pasiūloma 
jums palikimas bargenas. Ir 
;ol, kol jus prekiausite su Mid- 
west Stores, užtikriname gau
site puikiausių kokybę už ma
žesnius pinigus. į

“MIDYVEST*’ De Luxe Kava
“ELMDAtE”~ žirniai ir Morkos
“M|bWiEŠT*’ Raug. Kopūstai. Did. 2Mz ken.

ni^imm^uji wm'>.n 1 ■ ■■■- ■ ....... -

Puikus Mlchlgąn Elberta
RYČIAI did.
JONATHAN OBUOLIAI Puikus
ITALIJONIŠKI SLYVAI Puikus

sv. ken. 250 *
No. 2 ken. 2 už 19c 

2 už 19c

(Skelb.)

Day piknike dovanas laimėjo 
sekanti asmenys: 1-mų dovana 
$25 laimėjo draugas S. Barz- 
dukas, 224, Ogelsby Rd., Rock- 
ford, III. 2-rų dovanų $5 laimė
jo drg. O. Kandrotienė, 5140 S. 
Neenah avė.,' Ghicago, III. 3-čių 
dovanų $5 — drg. M. Norvai
šienė, 6619 So. Troy St., Chi
cago, III. 4-tų dovanų $5 lai
mėjo drg. K. Matukienė, 4743 
Baring St., East Chicago, Ind.

St., Chi- 
dovanas

padėkoti 
gar- 

°N-oms”, Peoples

Perry, 2901 W. 25th 
cago, III. Laimėtojai 
visi jau yra atsiėmę.

Taipgi reikalinga 
musų Field Qay pikniko 
sin tojams
Furniture Co. radio valandai 
ir Progress Furniture krautu
vės radio valandai. Rengimo 
komisija visiems nuoširdžiai 
taria ačiū.

A, Dainis,
F. Rubašius,
J. Kondroška.

Užsimušė Pabėgęs 
Iš Ligoninės

Prieš kiek laiko 49 metų 
Fred Sennelt, nuo 2137 N. La 
Porte avenue, nutarė pabėgti 
iš apskričio ligoninės, kur jis 
gulėjo gana ilgų laikų. Neras
damas geresnio budo pabėgti; 
jisai šoko jš 4-to aukšto lango, 
ir sunkiai susižeidė. Vakar jis 
pasimirė.

10 sv- 25c
5sv7

__ 5 sv. 23#
3 sv. 230

3 ken. 20*

No. 1 ken.
3 pak. 100

2 už 19c

maž 33^

BARTLETT KRAUŠĖS Kalifornijos
“LIBBY’S”
Tomatų Sunka 14 unc. ken.
“LIBBY’S”
KŪDIKIAMS VALGIAI visokios rųšys 3 ken. 230 
KRE-MEL Skanėsiai
“LIBBY’S” Chili Con Carne
“COMET”
RYŽIAI baltgalviai sv. pak. 2 už _19c
Cokoladinio ar paprasto skonio
Ovaltine______ did. ken. 59c
Yellow Label
“LĮPTGN’S” Juoda Arbata maž. 9c s v. pak. 220
Specialu Pasiūla. 12 unc. pak. “SUNSHINE’’ BUTTER COOKIES ir 
Krispy Crackers did, pak Abu už 21ę 
“LINCOLNShHTE” ' rii ujifu u i 4.I.. j. .u. — —.

CĄLAS HAMS virti 4 iki 6 sv. sv. 230
“itoORŠED” Meat Loaf ' sv. 26c
PltESSEb ČG^TAGE VARŠKĖ 2~sv~15o

RINSO maž. pak. 8c g did. pak. 35^
CAMAY Muilas

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničiųs, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dąlis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

i <»i< .r.v.ii . U7.

• LIGONINĖS™ 
 HOSPĮTALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $|2.5O 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje .... *15°° 
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA »J.OO 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSFITAL 
1900 So- Kedzie Ava., CNaag0 

Tek Lawndale 5721.

FOTOGRAFAS
C0NRAD 
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. E N G. 5883-5840

“LITTLE BOY BLUE” Lazutka Garsinkitės “N-nose
I3 rž 25c MADOS

I0WE NE.S PIGIAU

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

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.

Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monroe 9251

3 už 170
Did. šmot. 3 už 11c 

2 did. pak. 35^ 
___  __ 2 būt. 17c

“LITTLE BO-PEEP” Ammonia kvt. 23c____ 2 8 unc. būt. 17c
BATHROOM TISSUE 
“Scottissue” 1000 lapų rolės 
g*— IJI'IU.....IMK 1! ----- ------- ---

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus
•■ry ■■įbinRm"1!■ i ■■  ....................■■■■■«■ ■?■■■«■ ■ .47~į m.

“P and G” Laundry Muilas 

Oxydol maž. pak. 8c

Spausdinam
4201

PIRK NUO

MIDWffiSTQRES
DANTIMS $4
PLEITOS I
Pataisoma

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS

jei nepatenkinti $12.50

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

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

Garsinkitės ;‘N-nose”
Laimėtojai

šiuomi pranešam, kad Field

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel. Canal 8500

4201 — Mergaitėms suknelės. Su
kirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 metų.

Norint gauti vieną 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. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739. 
So. Halsted StM Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattem Dept. 
1789 S. Halsted SL, Chicago, IH.

atsiųsti man pavyzdi No.
Mieroa  per

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) 
—---------- v

(Miestas ir valstija) 
*■" ■ ...... ■ » ■■■ »"j
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LAIPSNIS PENKTAS
KEIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA 8220

J. A, SINKUS

2 3

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
TeL Comm. 2073 
Turi 99882 balsų

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

2 3

Turi 28887 balsų
■

Avė., ChiCago, III.

S. KAUKIS 
4353 S. Talman Av.

Chicago, III. 
Tel. Laf. 3974 

Turi 78809 balsų

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40.000 BALSŲ—DOVANA 8100.00

ONA DAVGIN
6108 S. State St, 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 51417 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

ART. STANIONIS
3950 W. Gladys 

Avė.. Chicago, 111- 
Turi 20890 balsų

2

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St 
Chicago, III.

JOE WOSKI 
1633 W. Jackson 
Blvd-, Chicago, III. 

tel. Haym. 5890 
Turi 15775 balsų

7 8

M.

Turi 6775 balsų

Turi 19213 balsų

C. K. BRAZE
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 16822 balsų

V. BUDViDIS 
4094—9th St. 
Ecorse, Mich.

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 15390 balsų

Mrs. V. FAIZA
1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago.Ill. 
Tel. Spauld. 9207

Turi 14700 balsų

AL.
. .V1BROZKVIČIUS

739 S. Halsted St

Chicago, III.

Turi 13616 balsų

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 13550 balsų

EDVVARD JUSAS

Turi 11375 balsų

KULESUS

F. BULAW
806 W. 31st St. 

Chicago, III.
Turi 10582 balsų

2131 W. 24th st. 
Chicago, III.

1108 Elizabeth Av.
Grand Rapids, 

Mich.

LAIPSNIS ANTRAS

St-
Turi 7440 balsųTuri 7775 balsų

F. NAUDŽIUS

J. MAKSVITIS

86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

DAUGINT 
359 Jefferson 

Aurora, III. 
Turi 9806 balsų

1608 S. 50 Avė. 
Cicero, III.

Tel. Cicero 2633
Turi 8475 balsų

Bo\. 202
Calumet City, UI.

Turi 6350 balsų

ONA, VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 5408 balsų Turi 5275 balsų

NON GRADUS

4405 Valley View

Av., Baltimore.Md.

Z. GAPŠIS

J. ALIKONIS
324 S. Sacramento
Blvd., Chicago, IIL
Turi 2800 balsų Turi 2500 balsų

N. TRUMPICKAS

Turi 2500 balsų

773 Bisson Avė., 
Akron, Ohio

135 
Lawrence, 
Turi 2275

3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.
Turi 2200 balsų

J. ŽIČKUS

3432 S. Morgan St.
Chicago, UI.

Turi 1888 balsų

J. JURKŠATHS 
308 E. Market St 

Wilkes Barre. Pa.

J. KRUKONIS

185 Silver St
S. Boston, Mass.

Turi 550 balsų Turi 500 balsų

H. RL’ŠINSKAS

Rodney. Oont.

CANADA

Turi 500 balsų

D, RŪKE 
1042 N 7 St 

Clinton, Ind.

Turi 500 balsų

J. MARTINAITIS

Route 1, 
Free Soli, Mich.

Turi 500 balsų

J. SEKYS

904 Broad St. 
Hartford, Conn.

Turi 500 balsų

P. GALSKIS

2640 N. St. Louis

E.

LAIPSNIS TRECIAS
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

J- ŽUKAS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Turi 32075 balsų

NORGAILIENE
2914 W. 45th St 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647

Turi 25997 balsų
00

Turi 13536 balsų 
manuMuosuauKui

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, HL

Turi 23750 balsų

MRS. K. MANKUS

4027 S. Maplewood 

Avė., Chicago, III.

A. RAŽAITIS
2122 W. 24 St 
unicago, III.

12

Turi 12838 balsų 
■UKUnUSHUUMMBI

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5.000 BALSŲ—810.00 DOVANA

ALBIN SMALELIS
PETRONELfi

ŽUKAS

Chicago, TU.

J. NOVO- 
GRODSKAS

R. R. 1 Eden 
Ontario, Canada 
c /o F. Balnys 
Turi 4680 balsų

M. ROVAITIENĖ

24

Turi 1775 balsų

700 S. 9th St.
Herrin, III.

St John 
Nonvood. 
Turi 1775

GEO.
ŠEŠKAUSKAS

Box 318
Ef Millinocket, 

Maine.

Turi 800 balsų

1943

Avė.,

Turi

M. DUNDULIENE

N- Kostner• . ' i

Chicago.Ill.

7350 balsų

615 Cortland St

Hart, Mich.

Turi 7000 balsų

JOS- ASCILLA
1833 Evergreen 

Avė., Chicago, III.

Turi 12340 balsų

A. L. SKIRMONT
15723 LaThropAv.

Harvey, III.

Turi 12100 balsų

ST. MOCKUS

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis.

'■ .a

Turi 7000 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, UJ.
Turi 6870 balsų

NON GRADUS

B. BARNIŠKIS 
9424 Burnside Av.

Chicago, IIL 
Turi 4229 balsų

T. MATULIAUS-

KIENĖ

1519 W. Lombard

M. ŠEŠTOKAS

527 S. 4th St., East
St. Louis, III.

BULOTH

St., Baltimore, Md.
1323 N. 35th Avė. 
Melrose Park, HL

TIŠKEVIČIUS
27 Norwood avė. 
Brooklyn. N. Y. 
Turi 3500 balsų Turi 3000 balsųTuri 3795 balsų Turi 3500 balsų

LIDŽIUS
Deodor St.

SUGDINIS 
212 E. Clark Si 
W. Frankfort, II 
Turi 1250 balsų

3727 
Indiana
Turi 1475 balsų

J. GLAVECKAS

2152 Montgomery 
' St., Montreat 

Canada.

Turi 1000 balsų

ST. ŽUKAUSKAS

42 Keith St., 
Lee Park, 

Wilkes Barre, Pa.

Turi 650 balsų
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Naujienų Konlesto Eiga
Draugai Kontestantai,

Vasara jau praėjo, atostogos 
pasibaigė. Oras atvėso, tad jau 
laikas pradėti smarkiau veik
ti. Karui Europoje prasidėjus, 
žmones griebėsi dauginus skai
tyti ir gaudyti žinias apie ka
rą ir kitus įvykius, ne tik Eu
ropoje, bet ir Amerikoje* Jau 
jus iš patyrimo žinote, kad 
“Naujienos” parduoda dau
giausia ir įdomiausių žinių iš 
viso pasaulio. Dabar einant 
karui Europoje, “Naujienų” 
redakcija speciališkai yra pri
sirengus skaitytojams suteikti 
vėliausias žinias, nes žinių rin
kėjai aprūpinti telegramais ir 
radlo priimtuvais, kad laik
raštį padaryti dar įdomesniu.

Todėl, Draugai Kontestantai, 
dabar ypatingai pašvęskite 
dauginus laiko ir energijos, 
kad ši proga netiktų praleista, 
bet sunaudota visa galimybe 
užrašyti “Naujienas”.

Draugai! Aš pilnai pasitikiu 
jttmis, kad jus veiksite kiek 
spėkos leis, nes apsiimdami į 
kontestantus jau truėjote už
sibrėžę tikslą praplatinti “Nau
jienas” tarpe savo viengenčių, 
kad vėliaus Jums patiems bu
tų lengviau^ su jais susiprasti 
Ir kartu veikti kultūros darbe.

T. MPKEV1C1A
Kontesto Vedėjas

Nuo Kontestantės 
K. Mankienės

siekti aukštesnį laipsni kontes- 
te* Jei kas turite savo draugų 
ar giminių, prašau ^paraginti 
užsirašyti “Naujienas’’ ilgai 
nelaukiant.

Muo laiku pasaulyje labai 
didelis sujudimas, žmones 
gaudo žibias kiekvieną valan
dą. “Naujienos” kaip tik ir yra 
vėliausių ir teisingiausių žinių 
Idiktaštis. šiuo momentu nei 
vietids lietuvis Amerikoj ar ki
toj kokiuj šalyj neturėtų būti 
be “Naujienų” dienraščio.

Iš anksto tariu ačiū savo 
dabartiniams ir busimiems rė
mėjams.

KUntestantė K. Mankiene 
4027 S. Maplewood Avė.

Chicago, 111.

A. L. Kr Centro 
Komiteto Posėdis

Iš Grand Rapids, 
Michigan CLASSIFIED ADS

1 East

šeštadie-
8:30 vai. 
Petro ir 

ku-

Laike atostogų Menominee, 
Mich.* teko susipažinti su kele
tu ūkininkų šioj apylinkėj. Aš, 
būdama “Naujienų” kohtestan- 
tė, nepraleidžiu progos, ban
dau ir čia susirasti sau rėmė- 
jQ-

Ūkininkai Mrs. H. ir Mr. L. 
Aleksejunai, Ingalls, Michigan, 
atnaujino prenumeratą me
tams. Labai esu dėkinga ger
biamiems Aleksejunams už 
paramą. Aleksejunai yra pasi
turinti ūkininkai. Žemės turi 
208 akerius, apie 20 karvių, 2 
arklius, daug naminių paukš
čių. Augina avižas, kornus, 
bulves ir šieną. Nors sunkiai 
dirbau bet nesiskundžia* sako 
kad geriau yra gyventi negu 
Chicagoje. L. Aleksejunas bu
vo Ghicagoj janitorium. Ka-

Stepono Narkio Re 
mejai “Naujieną” 
Kontcste

ALOYSIUS KAMPAN
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 5 dieną, 7:30 vai. ry
to,, 1939 m., sulaukęs 77 metų 
amž., gimęs Lietuvoj.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Joną, draugus ir pažįs
tamus.

Kūnas pašarvotas 
119th Street.

Laidotuvės įvyks 
nį, Rugsėjo 9 dieną, 
ryto iš namų į Šv.
Povilo parap. bažnyčią, 
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o aš 
ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nubudę liekame, 
Simus, Draugai it Pažįstami.

Laid. Dir. J. Opuit, Tel. 
PULLMAN 3711. •

11 O H A G51®’ Mylintiems unDA4®^.B^i 
tuvėms, Painiosi- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 38M

sunku pradėti gyvenimas, tai 
Aleksejunas pasiliko Chicago- 
je, o jo žmonelė su 3 sūneliais, 
dar visai jaunais, dirbo ūkyje, 
fijo vyro pareigas dirbdama 
žemę, tvarkydama visą ūkį per 
7 metus. Paskutiniuoju laiku 
ir pats šeimininkas jau gyve
na namie. Su visa šeimyna, it 
labai gerai verčiasi. Sūnus už
augo, visi trys baigė aukštąją 
mokyklą. Vienas dirba Chica- 
goje, o du pagelbsti tėvams 
ūkį dirbti. Tai pavyzdinga šei
myna ir pavyzdingai tvarko sa
vo ūkio gyvenimą.

■ i • GėlesHVEIKR Telegramų iLUVEIMu Xįs1£p*’an“<’
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietsuns

ko patirti, kad šios apylinkės 
dauguma ūkininkų skaito 
“Naujienas”. Taigi, gerbiami 
“Naujienų” skaitytojai Meno
minee apylinkėj, Ingallse ir 
kitur, prašau paremti mane 
“Naujienų” konteste. Kam rei
kia atnaujinti prenumeratą, 
arba kas užsirašysite “Naujie
nas” pirmą sykį, prašau pa
remti mane, kad galėčiau paTel TAROS 7318

KAZIMIERAS AMBROSE
Persiskyrė su Šiuo pasauliu Rugsėjo 5 dieną, 4:45 valandą 

ryto, 1939 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Kaulio rėd., Biržų 
apskr., Papilio vaisė., Kupteliškių parap., Pebetžynio kaime.

Paliko dideliame nuliūdime 2 brolius Joną ir Povilą, brolie
nę Carrie, 2 brolvaikius, Aldoną Mandeikienę ir Olgą Ambrose, 
pusbrolį Motiejų Ambrose ir jo šeimyną; 2 pusseseres Maine, 
lienę ir švogerį Jonaučienę ir švoger| ir jų šeimyną^ Lietuvoje 
—1 sesers sūnų Antaną Gabrieną ir daug kitų giminių, drau
gų, ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas randasi 1843 South Halsted Street. Tele
fonas Monroe 5533.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, Rugsėjo 9 dieną, 1:30 valandą 
Vakare. Iš namą bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. KAZIMIERO AMBROSE giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: •
BROLIAI, PUSSESERĖS, šVOGERlAl, BROLVAIKIAI, 

BROLIENĖ IR GIMINES.
Lald. Direktorius J. F. Badžius, Tel. CANAL 6174.

MNAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Kostantas it Adelė Budriai, 
2710 W. 59th St, užlaiko Bara- 
dise Tavefti ir gėrimų sandėlį. 
Gėrimus parduoda urmo kai
nomis. Kostantas yra matio 
kaimynas iš žetttailijos. Jis 
yra tirkšliškis, žemaičių Kul
tūros Kliubo narys ir savo lai
ku daug Veikęs Keistučio Kliu- 
be. Apart to jis yra geras ak
torius ir yra lošęs įvairiuose 
perstatymuose, kur užėmė sva
rbias roles. Nors jis yra biznie
rius, bet darbininkų kliasos 
reikalus visada remia.

o—o—o
Juozas ir Barbora Žakas, 

4601 So. Waslitėnaw Avė., yra 
tipiški žemaičiai ir malonaus 
budo žmones. Aš juos pažinau 
dar būdamas Bacine, Wis., kur 
jie turėjo bučernę. Jie jau ir 
tada skaitė “Naujienas” ir 
mah pagelbėjo jds platinti. 
Ačiū jų sugabumui, šiandien 
drg. Žakai turi Užtikrintą ateitį 
sau it savo sūnui.

o—o—o
Antanas ir Kazimiera Dierin- 

giai, nūoširdųs nailjieniečiai, 
augina gražią šeimyną, sūnų 
Steponą ir dukteris Antaniną 
it Stellą/ S lt "šiais ųaujienie- 
čiais man teko susipažinti per 
tarpininkavimą žemaičių Kul
tūros Kliubo veiklių narių Mo
tiejaus ir Josephine Vitkų, ku
rie gyvena tame pačiame na
me, lies num. 2515 W. 45th S t.

o—o—o
Kažimieras ir Jeniiie Chin- 

stonai, 2706 W. 43td St., malo
nus ir draugiški žmones gra
žiai ir pavyzdingai gyvena ir 
auklėja gražią dukrelę. Jie yra 
schi naujieniečiai.

Naujienų*’ Kontestdntas
— Steponas Narkis, 

4353 So. Talman Avė., 
Tel. Lafayettė 3974.

Trečiadienio vakare A. L. K. 
Centro Komitetas laikė posėdį 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
raštinės kambaryje. Dalyvavo 4 
nariai; kiti 3 neatvyko. Tris 
kartus sekretorius Jonikas bu
vo prašomas sušaukti susirin
kimą, bet jisai vis sakė* kad 
“vilniečiams” esą dėl tos ar ki
tos priežasties ųepatogu. Perei
tą penktadienį jie turėję savo 
partijos jubiliejų; antradienį jie 
turėję kitą susirinkimą, o Užva
kar vieni jų buvę “užimti”, kiti 
kažin kur “išvažiavę”.

Kadangi šis momentas yra 
svarbus ir buvo dar nuo perei
to pavasario pasilikę neišspręs
tų klausimų, tai keturi Centro 
Komiteto nariai, turėdami dau
gumą, nutarė laikyti posėdį. Bu
vo svarstomas Lietuvos padėties 
klausimas Europos kare ir tuo 
klausimu f priimąt .atitinkama 
rezoliucija, kuri bus paskelbta 
spaudoje ir išsiuntinėta sky
riams.

Toliau buvo prieita prie Ame
rikos Lietuvių Kongreso likvi
davimo klausimo, kuris buvo 
pakeltas Centro Komitete dar 
pereitą pavasarį. Kadangi ko
munistų atstovai perdavė tą 
klausimą savo vyriausiam “biu
rui”, o šis pasirodė nesukalba
mas, tai dalykas užsitęsė iki 
šiol. Dabar -kbmunistų atstovai 
atsisakė net ateiti į posėdį, ku
ris buvo dėl jų tris kartus ati
dėliojamas. Todėl A.L.K. Cen
tro Komiteto dauguma nutarė 
galutinai eiti prie Kongreso lik
vidavimo, įgaliodama pirminin
ką Šhiuką ir du nariu (p-lę Mi-

Šiuomi pranešu, kad Vilimas 
Navickas, gyvenantis po nu
meriu 1523 Broadway, atnau
jino “N.” prenumeratų ir už
simokėjo už visus metus. Buvo 
paklaustas kodėl jis skaito 
“Naujienas”. “Todėl,” sako, 
“kad ‘Naujienos’ geriausias ir 
teisingiausias žinias paduoda 
iš viso pasaulio ir nepuldinė- 
ja jokių pakraipų nei tikėjimo, 
jeigu jų kiti nepuola. Patariu 
kiekvienam lietuviui bei lietu
vei skaityti ir platinti tokį ver
tingą 
nos’.”

■aa—ifcai ■ linui.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų ruošos darbui, būti, nėra 
skalbimo, vaikas, malonus namai. 
Rogers Park 9741.

aMb

laikraštį kaip ‘Naujie-

Mocieju® Kuli&us 
Grand Rapids, Mieli.

VAKAR
CfflCSGOJ

Nuo Mačiulio
Iš Waukegan,

WAtJKEGAN, 111. — 
aČitt savo rėmėjams, kurie už
sirašė per mane “Naujienas”.

Antanas Lukauskas, 718 
Vine pi., Waukegan, III., senas 
Waukegano gyventojas, ramus, 
laisvų minčių žmogus. Geras 
iiatijiėnietis.

Ignas Povilaitis, 719 Vine pl.> 
Waukegan, auginąs 3 dukteris. 
Kai Užaugs, tai turės darbo su 
žentais, kad išsirinkus tinka
mus. Bet gal butų reikalingas 
ir sūnūs prie šeimynos pavar
des išlaikymui.

Stasys Jankauskas* 616 Jack- 
son St., Waukegan, tai vienas 
iš jaunikaičių, kuris hepasi- 
duoda po moterų globa.

Aš manau, kad jis išsilaikys 
jaunikaičio stone Visados.

Juozas Martišius, gyvena ad
resu 1122 Victofy, No. Chicago, 
III. Visi dabartiniu laiku dejuo
ja, kad neturi darbų* o Juozas 
sako, turiu gerą datbą ir dir
bu penkias dienas į savaitę.

Antanas Saljučkh, 812 8lh 
St., Waukegan, III., yra geras 
mechanikas, plumeris iš ama
to. Turi savo naują gražų* na
mą ir myli žuvauti. Kai tik 
turi liuoso laiko, tai ir važiuo-

Tariu

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka Pershing Road Restaurantui. 
Gyvenimas ant vietos, nereiks dir
bti šventadieniais, geras užmokes
tis. 506 West 39th St.

FŪRNIŠHED ROOMS — TO RENT 
Gyyenim

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

ti techniškąją likvidavimo pusę.
Pavesta pirmininkui apie 

šiuos nutarimus pranešti A.L.K. 
skyriams ir visuomenei.

ja žuvų gaudyti. Gerai, Anta
nai. M-' •

Pranas šeštokas, 831 8th S L, 
Wauk(/ga*n* 1 savininkas Lin
coln aĮ)tl^kbft|įį degtinės san
dėlio ųziaikyj^ija^ Tai vienin-

• Apartamentiniame name ties 
2511 N. Racine avenue vakar 
rytą buvo nužudyta 42 metų 
moteriške Mrs. Irma Namoors. 
Ji buvo nudurta su peiliu. Po
licija ieško buvusio moteriškės 
vyro, Robert Namoors, su ku
riuo ji persiskyrė po ginčo kiek 
laiko atgal. Kelis kartus jisai 
grąsinęs žmoną nužudyti.
e Bėgdamas skersai gatvę pa
skui sviedinį, 4 metų berniu
kas Arthur Murzai, 6604 So. 
Ashland avenue, palindo po va
žiuojančiu automobiliu. Guli šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Jam buvo 
perskelta galva ir sulaužyta 
koja.
e Vakar miesto inžinieriai pra
dėjo daryti galutinus planus 
ekspresiniams vieškeliams, ku
rie netrukus bus vedžiojami vi
sose Chicagos dalyse. Miestas 
yra autoHzUotas išleisti tam 
tikslui 60 milionų dolerių.
• Melrose Parko magistratas

RENDON FORNIŠIUOTI 3 kam
bariai, žęnotiems ir vienas bedrui- 
mis vaikinui. Gali vartoti virtuvę.

3225 Lituanica Avenue.

FOR RENT—-IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON 3 IR 4 KAMBARIŲ 
flatai, karštu vandeniu apšildymas. 
Šviesus. 846 West 54th Place.

užlaiko tokį Sandėlį, šeštokas 
yra gerai patyręs ' aptiekorius 
ir darąs neblogą biznį, nes ji
sai sutinka su visais ir viso
kiais savo kostumeriais. Rei
kalui esant, nepamirškit kreip
tis į Lincoln aptieką, o šešto
kas jums patarnaus.

Juozas Petrauskas, P. O. Box 
311* North Chicago, Ilk, jau 
turi išauginęs šeimyną iš 4 
dukterų. Jauj3 vedusios, o vie
na dab nėiMlfef jau ir paskuti
nė, tur būt, paliks tėvelius. Gir
dėjai! žada apsivesti. Tai ir vėl 
vieni paliksit, kaip jauna pore
lė. Vienu du šie draugai atsi
naujino “Naujienas”: Antanas 
Gikas, 3514 Hampton avė., 
Milwaukee* Wis. Antanas (Vasi- 
lauskas, 724 So.- Victory St., 
Wauk'egan, III.

J. Mačiulis.

atsakomybėn 42 mėtų Viktorą 
Palieti, nuo 1018 N. 23rd avė. 
Palieti ėmė pašalpą, nors kas 
savaitę uždirbdavo po $35.00.
ė “G^va” elektros viela vakar 
užmušė 40 metų darbininką Joe 
Koerper, nuo 2034 Larrabee 
Street. Nelaimė įvyko ties 1671 
Hollytvood avenue, kur Koerpet 
rucšėsi griauti namą.
• Pereitą antradienį kilo gais
ras alinėje ties 2826 Thatcher 
avenue, River Grove priemies- 
tyj. Vakar pasirodė, kad alinė 
buvo padegta ir prieš pat gais
rą iš seifo dingo $6,000. Gais
ru atrado Louis Kyriazopulos, 
19 metų jaunuolis, kuris su ki- 

partnetiu biznį užlaikė.tu

Mirė Jonas
Kasparaitis

Rašo Kontestantė 
V. Faizienė

Užrašiau “Naujienas” P. 
Miliauskams. Jie gyvena savo 
puikioj rezidencijoj, 2647 New- 
land Avė. Malonus žmonės. P. 
Miliauskienė puiki gaspadinė, 
o P. Miliauskas geras stalio- 
rius. Jei kam ką padirba, tai 
negali atsidžiaugti. P. šliaute- 
rienei padirbo prie sinkos ‘‘ca- 
binet” su stalčiais. Gražesnio 
niekur nesu mačiusi. Jis taipgi 
perdirba stalus, padaro po ma
dai. Kam reikalinga, pašaukit 
teL Merrimac 3843.

Taipgi atnaujinau “Naujie
nas” P. šliautiariams, 3132 N. 
Luna Avė. Jie taipgi gyvena sa
vo gražioj rezidencijoj. Malo
nus ir draugiški žmones, išau
gino gražią dukrelę ir šunų* 
kuris baigė aukštesnę mokyk
lą ir žada stoti į universitetą.

Tariu ačiū savo rėmėjams.
—V. Faiza

Jonas Kasparaitis, 50 metų 
amžiaus, mirė Cook Gounty li
goninėj, šeštadienį, rugsėjo 2 d. 
Buvo Kriaučių Lokalo 39 narys. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 9 d. ,1.30 po pietų. Iš 
Petkaus koplyčios, 6834 South 
Westerh Avė., bus nulydėtas j 
Lietuvių Tautiškas Kapines.

Mirė Trylikta
Šiltinės Auka

Manteno proto .ligų ligoninė 
ir kalėjimas skelbia, kad va
kar pasimirė chicagietis, 
George Schenkler. Tai jau 18- 
tas žmogus miręs ligoninėj nuo 
šiltinės. Dabar ten siaučia šil
tinės epidemija.

Skelbtinai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, kad 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

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

FURNlTURE-FlktUREFOk-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDUODU TA VERNO BARUS 

gerame stovyje. Parduosiu pigiai.
3149 South Halsted St.

BUSINESS SERVICE 
______ Biznio Patai^Vina^^^^

MELEVOJU ir popieruoju iš iau- 
co ir vidui už prieinamų kainą. 
Darbą garantuoju. JOSEPH AU- 
GAITIS, 1608 So. 50th Avė., Cice
ro. Tel. CICERO 2633.

ORINKIMAI
KRUOPIŠKIŲ 

BO susirinkimas įvjruo 
rugsėjo 9 d., 8-tą vai. vakaro, 1415 
N. Lockwood St. 
čiami atsilankyti 
lams aptarti..

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS ilgai 
išdirbtas, priežastį patirsite ant 
vietos. 3059 West 38th St. Lafayet- 
te 5026.

PARSIDUODA KRIAUČIAUS ir 
cleaning shop. Darbo užtektiną!. 
Savininkas važiuoja į Floridų. 5 
East 119th Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge- 
ras kampas. Mrs. PUTZ, 1723 West 
63rd Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, gera vieta, su 
license. 11705 So. Michigan Avė.

PROGRES. KLU- 
įvyks šeštadienį.

Visi nariai kvie- 
svarbiems reika-

—V. čepulevičius, rast.
C. L. VYRŲ CHORO pamokos 

įvyks Sekmadienį, rugsėjo 10 d. 10 
vai. ryto, W. Neffo svetainėje, 2435 
So. Leavitt St. Visi nariai ir tie, 
kurie ketinate įstoti į chorą, pra
šome atsilankyti į pamokas.

— Valdyba.
JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS ir 

KULTŪROS KLUBO 
mėnesinis susirinkimas 
madienį, rugsėjo 10 
Hollywood svetainėje, 
43rd St. Pradžia 1:30 
Visi klubo įjariai prašomi atsilan
kyti, daug • yra reikalų apsvarstyti 
ir atsiveskite nors po vieną narį 
prirašyti kliuban.

—B. Vaitekūnas, rast.

reguliarus 
įvyks sek- 

d. 1939 m., 
2417 West 
vai. popiet.

PARENGIMAI
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLIUBO 

metinis vakaras įvyks 1939 metais. 
NedėliOj, lapkričio 19 d. Sokol 
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 Grove, Willow Springs, 111. 
Nepamirškite dieną ir vietą ir me
tus. Prašom apsilankyti. AČiu.

Biznio K-jos pirm. Wm. Buishas
SEKMADIENI, RŪGS. 10—20 m. 

sukaktuvių piknikas Ryan miškuo
se, prie 87th ir Western Avė., (prie 
platformos). Rengia Mt. Green- 
wood SLA 178 kuopa, šokiai. Dai
nos, Žaismės. Užkandžiai. Visus 
draugus kviečiam dalyvauti.

— Komisija.

■

Diena Iš Dienos
—- I 1-1

21, su

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Leonard Bukauskas,

Eieanore Lakis, 21
Francis Kopsa, 25, su Lillian

Hofer, 24
Anthony Paulson, 40, su Ona

Paspirtis, 28
Robert Dubsky, 23, sU Ruth 

Schimels, 24
Frank Skony, 29, su Louise

Klemundt, 24
Edmund Bonowic, 25* su tie- 

len Ewald* 22

Reikalauja
Perskiry

Severyne Stoškus
rence Stoškūs

John Tatkus nuo
Tatkus

Helen Jasinski nuo
Jūsinskl

Della SaVicz nuo Joseph Sad 
viez.

nuo Cla-

Beverly

Benjamin

PARSIDUODA TAVERN, geroj 
apielinkėj. Moderniški įtaisymai. 
Vienai moteriai persunku.

936 East 75th Street

PARSIDUOJDA GROSERNĖ, pil
nai įrengta — biznis išdirbtas per 
daug metų. Parduosiu už $450. 3 
kambariai gyvenimui — renda $15.

3465 So. Lituanica Avė.

REAL ESTATE FOR

63-ČIA ARTI WESTERN
Modernas tavernas, įskaitant 2 au
kštų plytinį namą, garo šildymas 
su stokeriu, 6 
karų plytinis 
šiandien.

MANOR
2532 West 63rd Street. 

Hemlock 8300.

kambarių flatas, 2 
garažas. Pamatyti

REALTY CO.

$1000 UŽDIRBS TAS, kas nu
pirk# 2 flatų. mūrinį namą. Atsi- 
šąukife greitai, J. P. Stankowicz 
and Ub5, 6912 So. Western Avė.

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

ĮMOKĖK $500—
Nupirksite 2 flatų bizniavą natną 

—Storas ir 5 kamb. viršui. Visi į- 
taisymai —Kaina J
■ant 
ant

$3800—Randasi 
geros biznio gatvės. Mainys 

lotų arba ką jus turite mainyti. 
C. P. SUROMSKIS

6816 South Westerh Avė. 
Tel. Grovehill 0306 

Vakarais Prospect 0176 Z < . . _ *■■■ ■■■■ i ...........   —
PRIVERSTAS PARDUOTI šį 

mėnesį moderną 5 kambarių plyti
nį bungalow, karštu vandeniu šil
domą, su miegamais porčiais, kam
bariu viršuj, garažų. Gera transpor- 
tacija. Hemlock 0096.

PARDAVIMUI AR MAINYTI 1 
aukšto kampinis plytinis namas sU 
4 gyvenimui kambariais užpakaly 
su vana, beismentu ir višku. 2600 
Luther St. Ims $500 įmokesnio ar 
tuštį lotą apie 55 ir So. Pulaski 
Road. Agentų kooperavimas pa
geidaujamas. Kreiptis į Al C. Ko
pa, 1700 West 21st St.

REAL ESiATE TO
_____ NamaižemėMainais

IŠMAINYSIU 4 KAMBARIŲ mū
rinį namą ir 6 lotus po 30 pėdų į 2 
aukštų murinj. namą. Galiu damo- 
kėti. MICHAfcL SWIECH, 4012 S. 
Pulaski Road. Tel. Virginia 1155.

FARl»"fdfc SALĖ ~ 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI PIGIAI . 186 akrai, 
i farma su 

gyvuliai, 
EUGENE

dalinai pagerįnta gera 
derlium, geri budinkai, 
mašinos jei-’ norimą. . _______
SCHMIT, Star Routė 1, Tomahawk, 
Wisconsin.

8*4 AKRŲ FARMA, tinkanti viš- 
tininkystel, maži vaismedžiai arti 
Indiana Lake, Dowagiac, Mich. Mo
derni budinkai, naujas furnasas, 
nebrangiai. EARL REED, Union 
Pier, Michigan.

fInAnčiAI ' 
Finansai-Paskolos

A

Aš MOKĖSIU AUKŠČIAUSIĄ 
kainų už pirmus morgičius už mo
kamus ar defaultuotus nuo $500.00 
iki $6,000.00 ant nuosavybės, bet 
kokioj Chicagos ar priemiesčių sek
cijoj. Rašyti ar telefonuoti.

J HESS
201 N. Wells St. Randolph 8884 Z

GERAS INVĖSTMENTAS. Rei
kalingas $1500 morgičius ant štOro 
ir 3 flatų mūrinio namo. Tėlefo- 
nuokite CANAL 2183.
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LIETUVOJE IŠKILMINGAI APVAIKŠČIOTA 
JUROS ŠVENTĖ

Į JURĄ ŽEMAIČIAI, Į JURĄ AUKŠTAIČIAI^,Į JURĄ VISA LIETUVA: “Liūdna tikrovė musų juros juostų labai susiaurino. Vos 20 kilometrų ruoželiu 
beprieinam prie juros. Užtat ji mums daug brangesnė, negu kitoms valstybėms, su jų šimtais ir tūkstančiais kilometrų matuojamais juros krantais. 
Del šito ruoželio ištisus du amžius kovojoį^žftįiaičiai ir tą kovą laimėjo musų sentėviai, nesiduodami atstumti nuo juros. Jeigu atsitiktų nelaimė ir bet 
kuris priešas kėsintųsi mus atstumti nuo jiii’d'š dabar—^kovotume ir mes su lokiu pačiu atkaklumu, su kokiu kadaise kovoje musų bočiai,”—pareiškė

VALSTYBES PREZIDENTAS A. SMETONA IR ŽEMĖS ŪKIO 
MINISTRAS DR. J. KRIKŠČIŪNAS (dešinėje) APŽIŪRI Še

šupės nusausinimo darbus Suvalkijoje. Suvalkų Kalvarijos- 

Šešupės melioracijos darbus dirba apie 500 darbininkų. Su
tvarkius Šešupės slėnį 7 kilometrų iškastos upės bare, bus nu

sausinta apie 1,230 hektarų pelkįų. Vaizdelyje matoma graži

pieva, kur pirma buvo neišbrendamas liūnas. finansų ministras ats. div. gen. Sutkus.

1®

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Maisto krautuvė

M

O

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

LENKIJOS-VOKIETIJOS KARO FRONTAS Medžių šakomis pridengta 
prieš-lėktuvinė patranka Vokietijos pusėje laukia Lenkijos lėktuvų puolimo. (Pa
veikslas radi j uotas Amerikon iš Berlyno).

M

: NAUJIENŲ-ACME Telephoto

LONDONAS. — “Big Ben” laikrodis rugsėjo 3 d 
išmuša 11 vai. ryto- Kaip tik tuo laiku Anglija paskelbė 
karą Vokietijai.

.. - Naiijienų-Actne Telephoto
Liublinas, į ktrį lenkai perkėlė valdžią, kadangi vo
kiečių armijos visai arti prie Varšuvos prisiartino.

Hitleris karo fronte. Iš karinio automobilio jis žiuri į besivystantį mūšį 
lenkais. t '
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