
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuviif Dienraštis Amerikoje 
.........    N ..11  — * 

— — ■ ■............. ........................ ............... — A !■

j Kaina 3c

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

VOL XXVI 
------------------------ University ot u

Ubrary («*•)

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Chicago, III., Antradienis, Rugsėjo-September 12 d., 1939
-» .u.......................... .....................................................——  • I ■;< 'i. ^--4 . I h ■ į ■ . . ■ ...      į  J... ■.„J,   «....

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7,1Q14 at the Post Office at Chicago, Hl„ 

under the Act of March 3, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thb Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago. Illinois 

Phone CANal 8500

No. 214

Vokiečiai Atmušti Nuo Varšuvos
VOKIEČIAI PATVIRTINO ŽINIA, KAD 

JIEMS TEKO PASITRAUKTI
Užpuolikai pasitraukė Į Vyslos 

šiaurės pusę
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

11. — Gautas iš Lenkijos ne
oficialus pranešimas pirmadie
nio vakare sako, kad daug su
koncentruotos lenkų artilerijos 
Varšuvoje privertė Vokietijos 
karo spėkas pasitraukti j Vys
los upės šiaurės pusę.

Vokietijos oficialus praneši
mas per radiją patvirtino, kad 
vokiečių kariuomenė, apgulusi 
Varšuvą, priversta buvo pasi
traukti, lenkų artilerijos ap
šaudoma.

---- X---- X—X----  
BUDAPEST, Vengrija, rūgs.

11. — Pranešimas per radiją

iš Lvovo, Lenkijoj, gautas pir
madienį sako: po keturių die
nų mūšių vokiečiai užpuolikai 
buvo priversti pasitraukti iš 
kai kurių Varšuvos priemies
čių. Šitas pranešimas padary
ta 2 valandą popiet, taigi anks
čiau, negu žinia pasiekusi Pa
ryžių.

Tuo tarpu Vokietijos radijo 
pranešimas, pasiekęs Budapeš
tą, kalba, jogei sunaikinimas 
lenkų jėgų eina prie pabaigos. 
Bet vėlesnis vokiečių komuni
katas parodė ką kitą — kad 
patiems vokiečiams teko pasi
traukti.

Lenkų “mirties bataliono” komendan'as, kuris nepaprastu narsumu gynė Wes- 
terpįatte fortą Dancige. Po aštuonių dienų nelygaus mūšio jis pagaliau buvo pri
verstas pasiduoti su savo buriu.

PRANCŪZAI DURTUVAIS NUVIJO 
VOKIEČIUS ATGAL

VOKIEČIŲ KONTRATAKOS TĘSĖSI 36 VALANDAS

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
11. — Pirmadienį paskelbta, 
tad francuzai atmušė vokiečių 
kontratakas, kurios tęsėsi visą 
naktį iš sekmadienio į pirma
dienį.

Vokiečių atakos pasidarė 
taip nuožmios, kad francuzams 
teko susikirsti su jais durtu
vais. Vokiečiai durtuvų neat
laikė ir pasitraukė į savo tvir
tovių liniją. Francuzų rankose 
pasiliko vokiečių teritorija, ku
rią jie iki šiol užkariavo.

Smarkiausios kautynės ėjo 
12 mylių fronte, Luksemburgo 
pasieny, tarp Moselle upės ir

miestelio Mertzig. Bendrai vo
kiečių pastangos nustumti fran- 
cuzus atgal tęsėsi 36 valandas. 
Jų tikslas nepavyko.

Į rytus nuo sakytų kauty
nių vietos francuzų Maginot 
linijos artilerija pradėjo apšau
dymą vokiečių susisiekimo li
nijų mazgo ties Zweibruecke- 
nu. šitas mazgas yra 16 my
lių į rytus nuo dažnai minimo 
karo pranešimuose miestelio 
Saarbruecken.

Francuzų komunikatas pir
madienį taipgi paskelbė, kad 
francuzų ir britų laivynai deda 
minas Anglijos kanale ir šiau
rės Juroje.

Mano, nuo Rusijos 
ir Italijos priklausys 

karo ilgumas
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

11. — Gerai painformuoti as
menys kalba, kad Francuzijos 
vyriausybė nesitiki, jogei Sta
linas įsivels į karą prieš Fran- 
cuziją ir Lenkiją.4* Tačiau nė 
Vyriausybė, nė Francuzijos vi
suomenė »tikrai nėŽtffd,^ k$ Sta
linas planuoja daryti, mobilt- 
zuodanjas Rusijos kariuomenę 
ir siųsdamas ją Lenkijos pa
sienin.

Kitas dalykas atrodo rimtas. 
Britanija organizuoja blokadą 
karo reikmenoms, siunčiamoms 
Baltijos jura iš Rusijos į Vo
kietiją, sulaikyti. Tatai gresia 
Britanijos ir Rusijos konflik
tu.

Ir jeigu rusai ir italai stos 
kariauti kaipo Hitlerio talki
ninkai, tai, francuzų manymu, 
karas gali užsitęsti ilgai.

Kanados rubežiai 
uždaryti tik 

naciams
0TTAWA, Kanada, rūgs. 11. 

— Kanada oficialiai paskelbė 
karą Vokietijai. Ji dabar yra 
viena kariaujančių šalių. Ta
čiau Kanados vyriausybė pa
reiškė, kad šalies rubežiai pa
silieka atdari į Jungt. Valsti
jas. Tik Vokietijos piliečiams 
į Kanadą įvažiavimas uždary
tas. 

♦ * > •’ <

Vokietija pradės da
linti duoną porci

jomis
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

11. — Oficialus vyriausybės 
pranešimas pirmadienį sako, 
kad nuo rugsėjo 29 dienos Vo
kietijos gyventojams duona 
bus skiriama porcijomis.

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

Daugiausia apsiniaukę; liū
tys; saulė teka 6:26 v. v., lei
džiasi 7:07 v. v.

Skubiai siunčia ka
riuomenę vakarų 

frontan
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

11. — čia pagautas Maskvos 
radijo pranešimas sekmadienio 
vakare. Rusų radijo stotis sa
kė, kad daug vokiečių lėktu
vų skrenda per Berlyną vaka- 
rų fronto.^.(Siegfried Jinijgft); ^o^aiVą^lifcrioma, laivas žuvo 
' inl?-'""Tumiau riicn raHiiac '-na-ink. "Taipjau rusų radijas pa
sakė,. kad daug vokiečių ka
riuomenės ištraukiama iš Len
kijos ir siunčiama Francuzijos 
pasienin.

Kitas dalykas: transliavimas 
rusų kalba atrodęs labiau pa- 
ankus talkininkams, o prane
šimai Vokiečių kalba rodę pa- 
ankumo Vokietijai.

Francuzijos turtas 
gali būti mobili

zuotas
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

11. — Kalbėdamas per radiją 
sekmadienio vakare, Francuzi
jos finansų ministeris Paul 
Reynaud pareiškė, kad visas 
šalies turtas gali būti mobili
zuotas karo interesuose, jeigu 
pasirodys reikalas.

Prisiminęs Vokietiją, Rey
naud pasakė, kad ji jau pra
deda rodyti nuovargį, kuris yra 
pasėka jos pastangų skubiai 
prisiruošti karui. O Francuzi
ja, pasak Reynaudo, stojo ka
rau, ekonominiai būdama stip
resnė, negu 1914 metais.

Ir Jungt. Valstijų 
uostuose įvestas 

slaptumas
NEW YORK, N. Y., rūgs. 

11. — Didžioji Britanija įspė
jo prekybinius laivus, kad vo
kiečių submarinai plaukioja pla
čiuose vandenyse. Ryšium su 
tuo įspėjimu vykdomas riet 
Jungt. Valstijų uostuose slap
tumas. Britų ir francuzų lini
jos nebeskelbia kuomet jų lai
vai atplauks * į Ameriką arba 
išplauks iš Amerikos uostų. 
Įvesti suvaržymai publikai Jr 
net spaudos atstovams, pasi
tinkant atplaukiančius laivus 
arba laivams išplaukiant. Ėė- 
porteriai seniau galėjo anksti 
prieš laivui atplauksiant suki
nėtis uoste. Dabar jų laikas 
apribotas.

Minos eksplozija pa
skandino nacių 

karo laivą
- . . . . ■ . I

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
11. — Exchange Telegraph 
dienraščio korespondentas iš 
Copenhągeno praneša, kad Vo
kietijos karo laivą užgavo plau-
klojanti mina arti Trellerbor- 
go. Mino^ .eksplozija pąskandi- 

nuo pačių Vokiečių minos.

Rusai puola krau
tuves

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 11. •— Rusijos gyvento
jai ilgiausiomis eilėmis sekma
dienį stovėjo prie krautuvių. 
Įėję į krautuves, jie pirkosi 
kaip galėdami didesnį kiekį to
kių reikmenų, kurios negrei
tai genda — kaip miltų, cuk
raus, ryžių, degtukų, muilo, ke- 
rosino ir kt.

Vietomis teko pastangas 
prisipirkti juo daugiau reikme
nų apriboti, nes atrodė, kad 
reikmenų pritruks.

Skubina statyti lėk
tuvus talkininkams

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
11. — Jungt. Valstijų lėktuvų 
dirbtuvėse skubinama išpildyti 
užsakymai duoti Francuzijos ir 
Britanijos valdžių. Dar reikia 
išpildyti užsakymai, kurių su
ma siekia $33,000,000. šitų lėk
tuvų statybai pirmenybė duo
dama net prieš Jungt. Valsti
jų armijos ir laivyno užsaky
mus.

$100,000,000 karui 
' prieš Vokietiją

OTTAWA, Kanada, rūgs. 11. 
— Kanados valdžia pirmadienį 
painformavo parlamentą, kad 
ji siūlo sukelti tuojau $100,- 
000,000 fondą karo su Vokie
tija reikalams. 

' *

Pabaigė streiką
■ H. — ,■■„■.,8

SOUTH BEND, Ind., nigs. 
11. — Bendix Products Corpo
ration 3,000 darbininkų po 11* 
dienų streiko sugrįžo dasban. 
Korporacija sutiko pasirašyti 
su unija sutąrtį.

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

r' .......

PARYŽIUS; Francuzija, rūgs. 
11. — Francuzų armijos komu
nikatas, išleistas pirmadienio 
vakare, sakė: nęžiurint priešų 
pastangų atsilaikyti, francuzai 
dAro svarbų j progresą į rytus 
nuo Saar. Neoficialus praneši
mai aiškinai į .jogei francuzai 
žymiaLsustipijno atimtas iš vo
kiečių pozicijas iirsųvieni jo sa
vo spėkas per paskutines 24 
valandas.

‘ ---- X---- X---- X----
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

11. — Kalbėdamas per radiją 
pirmadienio f vakare Anthony 
Eden, buvęs užsienių reikalų, 
o dabar Britanijos kolonijų se
kretorius, pasakė, kad ' negali 
būti taikos, kol naciai pasiliks 
nesutriuškinti. , < :

. : —X—X—X— .

• PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
11. t— Londone pereitos savai
tės gale lankėsi Mussolinio pa
siuntinys Dino Grandi. Spėja
ma, jis norėjo išsiderėti kon
cesijų iš Britanijos ir Francu
zijos, jeigu Mussolinis pasiliks 
neutralus Hitlerio kare.

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

11. — Andre Francois-Poncet, 
Francuzijos ambasadorius Ita
lijai, pirmadienį raportavo už
sienių reikalų ministeriui Bon- 
netui, jogei galima tikėtis, kad 
Italijos neutralitetas ilgainiui 
gali pakripti talkininkų nau
dai.

---- X---- X---- X----
TOKIO, Japonija, rūgs. 11. 

— Vyriausybė neginčijo Vokie
tijos pranešimus, buk Japonija 
ketina pakeisti savo santykius 
su Rusija, kitaip sakant, tai
kytis su rusais.

---- X---- X---- X----
BUCHAREST, Rumunija, 

rūgs. 11. — Pirmadienio va
karo pranešimais Rumunijos 
kariuomenė siunčiama Rusijos 
pasienin ir čia kasi tranšėjas.

----------

Bremen pasislėpęs 
rusų uoste

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
11. — Pirmadieni čia patvir
tintas pranešimas, kad vokie
čių didžiulis pasažierinis laivas 
Bremen pasiekė rusų uostą 
Murmansk, šiaurės vandenyne, 
ir čia rado prieglaudą. Bremen 
pasiliksiąs rusų uoste visą ka
ro laiką.

Tūkstančiai nori pa- VOKIEČIAI SKELBIA LAIMĖJIMUS
bėgti iš Vokietijos 

armijos
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

11. — Dienraštis Le Matin” 
praneša, kad vokiečių karinin
kas ir 20 kareivių perplaukė 
Reiną Francuzijos pusėn. Su
imtas francuzų, vokiečių kari
ninkas pasakė:. “Pastatykite 
pantoninį tiltą per upę ir, pa-r 
matysite, kad tūkstančiai kitų 
vokiečių kareivių paseks musų 
pavyzdžiu.”

Įspėjo japonus; svar
sto susitarimą 

su rusais
TOKIO, Japonija, rūgs. 11. 

— Japonijos premjeras Abe 
pirmadienį įspėjo japonus: esą 
pavojinga laikytis nuomonės, 
kad ryšium su karu Europoje 
japonai gali išstumti iš Kini
jos europiečius. Japonija pa
siliksianti neutrali.

Abe pasakė, kad Japonija 
svarsto sumanymą reikalaujan
tį pasirašyti nepuolimo paktą 
su Rusija.

Italija gabena reik- 
menas vokiečiams
RASEL, Šveicarija, rūgs. 11. 

— Italijos prekyba su Vokie
tija nuo karo pradžios tiek pa
daugėjo, kad prekėms gabenti 
nebeištenka Brenrier perėjimo. 
Dalis prekių siunčiama per 
Šveicariją. Italai gauna Vokie
tijos anglis, o siunčia vokie
čiams daugiausia maisto reik
menų per Šveicariją.

Rumunijamobili
zuoja kariuome

nę; bijo rusų r
BUCHAREST," Rumunija, 

rūgs. 11. — Rumunija šiuo lai
ku turi 1,006,000 ginkluotų ka
rių. Tuo ji nepasitenkina ir 
paskelbė dar keleto rezervų 
klasių mobilizavimą. Kartu su 
Rumunija mobilizuoja kariuo
menę ir Turkija, Rumunijos 
talkininkė. Rumunija ypatin
gai bijo rusų atakos.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
11. — Vokietijos karo vadovy
bės komunikatas pirmadienį 
sako: pirmas didžiulis mušis, 
prie Varšuvos, baigiasi. Vėles
nis pranešimas betgi rodo, kad 
vokiečiams teko pasitraukti 
nuo Varšuvos.

Vokiečiai1 skelbia, kad kitas 
didelis mušjs su lenkais siau

REIKALAUJA,
— lf*l—

KAD C.I.O.
LAUK KOMUNISTUS

RACINE, Wis., rūgs. 11. — 
C.I.O. organizacijose gan stip
riai buvo įsigyvenę komunis
tai. Bet dabar, kai komunistai 
susigiminiavo su hitlerininkais, 
darbininkai pradeda reikalauti, 
kad C.I.O. šluotų lauk Stalino 
garbintojus.

šitokį reikalavimą pereito 
sekmadienio vakare pareiškė 
Racine automobilių darbininkų 
tarybos viršininkas, Aaron B.

Lietuvos Padangėje

ŠVENTOJI. — Nauju pajū
rio viršininku paskirtas inž. 
Paulius Variakojis. Jam paves
ta tvarkyti Šventosios uostą, jo 
statybą, miestą ir žvejybą, šio
mis dienomis du šventosios žve
jų kuteriai (motorinės 50 ark
lių jėgų motorinės valtys) “Ne
ris” ir “Juragis” išplaukė į 
Gotlandą silkių žvejoti, kur 
truks apie 3 savaites. Tai pir
mas musų žvejų išsikėlimas į 
tolimesnius vandenis silkių žve
joti.

KLAIPĖDA. — Rytprūsių ir 
Klaipėdos krašto gauleiteris 
Erich Koch paskelbė straipsnį 
žurnale “Wille und Macht” 
(Valia ir jėga), kuriame rašo, 
kad artimiausiu laiku reikės 
kolonizuoti Vokietijos rytų- 
šiaurės pasienį — Rytprūsiuo
se nemažiau 2 milijonų žmo
nių iš Reicho gilumos.

14 talkininkų laivų 
paskandinta

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
11. r— Pirmadienį, po 8 dienų 
karo, vokiečių submarinai jau 
buvo paskandinę 14 britų ir 
francuzų prekybos laivų, šitų 
laivų talpa siekė daugiau nei 
80,000 tonų. I

čia ties Radonui, 50 mylių į 
pietų vakarus nuo Varšuvos. 
Bet ir čia pirmadienį vokiečiai 
negalėjo pranešti laimėjimų.

Vokiečiai sakosi paėmę ne
laisvėn tiek daug lenkų, kad 
ir neskaitę suimtųjų. Jie tvir- i
tina,.taipgi, kad Varšuva neat
silaikys.

ŠLUOTŲ

Mentch.
Wisconsin valstijos C.I.O. 

centrai i nė taryba kviečia Ra
cine automobilių lokalus įstoti 
į C.I.O. Automobilių gi darbi
ninkai atsako: išmeskite lauk 
iš C.I.O. vadovybės komunistus 
ir jų pakalikus, tuomet kalbė
sime apie įstojimą į C.I.O.

Wisconsin valstijos C.I.O. 
konvencija įvyks rugsėjo 29 
d. ir tęsis iki spalio 1 d.

KAUNAS. — Paskelbtas pre
kybos susitarimas su Graikija. 
Susitarta taikyti didžiausio pa
lankumo principą viskam kas 
liečia prekybą, pramonę ir lai
vybą, tačiau iš didžiausio pa
lankumo išskiriamos lengvatos, 
taikomos pasienio susisiekimui 
ir tuos, kurias Lietuva suteikė 
arba galėtų suteikti Latvijai 
ar Estijai.

KAUNAS.—Geležinkelių val
dyba nutarė pastatyti naujas 
geležinkelio stotis: Sidarų, Dva
rininkų, Aukštiškių ir Joniškio 
stoties trobesius. Be to, numa
toma statyti naujas stotis Ty
tuvėnuose, nes Tytuvėnų ku
rorte vasarotojų kasmet dau
gėja.

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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Kritika ir Polemika
Office and Bec. Phone 'Uhunct 7471 
Office Hours:2-4 p. m J-8:38 p. m.

DR. ST. NAlKELlS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street
Apie Dažniausiai Romos Kunigams 

Daroma Priekaištą
.... . . _ .....fr._____________________ 4_________ ______

(Tęsinys)

Už savaitės laiko toj 
rapijoje atsitiko kitos 
vės. Našle, žentas, duktė

pat pa- 
laidotu-

, bet kuriose katalikiškose kapi
nėse. Tuo ir pasibaigė audien
cija pas vyskupą.

Tuo tarpu vyskupas telefo
nu pašaukė minėtų lietuvių Ro
mos katalikų parapijos garbin
gų kleboną. Nabagas klebonė- 
“ i beklausydamas vyskupo 
(kalbos tai balo, tai raudonavo,

vį klebonų dėl laidotuvių. Su
derėjo $110. Po to visi ėjo 
lauk. Klebonas sulaikė grabo-[ 19 
rių ir priminė, kad tuoj reikia *«* u«*u, *auuuu«vu,

1,L T mėlynavo. Išpylė nabagąužmokėti. Lauke graborius žen
tui pasakė, ko klebonas reika
lauja. Žentas buvo ne iš bailių. 
Todėl liepė visiems sėsti į ma
šinų ir važiuoti kitų reikalų at
likti. Klebonas tų dieną tris 
kartus telefonavo graboriui, 
reikalaudamas pinigų. Grabo
rius apie tai pranešė nabašnin- 
ko žentui. Tada žentas išėjo iš 
kantrybes, sėdo su žmona (tai 
yra nabašninko dukterim) į 
mašinų ir netrukus atsidūrė 
vyskupo kanceierijoj. Raporta
vo dalykų vyskupui ir paprašė 
leidimo laikyti laidotuvių pa
maldas kitos parapijos bažny
čioje. Vyskupas pasakė mielu 
noru duodąs leidimų laikyti 
laidotuvių pamaldas bet kurioj 
Chicagos bažnyčioj ir laidoti

taisykite Savo 
Varnos Pakol

neturi pinigų* kreip- 
Naujienų sputką,-- 
paskolų ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted Si.
CHICAGO, ILL. '

toks prakaitas, kaip Lietuvoj 
rugius kertant. Po šitokios bai
sios pirties nabagas klebonas 
taip suminkštėjo, kad susiradęs 
nabašninko žentą, puolė prašy
ti nevažiuoti su laidotuvėmis į 
kitų parapijų. Žadėjo net dy
kai palaidoti. Žentas suminkš
tėjo ir nusileido. Nebegabeno 
uošvio į kitos parapijos bažny
čių.

Tai ka? Kaip čia musų lie
tuviai Romos katalikų bažny
čios kunigai pasirodo su savo 
Kristaus ir artimo meile? Ar 
čia romiški kunigai stovi aukš
čiau už pasauliečius?

Ar yra tokių, kurie mano, 
kad musų romiški kunigai ma
žiau prageria, negu parapijo- 
nai; kad kunigai mažiau prarū
ko, mažiau pravalgo, mažiau 
praspekuliuoja ant Šerų, ma
žiau prabangos ■ dalykams pra- 
leidžia, negu paprasti parapijo- 
nai? Aš manau, kad visuose 
minėtuose dalykuose eilinis pa- 
rapijonas yra švaresnis, negu 
eilinis kunigas. Tai kame ro
miški kunigai prašoka papras
tus parapijomis? “Maldose”, 
gali ne vienas pasakyti. Taip. 
Ar tu, mielas katalike, esi ka- 

■da matęs kunigus meldžiantis 
bažnyčioje tame laike, kada jie 
dž maldas negauna užmokės-

v

. , ■ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Iš Knute Nelson laivo išgelbėti pBsažierai žiuri, kaip skęsta vokiečių subma- 

rino paskandintas “Athenia” laivas. į

protestoniški kunigai, arba ne
priklausomi katalikai, rusų, 
graikų ir anglų bažnyčios ka
talikai tokios macės neturį.

Tačiau jei jus lietuviai kata
likai tik dėl patyrimo kreiptu
mėtės prie tų anglų katalikų, 
nepriklausomų arba protestonų, 
tai bukite tikri, kad jus taip 
nežmoniškai nenuplėš nei - už 
jokį tikybinį patarnavimų, 
[kaip jumis apiplėšia lietuviai 
romiški katalikai kunigai, ku
rie save vadina tikrais katali
kais. Laikas jau butų lietu
viams katalikams susiprasti ir 
pasiliuosuoti iš tos dvasinės 
vergijos. —Parapi jonas.

Dr. V. E. SIEDL1NSK3
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį 
4631 So. Ashland Avė 

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

Tek Lafayette 3656

JUOKAI
M4IU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojai 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 TeL: Prospect 193*

čio? Aš nesu matęs niekados, katalikų bažnyčios klebonai. 
Jie tik tada meldžiasi, kai jie Jie vartoja parapijos žvakes ir 
gauna užmokestį ir tai labai šviesas duodami 'Šlįųbus ir lai- 
riebų užmokestį. Tiesa, jie la-lkydami laidotuves per visų me- 
bai griežtai ragina parapijonus tų, kada daugiausia suvartoja 
melstis ir prašyti Dievo viso-1 elektros, o tas įeigas dedasi sau 
kių malonių. Tačiau patys Die- į kišenę.
vui visai nesimeldžia; nors jie Tai va, .kokį Kristaus teisin-
turi puikiausių progų melstisJgumų musų taip vadinami. tik- 
Jie tik tada meldžiasi, kai nuo’rf romiški katalikų kunigai 
parapijonų gauna gerų mokės- praktikuoja. >Kaip jie atjaučia

kurie 
kurie

musų 
moka

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

—•*>—-f

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORT8MOUTH 9032 
POCzUiGNTAS Mine Run 57.25
(Screened) Tonas ...... . .............. ....... <
SMULKESNES $7.00
Tu- .••••■; ........ ....... ......... ......... ■
PETROLEUM CARBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugtau Tonas 

Sales Tax ekstra.

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA ------- - ---------------------- ------------  97£
4 HR. SPAR VARNIMUS ........    - $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS .... .........    50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS ____________________  $1.55

PRISTATOME MIESTE VISUR.

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Haltted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. Canal 8500

Tiesa, yra kai 
romiški kunigai, 
nuduoti labai dievo'tais, ir per 
pamokslus šaukia, rėkia kol 
suklupdo parapijomis ant ke
lių. O vėliau, parėję kleboni- 
jon, juokiasi tarp savęs, kad 
ot, žiūrėkite, ar aš nesuklup- 
džiau tuos mulkius. Vėl juk 
yra parašyta: ne visi, kurie; 
šaukia Viešpatie, Viešpatie, įeis 
į dangaus karalystę.

Galų gale dar grįžkime prie 
pirmojo minėto straipsnio tvir
tinimo, būtent to, kad katalikų 
sugedimas prisideda prie Ro
mos katalikų bažnyčios kunigų 
sugedimo. Visi žinome, kad 
darosi visai atvirkščiai. Juk 
Romos kunigai rengia pikni
kus, ferus, bazarus su svaigi
namais gėrimais ir gemblerys- 
tėmis. Kunigai tuose parengi
muose vadovauja, kunigai prie 
baro duoda pavyzdį, patys 
maukdami svaigalus ir raginda
mi vyrus, moteris ir merginas. 
Romiški kunigai žmonių dorų 
ardo, o ne žmonės kunigų.

•k*

Čia tikri romiški katalikai 
pasakys, iš kur gi užsilaikys 
lietuviškos parapijos, jei musų 
kunigai nerengs piknikų, fėrų 
ir bazarų su svaigalais.

Šitas klausimas yra labai 
lengvai išrišamas. Juk parapi- 
jonai iš savo aukų pastato baž
nyčias, jas viduje įrengia alto
rius, sėdynes ir visų kitų, kas 
reikia dėl bažnyčios. Pastato 
klebonijų, jų išfurnišuoja ir 
leidžia klebonui ir jo pagelbi- 
ninkams dykai vartoti.

Todėl yra natūralu, kad ir 
visos pajamos, kurios tik įeina 
už bažnyčios vartojimų, turi ei
ti į parapijos iždų. O tokios pa
jamos, kurios eina į klebonų 
kišenę, o ne į parapijos iždų, 
yra parapijonų mokesčiai už 
krikštus, šliubus ir laidotuves. 
Labiausiai lietuviški Romos ka
talikų bažnyčios kunigai išnau
doja savo parapijomis už šliu
bus ir laidotuves, žemiausia 
kaina už šliubų yra $20. Ta
čiau jei nori, kad degtų dau
giau žvakių ir elektros šviesų 
bažnyčioje, tai kaina yra pa
prastai $50 arba $75 už šliubų. 
Tas yra ir su laidotuvėmis. Pa
prasčiausios laidotuvės $25. O 
jei nori, kad butų trejos mi
šios ir degtų visos elektros 
šviesos bažnyčioj, tai jau turi 
mokėti $100 ir net daugiau.

Dabar čia kyla klausimas, 
kas moka už žvakes ir šviesas 
bažnyčioje per metą išvarto- 
tas? Ugi tos visos išlaidos, 
rių susidaro apie aštuoni 
devyni šimtai dolerių per
tą, užmoka parapijonai iŠ įei- 
gų už sėdynes ir kolektas ne- 
dėldieniais. Matote kaip teisin
gi yra musų lietuviai Romos

ku- 
ar 

me-

vargšus pasenusius parapijo
mis, kurie gaiduti ne viena 
šimtų dolerių per savo gyveni
mų yra parapijai, sųaukavę, ku
rie yra šimtus nedeldienių pra
leidę parapijonų piknikuose, fo
ruose, bazaruose. ir pragėrę 
taip pat ne vienį šimtų dole-

rių. Tačiau kai jie miršta pase
nę, netekę turto ir nebėra kam 
už juos klebonui užmokėti, tai 
klebonai pasako pasišaukę gra- 
borių, kad vežkite tų lavonų be 
mišių ir kiškite į žemę. Ar tai 
tas jų skelbiamas Jėzus Kris
tus taip mokino mylėti savo| Optometrically Akių Specialistas 
artimų? Ar tai Jis tokį teisiu-;
gumų įsake savo mokytiniams svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
apaštalams praktikuoti su ti- J10* skaudamą akių karštį, atitaiso 
i . v. . o za . , -vi • i . J trumparegystę ir tohregystę. Pri- 
kmeiais? O juk romiški kum- rengia teisingai akinius. Visuose at
gal dažnai giriasi, kad tik iie įtikimuose egzaminavimas daromas

. . • v, su elektra, parodančia mažiausias
vieni esu tikri Kristaus apašta- klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
lų pasekėjai, ir tik romiškos i mokyklos vaikus. Kreivos akys

Į d vitdisomos
bažnyčios kunigams Kristus su-L,AT AKT . ... o, VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
teikęs galių, kam nori nuode- Nedėlioj tiktai pagal susitarimą, 
mes atleisti, o kam nori jie ga- Daugely j atsitikimų akys atitaiso- 

Iii sulaikyti. O, girdi, visi kiti m“ be *“*»

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• '4 • .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

-AMBULANCC
..... DIENĄ IR NAKTĮ '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

c

4605-07 So. Hermitage Avė. \
4447 South Fairfield Avenue i

Telefonas LAFAYETTE 0727

• koplyčios visose
J L-x JkV- CSL 1 Chicagos dalyse

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo

DR. G. SERNER
_ LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutarti

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai______

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir Šešta
dienio vakarais 6:30 vaL vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

| ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYS*

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullnum 1279

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

M

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituariica Avenue_______________ Phone Yarda 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So< Wes|ern Avė.
1410 South 49th Court
___________ . .• ---------------------------------------------------------

Phone GrovehiH 0142 
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. Galifęrnia Avenue Phone Lafayette 3573

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

T_ . ‘ . ------------------------- - ------------------------------------------ ' ■ 1 — ................. . ■

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street

__ ___ ____ ——1——-
Phone Yards 0781

Yards 0783

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanica, Avenue

Yards 1139
Yards 1138

____

M.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonu HEMLOCK 6U1

Ofiso Tel. Yards &921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kemvood 5107.
Phone GANAI 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. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868
Telefonas Rez. Tel.

DORchester 7200 STEvvart 3316
Dr. William J. Charm

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

prie Jeffery Avė.

Ofiso Tel. Virglnia 8036.
Residence TeLBEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENŪE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Yards 3149
VALANDOS: Nuo H iki 12, 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

, Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth <326 
Rez. Hyde Park 339* 

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

išskyrus nerudomis ir tubatnmi#

KITATAUČIAI
DR. UERZMAN 

‘į T" iš RUSIJOSIš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
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 13 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Miesto 
Kam b. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0791 
Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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GOLFAS. Kas ten — taip sutvarkyta
_ .. . o 'apylinkė: skutama žolė, švarausGolfas — liga, ar sportas? ’ .z, .. x • -i- smėlio pakriliteiės, kalmuką,Golfas — puošnios specialios, 1

knygos ir žurnalai. 
Golfas — filmų chronikos.
Golfas, golfas, golfas ... •

“Važiuojame rytoj golfo!”
“Amerikos Lietuvių Golfo 

Draugija” ...
“Na, kaip pasibaigė vakarykš

tis golfas?!.. ”
“Ką jis ten darys — jis gol

fo nelošia!...”
Golfas, golfas, golfas ...

“Lietuviai advokatai golfinin- 
kai tą dieną rungs daktarus 
golfininkus...”

“Ar ponia lošiale golfą?..”
“Žinai — jiems tiktai gol

fas !..” <
Golfas, golfas, golfas ...

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

a 99

Casilla (te Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

n

AR ŽINOTE KA 
RAŠO 

“KELEIVIS?”

pasislėpę jį 
savo parapi- 
jj J rankas

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

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonimg draudžia 
paimt.

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

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ii* žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS"
253 Broadvay,

SO. BOSTON, MASS.

išvedžiotas vanduo — gražiai 
nupurkšti žolę ... — Tai golfo 
aikštė.

Kas tie gražus ten rumukai? 
— Tai Golfo Klubas.

Kodėl čia ta graži tvora i. 
tiek puikių automobilių ana
pus? — Privatlškas golfo klu
bas!

Golfas, golfas, golfas...

“Mūšų katnuoliukai elastiš- 
kiausi ir atspariausi! Jie — vi
duje standžiai stipinti iš gumi
nės virvelės ...” — kamuoliu- 

papildo
nes virvelės 
kų piuVio iliustracija 
žodžius.

Gražiausioj kambario vietoj, 
kad visi matytų — golfo k i- 
muoliukai;..

Golfo lazdos, lazdų kolekcija. 
Dolerines kainos, dolerių dole 
riai.

Iš golfo gyvena vaikai, (ku
rie panešioja lazdą tarbą): Jie 
susirenka sumestus į vandenį 
ar kitaip dingusius kamuoliu
kus, ir parduoda.

Golfas, golfas! — Vos tik pra- 
džiuvo žeme, — golfas!...

Golfas ant lupų ir daktarams, 
ir advokatams, ir biznieriams. 
Golfas — “smart” (labai ma- 
diškas) dalykas ponui ir poniai.

Stačiokiškas lietuvis biznie
rius golfą vadina: “varinėti 
kiaulikę”, (nes visas žaidimas 
— iš toli išmušus, įritinti į 
siaurą duobelę standų guminį 
kamuoliuką).

Bandydamas kambaryje golfo 
lazdos patogumą ir pajėgumą 
(prieš rytdienos golfą), štai, 
mūsiškis daktaras nudaužęs e- 
lektros lemputę priėmimo ka
binete... •-

“Tu atsimeni, kai aš tau tada, 
važiuojant iš golfo, drožiau gol
fo lazda už netylėjimą?!..” — 
vieno musų rašytojo pasakoji
mo detalė.

“O tu žinai, kaip aš tau at
gal daviau — net golfo 
nulužo!...” — jo žmonos 
lūs atsakymas...

Mat — golfas, golfas, 
fas...!

Nuo ankstybiausio pavasario 
iki vėlybiausio rudens, (yra net 
randančių tinkamų dienų žie
mą), visur ir viskas — golfas...

lazda 
kuk-

gol-

“Ar Lietuvoj yra golfas?
— pirmi žodžiai į atvykėlį.

“Reikia jį išmokyti golfą 
ti!” — antrieji žodžiai.

“Turėtum važiuoti golfo 
lošti!...” — žodžiai tretieji,
jau svečiui gyvenimas ir kartu
mų pasiūlęs....

Golfas — vaistas, golfas — 
pramoga, golfas — viskas!...

—Ksilija Laupsardaite

loš-

pa
kai

NAUJIENOS, Chicago, III.

NAUJIEN V-ACME Telephoto
Vokiečių lakūnai skubiai krauna į bombonešius 

bombas.

Aukos Lietuvos

Lietuvos Konsulatas čikago- 
. e gavo ir šiuo maloniai skel
bia sekamą auką Lietuvos rei
kalams:

į Lietuvos Konsulatas 
Chicagoje Paieško 
Sekamu Ašmeną:

(Paieškojimas Nr. 105)

kuo-
Klu-

Apsigynimo Fondui
Lowell, Mass. SLA 173 

pa ir D. L. K. Vytauto 
bas $71.00.

Ši suma buvo sukelta per 
išvažiavimą, kurį suruošė auk
ščiau minimos organizacijos 
sietuvos reikalams. Konsula- 
ui auką pristatė komitetas: 

S. Kučinskas, R. Ainoras, Z. 
Jzidulonis, S. Stadalnikas ir 

J. Žukauskas.
Aukos Lietuvių Dienai, Lie

tuvių pienos Rėmėjais tapo, ir 
aukas Lietuvai Dienai Pasau
linėje Parodoje per Konsulatą 
Čikagoje pridavė: po $10.00, 
jp. V. ir J. Andruliai, vaist. J. 
?. Rakštis ir p. B. Pivariunie- 
nė. Jiem bus įteikti atitinka-

Visos gaunamos aukos tuoj 
jakvituoj amos, laikraščiuose 
skelbiamos ir į atitinkamus 
’ondus pervedamos. Už visa$ 
aukas Konsulatas taria nuo-

Lietuvos
100 E.

Konsulatas,
Bellevue PI.,

Chicago, III.

Amerikiečiai Grįžta 
Amerikon Švedų 
Laivu “Kimgsholm”

Važiuoja Daug Lietuvių
Švedų Amerikos linija pra

neša, kad jų laivu ‘‘Kungs
holm”, kuris išplaukė iš Go- 
thenburgo, Švedijos, 2 d. rug
sėjo, atvyksta 1229 keleiviai. 
Tarpe jų randasi šie lietuviai:

Turistine Kliasa
Eve Baltus
Alice Baltrušaitis
Elizabeth Tarvid
Edward J. Tarvid

DAILIDONIO, Stanislovo, 35 
m. amž., kilusio iš šiaulaičių 
km., Šiaulėnų valse. 1928 m. iš
vyko Kanadon. Labai svarbu. 
Skubus atsiliepimas arba apie 
jį pranešimas bus labai įver
tintas.

DAMANSKIO,. Juozapo, kilu
sio iš Kražių, gyveno Chicago
je. "

GLOBIO, Prarųo, prieš kelio- 
liką mėtų gyvenęs 133 W. 15th 
St., Chicagoje^<-Konsulatui labai 
reikalingas jo atsiliepimas arba p »• 
adresas. A' ?

KARĖTOS, Jurgio, kilusio iš 
Vaivadiškio km., Ukmergės ap
skričio. Apie 62 m. amžiaus. 
Amerikon a.tvyj<$ prieš karą. . 
Dirbo geležies fabrike, gyveno 
Chicagoje.

KNUKŠTAITĖS, Paulinos, ki
lusios. iš Nugarės km., Telšių 
apskr. Gyveno Chicagoje.

LEVICKO, Vlado. Apie 1910 
išvyko iš Lietuvos. Didžiojo 
karo metu tarnavo Amerikos 
kariuomenėj. Iki 1926 m. gy-|_ 
veno Chicagoje.

NAKROŠ1O, Andriejaus, ki
lusio iš Nakroširp km., Panevė
žio apskr. Apie 30 meti^kaip 
išvyko iš Lietuvos.

NOREIKŲ, Kazio ir Jokūbo, 
kilusių iš Kvėdarnos apylinkės. 
Gyveno įvairiuose miestuose A- 
merikoje. Jiems priklauso bro
lio Liudviko palikimų dalis.

VEŽELIO, Andriaus, gyvenu
sio Lowell, Mass., ir 1922 me
tais persikėlusio į Worcester, 
Mass.

Aukščiau suminėtieji asme
nys arba apie juos žinantieji 
prašomi tuojau atsiliepti Kon
sulatam —Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue Place, Chi
cago, III.

Trečia Kliasa

Keistučio Kliubo
Pranešimas

• Kada verdate ant elektrikinio pe
čiaus, greito virimo viėnetos pečiuje 
ir ant pečiaus viršaus padeda jums val
gius pagaminti greitai!

Ir Atsiminkite—kad yra pigu virti su 
elektriką. Bandymai Chicagoje parodo, 
kad vidutinės suvartotos elektrikos iš
laidos virimui susidaro tiktai $2.18 mė-

/nesy.

i

VIRKITE SU
ELEKTRIKĄ

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

Roze Antanavičiene
Petras Baranauskas
George Paškauskas
Thomas Miller

* Stella Miller
Margaret Janeliones
Peter Baranowski
Laivas atplauks į New

ko uostą Pier 97, prie W. 57 
St., apie 8 vai. ryto.

Švedų linija žada savo 
vų plaukiojimą palaikyti 
guliariai, pagal pirmiaus 
statytą tvarką.

Laivas “Kungsholm0 iš New 
Yorko išplauks rugsėjo 16 die
ną- ' '

Draugijoms

/

Yor-

lai- 
re-
nU-

Lietuvių Keistučio Kliubo 
metinis vakaras įvyks 1939 
metais. Nedėlioj, lapkričio 19 
d. Šoko] Hali, 2345 So. Kedzie 
Avė. širdingai prašome, kurie 
nepaėmete tai dienai salės, ne
imkite, nes galime vieni ki
tiems pakenkti. Taipgi metinis 
kliubo piknikas įvyks birželio 
(June) 9, 1940 metais, Liberty 
Gi*ove, Willow Springs, III. 
Nepamirškite dieną ir vietą ir 
metus. Prašom apsilankyti. 
Ačiū. > Biznio K-jos pirm.

Buishas
į 949 W. 5&#JSt., Chicago.

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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COOK CfiUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IšPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite

kuris tarnaus 
tokią kainą, 
mokėti, 
kainą už 

dalį 
GAIJ'F,

garantuotą karą, 
daug metų už 
kokią išgalite 
duosime gerą 
senąjį, o liku-

Mes 
jūsų

IŠSIMOKĖTI PER 
DVEJUS METUS.

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
uplar.kykite pirmu ir sutau
pykite pinigų!

COCK CDUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1310 West 63rd Street 

prie Loomis.

— iš stoties —

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

iki 9:15 vakaro.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

' Išgirsit vėliausias žinias, 
.‘ į muziką kitus. įdomius 

pranešimus. -

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina .
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

r iĮ? PATTERN BOOK

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

MADŲ

naujienos 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L

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

Adresas

Miestai.

Valstija
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.

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

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

Bus ilgas karas
Dabartinis Europos karas žada būti ilgas. Anglijos 

valdžia daro pasiruošimus kariauti bent trejetą metų. 
Erancuzijos planai, matyt, yra tokie pat, nes jos finan
sų ministeris Paul Reynaud pareiškė, kad sąjungininkai 
pasitiki daugiausia savo ekonominėmis jėgomis sutriuš
kinti Trečiąjį Reichą.

Ilgame kare Vokietija negali laimėti, net jeigu jai į 
talką stotų Italija ir Rusija, kadangi šios visos šalys yra 
labai neturtingos palyginti su britų imperija ir Francu- 
zija.

Vokietija gali laimėti daug'mušių, gali užkariauti vi
są Lenkiją, gali sudaryti nepralaužiamą tvirtovių sieną 
vakaruose, bet anksčiau ar vėliau ji turės suklupti, kaip 
kad ji suklupo 1918 m. Pereitojo Pasaulio karo pabaigo
je kaizerio armijos dar tebelaikė užėmusios penkias Fran- 
euzijos provincijas. Nė vienas franeuzų arba anglų karei
vis nebuvo įsiveržęs į Vokietijos teritoriją. O betgi Ber
lynas buvo priverstas prasyti taikos!

To neišvengs ir Hitleris. Bet Hitlerio padėtis jau pa
čioje pradžioje yra daug sunkesnė, negu kaizerio. Nacių 
Vokietija turi labai mažai pinigų (t. y. aukso). Jos pra
monė dirbo karo reikalams, įtempusi visas jėgas, dar ka
rui neprasidėjus. Smarkiau dirbti ji jau nebegali. Prie
šingai, pramonės pajėgumas dabar mažėja, kuomet mi- 
lionai vyrų turi mesti dirbtuves ir eiti į frontą.

Kadangi Vokietijai trūksta aukso ir ji nestengs pa
gaminti pramonės dirbinių perviršio, tai kuo ji mokės už 
prekes, kurias ji importuoja iš užsienių? Ji neturi pa
kankamai geležies rudos, gasolino, alyvos ir įvairių me-_ 
talų. Ji visai neturi medvilnės, turi mažai cukraus ir dau
gelio kitų produktų. Kolkas ji gali gauti šitų daiktų iš 
Rusijos, Italijos ir neutralių šalių. Bet kai jos aukso at
sarga išseks, o mainais ji nebeturės ką pasiūlyti toms ša
lims, tai importas sustos. Tuomet nė didžiausias taupu
mas neišgelbės jos nuo ekonominio kracho.

Atrodo, kad Stalinas padarė baisiausią, klaidą, susi
tardamas su naciais. Eidamas su sąjungininkais, jisai 
butų galėjęs, jei ne daugiau, tai bent gerai pasipelnyti. 
O ką jisai gaus iš Hitlerio? Mussolini elgiasi gudriau: 
pareiškęs savo “neutralitetą”, jisai rems Hitlerį, kol šis 
turės pinigų, o paskui jisai darys biznį su anglais ir fran- 
euzais. Magaryčioms jisai dar gali iš jii išsiderėti kokį 
sklypą žemės Afrikoje, kad jo “imperija” butų didesnė.

Bendras frontas
Komunistai, kurie pirmiaus sveikindavo kiekvieną 

prezidento Roosevelto pareiškimą apie demokratijų kovą 
prieš agresorius, dabar jau reikalauja griežto Amerikos 
neutraliteto.

Amerikos nacių organas “Der Deutsche Weckruf” 
šaukia: “Nei vieno cento, nei vieno vyro britų imperia
lizmui!” >

Trockistų spauda, šitam komunistų-nacių duetui pri
tardama, sako, kad “galinga Roosevelto karo propagan
dos masina dabar dirba viršlaikį, stengdamasi įtraukti 
Amerikos žmones į imperialistinio karo skerdynę.”

Taigi bendromis jėgomis komunistai, naciai ir troc- 
kistai nori “išgelbėti” Ameriką, nuo karo. O nuo Hitle
rio ir Stalino tai jau ji turės pati gelbėtis.

Revoliucija ir kriminalizmas
Aną metą Europoje kilo didelis skandalas, kai buvo 

susekta, kad Vengrijos ir aristokratų valdžia finansuoja 
savo teroro mašiną padirbtais svetimų valstybių pinigais. 
Dabar buv. Amerikos komunistų lyderis Ben Gitlow iš
kėlė aikštėn, kad tokias pat priemones vartojo savo tiks
lams ir Rusijos valdovai.

Kongresinio Dies komiteto tardyme Gitlow liudijo, 
kad sovietų OGPU padirbdino Berlyne milioną ameriko
niškų dolerių, kuriais buvo sušelptos įvairių šalių komu
nistų partijos, šimtą tūkstančių dolerių iš tų falšyvų pi
nigų, sako liudininkas, gavo ir Amerikos komunistų par
tija. Bet federalinė vyriausybė sugavo vyriausiąjį tų “pi
nigų” platintoją, komunistų partijos narį, Dr. Vai Bur- 
tan’ą, kartu su, vokiečių agentu, kuris buvo juos atgabe-

Užsakymo kaina:
Chteagoje—paštu:

Metams _________________ $8.00
Pusei metų _______________ 4.00
Trims mėnesiams __ ________ 2.00
Dviem mėnesiams ___ 1.50
Vienam mėnesiui ________  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ______  3c
Savaitei _____________  ■ ••MM** 18c
Mėnesiui __________ — 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ......   $5.00
Pusei metų ________ 2.75
Trims mėnesiams -------------- 1.50
Dviem mėnesiams----------- 1.00
Vienam mėnesiui -------- -----  , .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ...______ _—--------- $8.00
Pusei metų ----- -----------------4.00
Trims mėnesiams ______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

nęs iš Berlyno. Juodu gavo po 15 mėtų kalėjimo, ir dar 
šiandien tebesėdi.

Tai šitokiu budu komunistai bandė padaryti “pasau
lio revoliuciją”. Visos priemonės jiems yra geros, net ir 
kriminališkos!

Iš tų faktų, be to, galutinai paaiškėjo, kad komunis- 
tų partija Amerikoje “kooperuoja” su sovietų žvalgyba, 
kuri ją kontroliuoja “dvasiniai” ir finansiniai. Ne be rei
kalo komunistų vadai, kaip vergai, klauso kiekvieno Mas
kvos įsakymo. ’ v/’;-

S2 P ŽVALGAI
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KUR NUKELIAVO 
KOMUNISTAI

Ben Gitlow, kuris per ilgus 
metus buvo Amerikos komunis
tų partijos generalinis sekreto
rius, rašo New Yorko “The 
New Leader’yje”:

“Mes, 1919 mėty komunis
tai, kurie suskaldė socialisti
nį judėjimą, neįsivaizdavo
me, kad už 20 mėty po to ko
munistai susijungs su gyvu- 
liškiausiomis reakcijos jėgo
mis — naciais. Per 20 mėty 
komunisty partija nukeliavo 
ten, kur ją turėjo nuvesti 
priešingumas demokratijai.“
Atsiminkite, kad tai sako 

žmogus, kuris buvo vienas iš 
komunistų partijos steigėjų A- 
merikoje, kuris tai partijai per 
eilę metų vadovavo ir dėl jos 
nukentėjo.

Ben Gitlow ir žurnalistas 
John Reed (miręs Maskvoje ir 
palaidotas Raudono ję j e Aikštė
je) kartu leido “New York 
Communist“, “Revolutionary 
Age” ir “Voice of Labor“. Juo
du kartu dirbo, steigdami (1919 
m.) komunistų partiją Ameri
koje. Už tai, kad . jisai viešai 
skelbė revoliucines tos partijos 
idėjas, Ren Gitlow buvo nubau
stas kalėjimui Jam besėdint ka
lėjime, Maskvos sovietas išrin
ko jį savo garbės nariu.

Gubernatorius Al. Smith su
teikė Gitlowuį susimylėjimą, kai 
jisai buvo atsėdėjęs 3 metus ka
lėjime. Išėjęs iš kalėjimo, Ben 
Gitlow buvo išrinktas į komu
nistų partijos centro komitetą, 
o paskui į jo “politinį biurą“. 
Iki 1929 m. jisai buvo komu
nistų partijos generalinis sekre
torius.

Be to, jisai buvo Komunistų 
Internacionalo vykdomojo ko
miteto narys. Du kartu, 1924 ir 
1928 m., Gitlow buvo komunis
tų kandidatas į J. V. vice-pre- 
zidentus.

Ir dabar tas asmuo sako, kad 
jam niekuomet neatėjo į galvą 
mintis, kad komunistinė Rusi
jos valdžia galės susijungti “su 
gyvuliškiausiomis reakcijos jė
gomis — naciais”!

NUSIVYLĘS “BENDRA
KELEIVIS”

Bernard D. N. Grebanier (iš 
New Hampton, N. Y.), kuris il
gą laiką rėmė komunistų judė
jimą, manydamas, kad Rusijos 
sovietų valdžia nuoširdžiai ko
voja prieš nacius ir fašistus, 
šiandien yra labai nusivylęs. Ji
sai rašo: 

/

“Aš buvau vienas ty žiop- 
liy, kurie pasirašė pareiški
mą, pateisinantį soviety bylas 
prieš išdavikus...

“O dabar, kuomet komu- 
ništy kova prieš fašizmą bus 
vykdoma, pasiremiant sutar
tim su Hitleriu, tai aš nebe
galiu, leisti, kad mano rekor
de butų neaiškumy. Aš noriu 
viešai pareikšti savo gily ap
gailestavimą, kad aš esu pri
taręs kokiam nors žygiui Hit
lerio draugo Maskvoje.“
Tokių nusivylusių komunistų 

“bendrakeleivių“ (fellow trave- 
lers) yra tūkstančiai. Tarp in
teligentų tas nusivylimas pasi
reiškia švelnioje formoje, bet 
darbininkų ir smulkių biznie- 
rėlių minios, kurios pirmiaus 
žiūrėdavo į Maskvą, kaip į pa-

n NAUJIENAS, Chicago, III,

Lietuvos gyvenimo įvairenybės
• \ 

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

šaulio išganymo centrą, savo pa
sipiktinimą Stalino judošyste 
parodo dauą aštresniu budu. A- 
pie tai rašo, pav. vienas “Kelei
vio” korespondentas iš New 
Yorko.

DIDELIS PASIPIKTINI
MAS NACIŲ-KOMUNIS-

TŲ SUTARTIM
Vytautas Katilius rašo “Ke

leiviui“, kad Brooklyne lietuviai 
tyčiojasi iš komunistų, sveikin
dami juos rankos ištiesimu ir 
Šukiu: “Heil Hitler“. Bet pas 
svetimtaučius elgiamasi daug 
rūsčiau.

“Brighton Beach gyvena 
daug žydų, kurie dirba dra
bužių pramonėje“, pasakoja 
tas korespondentas. “Ten ant 
Board Walk jie susirinkdavo 
būriais ir diskųsuodavo viso
kius politinius ir ekonomi
nius klausimus. Kaip nueida
vai tarpe tų diskusantų, tai 

<••• atrodydavo, kad esi Maskvo
je. Vienam Stalinas geras, ki
tam dar.geresnis. Bet kai So
vietai pasirašė su naciais su
tartį, tai tie diskusantai spjau
do ir keikia, kad Stalinas ‘iš
davė’ Lediją naciams. Mat, 
jie mano, kad Hitleriui užgro
bus Lenkiją, žydai, kurių 
Lenkijoj'Metiiri milionai su- 
viršum, bus sunaikinti. Jų 
baimė ptifcš Hitlerį ir neapy
kanta prieš Staliną tiek juos 
įkaitino, kad radę ant standų 
Brightone;‘Daily Workerį’, jį 
drasko, o jo simpatikus apku- 
lia. Su žydų ‘Freiheit’, kurį 
leidžia taip pat komunistai 
.irgi ne kitaip. Kur jis buvo 

' seniau pardavinėjamas ant 
standų, tai šiandien jau atsa
komas, nes kaip ‘Daily Wor- 
ker’, taip įr ‘Freiheitas’ užgy- 
rė Sovietų pasirašytą paktą 
su Vokietija.“
Komunistai esą pajuokiami 

kriaučių dirbtuvėse, viešose 
aikštėse ir visur, kur tiktai su 
jais susitinka žmonės.

VOKIETIJOS SOCIALDE
MOKRATŲ ATSIŠAU

KIMAS
I

Hitleriui pradėjus karą, Vo
kietijos socialdemokratai išlei
do atsišaukimą į Vokietijos 
žmones, šaukdami juos kovoti 
prieš nacių diktatūrą, kuri įvė- 
le kraštą į tą karą. Atsišaukimą 
pasirašė buvęs Vokietijos social
demokratų partijos centro ko
miteto pirmininkas Otto Wels, 
sekretorius Hans Vogei ir “Vor- 
waefts’o“ redaktorius Friedrich 
Stampfer, kurie gyvena dabar 
Paryžiuje. Atsišaukimas buvo 
atspausdintas lapeliuose, kurių 
milionai tapo paskleisti slaptais 
keliais visoje Vokietijoje.

Jame tarp kitko sakoma:
“Visa atsakomybės našta 

dėl šito biauraus nusikaltimo 
prieš taiką ir žmoniją krin
ta ant Hitlerio ir jo valdžios...

“Mes šaukiame Vokietijos 
žmones; kovokite dėl savo 
laisvės, pąrbloškite Hitlerį! 
Nuvertus Hitlerio sistemą, 
bus sutrumpintas karas, bus 
sutaupyti milionai gyvasčių, 
bus išgelbėta Vokietijos liau
dis.“
Tokių atsišaukimų nebuvo 

prieš Vokietijos valdžią 1914 m. 
Tuomet Vokietijos socialdemo
kratai labiau^ijojo Rusijos ca-

(Tęsinys)
' Lenkai svečiuojasi 

Lietuvoje
Visokių dabar lenkų ekskur

sijų lankosi Lietuvoje. Jų tarpe 
buvo atvykusi speciali lenkų li
teratų ekskursija.

Lenkų literatai mūsiškių ra
šytojų lydimi plačiai važinėjo 
po Lietuvą. Daug jie ką čia ma
tė, daug ko išgirdo. Jau kai ku
rie iš jų net pradėjo savo įspū
džius iš Lietuvos gyvenimo ra
šyti. Vieni rašo palankiai, o ki
ti tiesiog akiplėšiškai. Vadinasi, 
lenkiškas mandagumas ir čia 
pasireiškė.

Vienas lenkų literatų pama
tęs karo muziejuje Kaune Su
valkų sutarties paveikslą ir iš
girdęs paaiškinimus, kad Len
kija yra tą sutartį sulaužiusi, 
tuoj tą pačią dieną iš Lietuvos 
atgal į Lenkiją išdūmė — ma
tykite, labai užpyko, užsigavo, 
kam Lietuva tokius niekus pri
simena, nes juk lenkai lietu
viams broliai!

Vienas iš tokių ekskursantų 
gerai pavaišintas tiesiog viešai 
išdrožė, kad lietuviai esą labai 
mandagus ir vaišingi, nes esą 
šiokių privalumų iš lenkų iš
moko, tai, girdi, lenkų kultūros 
įtaka.

Iš tokių ekskursantų su vienu 
teko įsikalbėti. Tai buvo visai 
atviras vyras. Jisai visai nuo
širdžiai gėrėjosi Lietuvos pa
žanga ir džiaugėsi, kad Lietuvo
je buvusi žemės reforma. Gir
di, jei Lenkijos valstiečiai da
bar ir laukia karo ir jo nesibi
jo, tai vien tik todėl, kad tiki
si, jog karo pasėkoje ir jie pas 
save galėsią žemės reformą pra
vesti, tai yra iš dvarų atimti 
žemes. Tasai lenkas patyręs, 
kad Lietuvoje dvarininkams už 
nusavintas žemes buvo atlygin
ta, viešai nuoširdžiai stebėjosi. 
Girdi, Lenkijoje šito nebusią, 
lenkų valstiečiai nemokamai iš 
dvarininkų žemę atimsią.

Jisai matė, kaip Lietuvoje bu
vusieji dvarininkai dar gerai gy
vena ir stebėjosi, kad tie lenkai 
dvarininkai nesą Lietuvai loja
lus! Esą, matyti, kad dar jie čia 
švelnia ranka glostomi!

Girdi, lenkai valstiečiai pas 
save su jais visai kitaip pasi
elgs, jiems ragus galutinai nu- 
lauž, kad ateityje negalėtų atsi
gauti. Kaip matote, lenkas len
kui nelygus!

Kaip gyvena kai kurie lenkų 
dvarininkai Lietuvoje

Vienas iš lenkų dvarininkų, 
Tiškevičius, už jo nusavintas 
žemes Lietuvoje gavo daugiau 
kaip milijoną litų, šitie pinigai 
yra sudėti viename Lietuvos 
banke einamoje sąskaitoje. Ta
sai dvarininkas tai gyvena Len
kijoje, tai švencarijoje ir jam 
kas mėnuo siunčiama du tūks
tančiai litų pragyvenimui.

Tasai dvarininkas dar turi 
Lietuvoje dvaro centrą ir gyve
na veik iš gaunamų procentų 
už einamą sąskaitą.

Kitas lenkas dvarininkas Tiš
kevičius Palangoje turi gerą 
dvaro centrą, be to, dar mokes
čių nemoka ir už tuos mokes
čius, kuriuos jis skolingas Lie
tuvos iždui jau butų galima se
niai jo tasai dvaro centras nu* 
savinti. *

Bet nežinia dėl ko delsiama, 
nors tasai dvarininkas labai yra 
nepalankus Lietuvai. Lietukų 
jisai tiesiog nekenčia!

ro pergalės, negu savo kaizerio. 
Kai prasidėjo anas Pasaulio ka
ras, visi socialdemokratų atsto
vai reichstage, neišimant ir K. 
Liebknechto, balsavo už karo 
kreditus.

O šiandien Hitleris turi didė
lę opoziciją Vokietijoje. Jei tik
tai jisai pralaimės kelis stam
bius mušius karo fronte, tai 
priešai gali kilti revoliucija.

Kaip matote, Lietuvoje kai 
uitiems lenkams dvarininkams 
dar visai gerai sekasi ir jie gy
vena neprasčiau, kaip, prieš ka
rą gyveno! O, Lietuvoje dar 
daug esama lenkų bajorų gu& 
tų, kurie griežia dantį ir lau
kia kada galėsią atsigauti!

šventosios uostas dirba
Šventosios uoste darbai eina 

dieną ir naktį. Uosto dugnas gi
linamas be atvangos ir per
traukos.

Sparčiai statomas žvejams 
žuvų džiovyklos ir rūkymo fa
brikas. Tikimasi, kad šioji įmo- 
nė dar šių metų rudenį jau 
pradės veikti. O be to, vis dar 
statomi nauji namai įvairioms 
įstaigoms.

Geležinkeliui pravesti jau že
mė supilta ir sekančių meti, 
pradžioje jau bus tiesiami gele
žinkeliui bėgiai.

Nedideli prekybos laivai jau 
dabar gali į tą uostą užsukti, 
tik nesant geležinkeliui nėra 
kaip prekes privešti ir iš tenai 
laivais atgabentas iš kitur pre
kes išvežti, todėl dar laivai ne
turi ką čia veikti. Vienas olan
dų prekybos laivas jau buvo ta
me uoste apsistojęs ir išsivežė 
iš čia miško.

Tai buvo pirmas užsienio lai
vas, kuris šį uostą aplankė.

Vistik pagaliams iškėlė
Suvalkijos ūkininkų sambūrio 

melu Veiveriuose buvo labai 
stropus policijos viršininkas, 
kuris nušovė pora ūkininkų. Ta
sai policijos viršininkas, — tai 
Radzevičius. Jisai savo laiku bu
vo iškeltas į Lazdijus, bet Su
valkijos ūkininkai labai nesi- 
kentė, kad tasai ponas čia gyve
na ir pagaliau jisai iškeltas į 
Žemaitiją, būtent, Tauragę.

Suvalkijos ūkininkai pagaliau 
šito pono nusikratė, bent jis iš 
jų akių dingo! Kai kurie Suval
kijos ūkininkai, kurię to sambū
rio metu buvo skaudžiai polici
jos mušami, dabar tuos polici
ninkus skundžia prokuratūrai, 
kad tie mušeikos butų nubausti.

Mat, labiau pasitiki šia vy
riausybe ir mano, kad dabar 
bus galima visa viešumon iš
kelti ir tikrieji kaltininkai busią 
teisman patraukti. O tokių mu
šeikų tuo metu daug buvo, ku
rie visai nekaltus žmones kan
kino. —Jūsų Keistas

(GALAS)

Margumynai
Kodėl langai sproginėja 

nuo griausmo
Į šitą klausimą atsakymas 

yra lengvas, jei mes žinosime, 
kas yra griausmas ir apskritai 
garsas iš tikrųjų. Griausmas ir 
garsas nėra niekas kitas, kaip 
oro bangavimas. Nors ir nema
tomas oras yra, nors ir labai 
skystas, bet jis turi savo svo
rį ir jėgą.

Kiekvienas garsas, kuris iš 
lauko patenka į vidų pro užda
rą langą, visada į jį atsimuša. 
Esame pastebėję, kad vienam 
lauke, kitam viduje už uždaro 
lango esant, yra gana sunku 
susikalbėti. Mat, balso sukeltos 
oro bangos nebenuveikia tos 
kliūties. Bet jei garsas yra la
bai didelis, kitaip sakant, jei 
oras yra smarkiai sujudintas, 
tai ir susprogdina stiklą, kuris 
neišlaiko stiprių oro bangų at
sitrenkimo į jį. Sakėme, kad 
oras turi svorį ir jėgą, vadina
si, yra realus daiktas. Klau
siant, kodėl griausmas sprog
dina stiklą, butų galima atsa
kyti, o kodėl į langą sviestas 
akmenėlis ar obuolys jį išmuša. 
Akiųub, obuolys ir oras yra 
daiktai (masės), kurie kokios 
nors jėgos išjudinti vienodai 
veikia, sakysim, kad ir tą patį 
lango stiklą.
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Iš Lietuvos
KAUNAS. — Praėjusiais me

tais Lietuvoje lankėsi du Ame
rikos lietuviai filmininkai — 
Januškevičius ir Motuzas, šie
met atvažiavo tik vienas Ja
nuškevičius, kuris jau eilė me
tų verčiasi filmų bizniu: kas
met atvyksta į Lietuvą, filmuo
ja įvairius įvykius, šventes, 
vaizdus ir paskui, važinėdamas 
po lietuvių kolonijas, tas fil
mas rodo Amerikos lietuviams. 
Šiemet Januškevičius padarė 
įvairiose Lietuvos vietose ga
na daug nusisekusių nutrauką. 
Jis džiaugiasi, kad vasara bu
vo palanki filmuoti. Januške
vičius gamina spalvuotą fil
mą.

KAUNAS. — šių metų pra
džioje Lietuvos skautai paskel
bė geležies vajų — talką at
liekamam metalui rinkti. Kaip 
žinoma Lietuva turi importuo
ti visus metalo dirbinius ir me
talo žaliavą savo pramonei iš 
užsienio, nes savų kasyklų ne
turi. Vien už neapdirbtą me
talą kasmet išmokama užsie
niams per 20 m ii. Lt arba de
šimtąją dalį viso importo. Tuo 
tarpu pilni užkampiai mėtosi 
įvairių metalo dirbinių liekanų 
ir visa tai ilgainiui žūva. Skau
tai per ištisą vasarą rinko ge
ležį, plieną, spyžių, varį, bron
zą, žalvarį, aliuminių, šviną, 
nikelį, ciną ir alavą. Iš surink
tos medžiagos skautai nori pa
didinti kariuomenėje naudoja
mos žaliavos atsargą ir nulie
dinti savo bičiuliams kaime — 
jauniesiems ūkininkams — plū
gą ir akėčias. Šio vajaus tal
kininkams paskirtos premijos.

KAUNAS. — Lietuvių Rašy
tojų Draugijos valdyba nutarė 
rašytojo Jono Biliūno palaikus 
ekshumuoti Zakopanėje rugsė
jo 8 d., Kaunan jie bus parvež
ta pįg$čjo 9 d., o laidotįuvčs 
Anykščiuose įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 10 d. Ūkininkai 
Gražys ir Nemeikis Anykščių 
piliakalnyje nemokamai perlei
do žemę Jono Biiluno kapui.

ŽAGARĖ. — šiemet Žagarės 
apylinkėse itin gerai užderėjo 
jau plačiau pagarsėjusios “Ža
garės vyšnios“, kurių iš viso 
buvo parduota apie 150,000 kg. 
Daug Žagarės vynšių “Pieno
centras“ eksportavo į Vokieti
ją.

KAUNAS. — Lietuvoje vis 
daugiau plečiamas vidaus tu
rizmas. Daugiausia lankomos 
istorinės piliakalnių ir gražiau
sios gamtos vietovės. Mėgia
miausios turistų vietos yra Du
bingiai ir Kernovc. Ateinan
čiais metais Kernavė ruošiasi 
švęsti 900 metų įsikūrimo su
kaktį.

KAUNAS. — Atsargos Kari
ninkų Sąjungos pirmininkas 
ats. pik. Merkys paskelbė įsa
kymą, kuriuo visi atsargos ka
rininkai įpareigojami stoti į 
šaulių Sąjungą padėti šauliams 
ruoštis ginti savo tėvynę.

MARIJAMPOLĖ. — Suvalki
joje retai kada buvo tokia gau
si statyba, kaip šiemet. Tiek 
miestuose, tiek kaimuose stato
ma labai daug mūrinių pasta
tų.

KAUNAS. — Kainų tvarky
tojo įstaigoje dabar rengiamas 
įsakymo projektas, kuriuo bus 
normuojamos butų, kambarių 
Ir pensijonų kainoj kurortuo
se. Kadangi sezonas jau bai
giasi, įsakymas įsigalios tik 
nuo 1940 metų ir kitąmet bus 
užkirstas kelias lupikavimui 
kurortuose.

KAUNAS. — Lietuvoje pra
dėjo gausėti briedžių. Dar 1935 
ni. Purvių girininkijoje apsi
gyveno viena briedžių pora, ku
ri jau turi 4 vaikus ir sudaro 
6 briedžių šeimą.
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Rašot VI. Mučinskas
(Tęsinys)

Kretingoje
Atvykę į Kretingą radome 

rubcžių jau uždarytą, nes bu
vo jau po 8 vai. vakaro, tą va
landą rubežius užsidaro. At
vykę valdininkai atidavė 
mums pasus ir Rubežius buvo 
atidarytas. Pervažiavom labai 
mažą tarpą maž daug kaip 
vienas blokas, kuris yra “no 
niaus land” ir privažiavom 
Lietuvos rubežių. Čia mus 
nuoširdžiai su lietuviška šyp
sena pasitiko Lietuvos valdi
ninkai ir pasienio policija. IŠ 
Klaipėdos musų bagažą nuve
žė du trokai taipgi į Kretingą 
į gelžkelio stotį. Mums čia prie 
rubežiaus įregistruojant pasus 
ir musų bagažas atvyko. Užre
gistravę pasus ir pareiškę va
liutą nuvažiavom į stotį, o kai 
kurie pėsti ėjo. Stoty sutvar
kytas bagažas, atlikta muiti
nės formalumai ir pasiųstas 
ten kur kam reikalinga. Mus 
traukinys iš Kretingos į Kauną 
išeina 11 vai. 25 min. Trau
kinio belaukiant turėjome 
bendrą vakarienę, tai buvo 
pirma Lietuvos žemėje. Po 
vakarienes atsisveikinau su 
keleiviais, palinkėjau gerai 
praleisti atostogas Lietuvoje, 
tiems, kurie parvyko atosto-

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

KRAUJAS-ODA
PUSLRS, INKSTŲ IR VISŲ KRONIfiKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
VeniiHiniinklte, Jei kur kitur handttė gy- 
<yti« ir nepMinekft. Per pasikutlnhis 24 
metu* vyrai Ir moters—kronifikiejl ligoniai, 

kurie gyrtfsi nuistj modernu mokslISku 
budu, pasigydė.

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

Žarnos Ligos
GYDOMOS BE OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SUGAIŠTIES
Pilna pagelba per 3 iki O dieni) daugumos 

atsitikimuose. Išlaidos pakeliamos 
darbo žmonėms.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME 

Nepagysite—nieko nemokėsite 
Dykai Ekzaminacija

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET
Kampas Adams — šeštas aukštas 

Atdara: 9 v. r. iki 8 v. v. kasdien 
Sekmadieniais ir šventadieniais 10 v. r. 

iki 1* v. p. p.

gauti, o tiems kurie parva
žiavo apsigyventi — geriausio 
pasisekimo. Visi keleiviai 
įvertino p. P. Zaborskio pas
tangas ir sumanumą, kuris 
labai korektiškas su keleiviais 
linkęs pirma atlikti reikalą, o 
paskui pajuokauti, tas kelei
viuose paliko labai gerą įspū
dį, jis visada toks buvo ir yra, 
tas keleiviams vykstantiems 
švedų Amerikos Linija, užtik
rina tvarkingą pervažiavimą 
per Klaipėdos kraštą ir įva
žiavimą į Lietuvą per Kretin
gą. Ta pačia proga p. Zabors- 
kis irgi tarė žodį, pareikšda
mas, kad jam buvo nepapras
tai malonu su Amerikos lie
tuviais susitikti ir jiems patar
pininkauti vykstant į Lietuvą, 
linkėdamas širdingiausius lin
kėjimus. Atėjus laikui, trauki
nys išeina ir veža mus į visus 
Lietuvos kraštus. Pažymėtina, 
kad pirmu kart atvyko į Lie
tuvą dvi Amerikos lietuvaitės 
inteligentės, p-lė Raulinaitė iš 
Worcester, Mass. —mokytoja 
ir p-lė iPetružytė, iš Boston, 
Mass.—exsecutive secretary.

Įspūdžiai iš Lietuvos
Lietuvoje dabar yra gerokai 

karšta, bet visai ne taip kaip 
pas mus Amerikoje. Suvalki
joj jau vietomis rugius veža, 
kitur dar kerta, o Šiaurinėj 
Lietuvos daly dar tik rengiasi 
rugius kirsti. Pas mus Ameri
koje aišku pasiskaitę ameriko
niškos spaudos manome, kad 
bendrai Europoje karas gali 
būti bile minutę, atvykęs čia 
to visai nejauti, žmones kaip 
paprastai gyvena, vieni ku
riems sąlygos leidžia daij ir 
pabaliavoja, kartais geriau net 
kaip ir pas mus, kiti vargin- 
giau gyvena, bet kur to vargo 
nėra, pas mus jo irgi netrūks
ta, dabar jau tokia bendra 
pasaulio, padėtis —visur tas 
krizis jaučiamas. Dėl Danzi- 
go Vokietijos ir Lenkijos san
tykiai kasdien vis darosi ašt
resni. Liepos 20 d. Danzige vo
kiečiai nušovė vieną lenkų 
muitininką. Bet, Lietuvoje tie 
įvykiai kaž kaip nei šildo, nei 
šaldo, žmonės labai šaltai se
ka Vokietijos ir Lenkijos poli
tinius manevrus.

(Bus daugiau)

r

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 {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį 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

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

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

Dabar Mokame 3^/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

Lietuvis Plumberis
— Laisniuotas —

also BEER COILS in TAVERNS 
ĮRENGIA STOKERIUS

2422 West 69th SL
Tek Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

LOAN ASSOC1ATION of Chicago 
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
Vokiečių kareiviams daro daug nemalonumų va

dinamieji lenkų “snaiperiai”, kurie iš pasalų šaudo vo
kiečius. Paveiksle parodoma, kaip vokiečių kareivis 
kirviu kerta langinę namo, iš kurio šaudė pasislėpę 
lenkai.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, 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 dalis.

340G So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 030G

Eks-Mainieriai 
Sutraukė Daug 
Žmonių Piknike
Suvažiavo mainierių iš kelių 

kolonijų
Sekmadienį, rugsėjo 3 d., 

įvyko Lietuvių eks-mainierių 
piknikas Liberty Grove darže, 
Willow Springs, III. Nors ta 
diena buvo neparanki dėlei 
švenčių ir praleista paeiliui keli 
sekmadieniai su dideliais pik
nikais, bet svečių atsilankė ga
na skaitlingai. Buvo vietiniai 
biznieriai ir profesionalai, buvo 
atvykę ir svečiai iš kitų koloni
jų: Springfieldo, Westvillės, 
Spring Valley, DeGalb ir Auro
ra. Iš kitur dar prieš pikniką 
gauta laiškai, kad jie negales 
dalyvauti šiame piknike, nes tą 
pačią dieną yra rengiami vie
tos piknikai.

Pas atsilankiusius buvo ge
ras ūpas, visi smagus ir drau
giški. šis lietuvių eks-mainierių 
piknikas dar pirmutinis Chica
go j e arba kur kitur, todėl ren
gimo komitetui buvo nelengva

Nušovė
■-

Jaunuolį
Šeši jaunuoliai stovėjo ant ša

ligatvio prie 3414 S. Justine 
avenue, ir juokavo. Staiga, pa
sigirdo šūvis, ir vienas jų kri
to ant žemės mirtinai pašautas. 
Iš kur suvis atėjo ir kas jį pa
leido, nei vienas iš jaunuolių 
negalėjo pasakyti.

Nušautasis jaunuolis buvo 19 
metų Chcster Wojcik, nuo 3439 
S. Justine.

9 Metų Berniukas 
Išgelbėjo Tris
Nuo Mirties

Pabudęs iš miego vakar ry
tą, 9 metų berniukas Robert 
Humeske pajuto, kad jo kam
barys pilnas dujų. Negalėda
mas savo tėvo pažadinti, jisai 
išbėgo gatvėn šauktis pagal
bos, i

Netrukus atvyko ugniage
siai ir berniuko tėvą, Joseph 
Humeske, taipgi jo 7 metų bro
liuką ir 3 metų sesutę, atgaivi
no. Pasirodė, kad Humeske at
suko gasą, norėdamas nusižu
dyti, bet kartu su juom vos 
nežuvo jo trys vaikai. Jie gy
vena adresu 382’0 W. Huron.

• LIGONINES 
HOSPTT4LS

SVEIKATOS KLINIKA? 
rONSTLAJ TA) M AMT už 

GYDYMAS LIGONINĖJ Šgfl.00 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje _  $ 15.00
REUMATIZMAS *9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS. GYDOMA tj.OO 

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

TeL Lavndale 5727.

FOTOGRAFAS

•J

J
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•J

•J

vės, M. Puikiutė, 1517 S. 49 
Avė., Cicero, III.

8-tą — Toasterį iš New City 
Furniture krautuvės, Mrs. E. 
Šiubeika, 3520 S. Lowe avė.

Visiems pritarėjams, sve
čiams ir piknike dalyvavusiems 
širdingai ačiū. Labai ačiū vi
siems biznieriams, kurie sutei
kė dovanas šio pikniko suren
gimui. —Liet. Mainierių Pikni
ko Bendras Komitetas.

Stoka buvo darbininkų prie ba
ro ir kitur. Svečiai teiksis at
leisti už kai kurius trukumus. 
Patiems komiteto nariams pri
siėjo dirbti.

Muziką parūpino gera M. 
Batučio orkestrą. Programas 
buvo neilgas. Labai puikiai su
dainavo keletą atatinkamų dai
nelių Chicagos Lietuvių Moterų 
Kultūros choras po vadovyste
A. Petrutienės. Kalbėjo O. Ra- 
meikienė ir kvietė rašytis į or
ganizacijas. Priminė, kad inai- 
nieriai daugiausia priklauso su
sivienijimuose, SLA. ir LDS.
B. Žolynas išreiškė mintį, kad 
reikalinga butų sutverti lietu
vių eks-mainierių klubą. Pro
gramą vesti buvo pakviestas 
Juozas Kuzmickas-Uktveris.

Dovanų laimėtojai buvo šie:
1- mą dovaną $5 laimėjo H. 

Bėdulis, Westville, III.
2- rą $4 — J. Simariavich, 

549 W. 18th St., Chicago.
3- čią $3 vertės gėlių, pas S. 

Loveikį, C. Stangel, 639 W. 
18th St.

4- tą — stalo lempą iš Peoples
Furniture krautuvės, K. Daniu- 
nas, 8656 Houston Avė., So. 
Chicago. J /

5- tą stalą kortoms iš Rooše- 
velt Furniture krautuvės, S. 
Katilius, 3831 W. Adams SL

6- tą — stalo lempą iš Pro
gresą Furniture • krautuvės, M. 
Kundrula, 8145 Vincennce avė.

7- tą — Rūkoriams stovyla, 
iš Barskis Furniture krautu-

SAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.
I VAKARUS NUO 

STATE STREET10 West 18th Street
Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildomą... 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO
KĖTI—36 MĖNESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

Skelbimai Naujienose 
duoda nautią dėlto, 
kad pačios'Naujienos 
yra naudįrįįjros.
-----------------------------------------------------------------T—

MADOS
GARSINKITES “NAUJIENOSE

• IV i JO'»’*«'• J/ f '

DIDELE NDOLAIDA, PERKANT DABAR
200 gražiausių Parlor Setų, padarytų užsisakyman, verti po $125. 
už $59.00 ir dar duodama nuolaida už senąjį setą.

Angliniai Pečiai, Aliejiniai Pečiai, Gaziniai ir Elektriniai Pečiai — ant j u sutau
poma vienas trečdalis.

Naujos 1940 metų Radios parodomos Budrįko. Krautuvėje visu geriausių Amerikos 
išdirbysčių ir kainos prieinamos—nuo $5-95 $99.00* ra<Djos yra

pataisomos. Pašaukite: YARDS 3088.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-21 SOUTH HALSTED STREET

4204

4204—Ploninanti suknelė. Sukirp
tos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739. 
So. Halsted St.. Chicago. I1L

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

o

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
WCFL 970 Kv Nedėlios vakarais 9 vai. WAAF 920 k. Panedėliais ir Petnyėiomis 4:30 p. .p

WHFC 1420 k. Ketvergais, kaip 7 vai. vakare.

atsiųsti man 'pavyzdi No.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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CHIGAGOS LIETŪVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chicago ........................................................ 38
Adomas Markūnas, Chicago .............................................. 36
Benedict Vaitekūnas, Chicago ............................................  23
John Petkus, Aurora, 111.................................................... 27
Juozas Ascilla, Chicago ....................................................25
V. B. Ambrose, Chicago ....................................................  20
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III................................... 17
Petras Galskis, Chicago ....................................................  14
S. Yurchis, Chicago ............................................................. 13
K. Yokubka, Cicero, III................    12
Frank Bulaw, Chicago ..................  .*................ — 8
Joseph Laurinas, Aurora, III* .......................................... 8
Petras Lapenis, Chicago ..............................................    6
Jonas Thomas, Chicago ..................*.................................. 5
Ramusis Mikšys, Chicago ................................................ ’ 4
Marijona Ascilla, Cicero .................................................... 4 t
E. Norgailienė, Chicago ...........   3
Valeria S. Zelnis, De Kalb> III...............................   3
Mike Senko, Chicago ........................................   2
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................... 2
Frank Klikna, Chicago ................................................ ‘...... 2
Thomas Šalkauskas, Chicago ............................................ 2
S. Mockus, Racine, Wis. .................................................... 1
Antanas Totilas, Kenosha, Wis............................................ 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind........................  - 1
J. Cinikas, Cicero....................................................................  1
Juozas^ Albauskas, Chicago Heigts, PI..................  1
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind. ............................
Bruno Arlauskas, Chicago ........................................... .....
Joseph Ąugaitis, Cicero ........................................................
Jonas Kaulinas, Chicago ......................................................
Constantin čepulevičius, Chicago ......................................
Anton Marshall, Maywood, III.............................................
Pavieniai nariai įrašė ........................................................ 92
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę Ėio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

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

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

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

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

AR PRISIRENGI
Jau vasaros karščiai ir pikni

kai veik praėjo. Kasdien vaka
rai vis ilgesni ir ilgesni. Chica- 
gos Lietuvių Draugijos kontes- 
tantams ir nariams darosi ge 
resnė dirva* darbuotis draugijos 
labui ir gauti naujų narių i 
draugiją. Gabesni ir patyrę kon
testantai vasaros metu sudieš 
kojo prospektų ir susirašė į sa 
vo užrašų knygelę, kad dabar 
atvėsus orui ir pasidarius ilges 
niems vakarams galėtų tuo> 
visus prospektus parašyt . 
draugiją, šis darbas nėra leng
vas ir tik kuris kontestantas tu
ri daugiau drąsos, ištvermės ir 
pasiryžimo neatlaidžiai darbuo
tis, tik tas ir turi didesnį pa
sisekimą savo darbuotėj. Dau
geliui draugijos narių ar kontes- 
tantų kai pirmą patikimą pro
spektą nepasiseka įrašyti į drau
giją, tai jis pameta energiją ir 
pasiryžimą. Toks kontestantas, 
žinoma, negali turėti pasiseki
mo. Patyręs kontestantas nepai
so pirmų nepasisekimų, bet dar 
su didesne energija ir pasiryži
mu stengiasi gauti naujų narių 
Toks kontestantas pasiryžėlis 
tik ir turi pasisekimų, ir tokie 
kontestantai esti pirmutinėse 
kontestantų eilėse,

Taigi, draugai kontestan ai, 
sukaupkime savo jėgas ir pra
dėkime smarkiau darbuotis, 
kad musų Chicagos Lietuvių 
Draugijos Jubiliejinis kontestas 
turėtų gerą pasisekimą. Taigi, 
dar kartą kviečiame draugijos 
narius ir ypatingai kontestan
tus, kad nuo dabar su smarkes
niu tempu pradėtume visi dirb
ti. Nepraleiskite nė vienos pro
gos ir kiekvieną susitikusį as
menį pakalbinkite įrašyti į Chi
cagos Lietuvių Draugiją.

Rockford, III.
Pranešimas

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos reguliaris susirinki
mas įvyks kitą sekmadienį, rug
sėjo 17 d., lygiai 2 vai. popiet, 
S. M. ir S. F. svetainėje, 1019 
3rd Avė.

Nariai yra prašomi būtinai 
dalyvauti sakytame susirinkime, 
nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. —Valdyba

KONTESTANTŲ VEIKLA
Orui atvėsus kontestantai ir.gėdomis ir įrašytų jaunuolius,

nariai pradėjo daugiau darbuo
tis draugijos labui, todėl ir nau
jų narių daugiau įrašyta pasku
tinę savaitę, būtent, 16, iš kurių 
du trečdaliai jaunuolių. Dau-į 
giausia pereitą savaitę narių į- 
rašė kontestantai S. J. Petraus
kas iš Rockford, Ilk; Benedict 
Vaitekūnas ir S. Yurchis. Visi 
trys kontestantai prirašė po tris 
narius. Taipgi pereitą savaitę 
pasidarbavo Adomas Markūnas, 
V, B. Ambrose ir Marijona As- 
cilla. Per paskutines kelias sa
vaites Adomas Markūnas nedir
bo draugijos labui, bet visgi jis 
šiuo laiku po Juozo Žuko yra 
pirmas kontestantas. Adomą 
Markūną vejasi dėdė Vaitekū
nas, kuris turi tik 7 narius ma
žiau, negu Adomas Markūnas. 
Atrodo šiuo la ku, kad visa ko
va už pirmenybę draugijos kon- 
teste eis tarp Adomo Markūno 
ir dėdės Vaitekūno. Ateitis pa
rodys, kuris iš jų bus pirmasis.

Šią savaitę prirašyta į drau
giją 16 naujų narių, taipgi šia
me Jubiliejiniame konteste jau 
iš viso įrašyta 385 nariai.

NARIAI IRAše:
Draugė Adelė M. Gaisring j- 

rašė dvi jaunuoles 16 ir 17 me
tų amžiaus, būtent, Heleną ir 
Irene Karasen. Taipgi, draugė 
Gaisring kaipo draugijos patri- 
jotė geisdama, kad Chicago* 
Lietuvių Draugija augtų savo 
užduotį atliko įrašydama dvi 
jaunuoles. Na, o kad visi drau
gijos nariai pasektų šios narės

tai musų draugija išaugtų iki 
kelių desėtkų tūkstančių narių.

Po atsitikimo į draugijos na
rius, kad rašytų daugiausia jau
nuolius į draugiją dar tik du 
nariai, kaipo geri draugijos pa
triotai, savo užduotį išpildė pri
rašydami vienas vieną, o kitas 
du narius. Draugijos nariai! 
Mes laukiame iš kiekvieno na
rio pagalbos šiame Jubiliejinia
me konteste. Pasistenkite prira
šyti į draugiją nors po vieną 
narį. Kurie dar neturite aplika 
cijų, tai parašykite mums laiš
ką, o mes prisiusime aplikacijų 
Kas pritariate musų darbui, o 
pritarti šiam darbui turėtų visi 
draugijos nariai, tas savo už
duotį atliks ir pasistengs prira
šyti šiame Jubiliejiniame kon 
teste nors vieną narį. Lauksi
me!

Roseland, III.
Kultūros draugijos paskutinis 

šio sezono išvažiavimas
Kitą sekmadienį, rugsėjo 17 

d., Roselando Lietuvių Kultūros 
Draugija turės paskutinį šio se
zono išvažiavimą, atseit, pikni
ką. Išvažiavimas yra rengiamas 
prie 127 ir Wentworth.

Visi Kultūros draugijos na
riai, jų giminės, draugai ir pa
žįstami esate kviečiami išvažia
vime dalyvauti. Juo labiau, kad 
tai, tur būt, bus paskutinis šio* 

I vasaros išvažiavimas.
Susirinkime visi j vasaros pa-

CHICAGOS LIETUVIŲ 
D-JOS SUSIRINKIMAS 

ROCKFORD, ILL.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas įvyks šiandien 
(rugsėjo 12 d.) 8 vai. vakaro 
Masonic Temple, 1547 N. Lea- 
vitt St.

Nauji Nariai
Kon. S. J. Petrauskas iš Rock
ford, III., įrašė:

Anton J. Atkatsch
Frank Savitski
Theresa Vasaloski

Kon. Adam Markūnas įrašė:
Edward Adolph Wasketis
Palicijona Krivickas

Kon. Mariau Ascilla įrašė:
Michalina Wilkel
Kon. S. Yurchis įrašė:

Martha Abramovish
Morta Gedrimienė
Juzefą Noreikis

Kon. V. B. Ambrose įrašė:
Mečislavą Motuzą
George Daniels

Kon. B. Vaitekūnas įraše:
Zuzana Gertautas
Emilija Virbickas
Johanna Ruzas

baigtuves, kur turėsime progos 
smagiai laiką praleisti.

Rengėjai yra pasiryžę viską 
sutvarkyti taip, kad susirinkusi 
publika galėtų smagiai laiką 
praleisti.

.............. . ................................—■?..■■■- ..... ............... 1.1.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

NAUJIENOS, Chicago, III.
’• . - - - -  ■■ f'---------------------------------------------------------------------

daug

atgal,

Prisiminus Vincą 
M. Briedį, Gera 
Lietuvį
Daug dirbo visuomenei, 

vargo matė
Apie vienuoliką metų

dalyvaudamas Joniškiečių Klu
bo parengimuose ir jame pri- 
klausydatnas, dažnai sueidavau 
Vincą M. Briedį.

Ne tik jis pats buvo geras 
ir rūpestingas klubo narys, bet 
taip pat ir jo vaikai, Birutė ir 
Albertas, kurie šiandien liko, 
pilnoj to žodžio prasmėj, naš
laičiai. Nebeturi nei motinos, 
nei tėvo.

Kada Briedžių šeima’ dar 
bendrame lizdelyj gyveno, pas 
juos svečiuose būdavo visados 
jauku ’ ir šilta, nežiūrint kad 
šeimos galva motina jau seniai 
buvo ligonis. Regis, 7 metus iš
buvo sėhatorijoj, ligos kanki
nama.

išauklėjo, (šeimyną
Vinco vaikai'! tuo laiku dar 

lankė mokykla* ir' ėmė muzi
kos studijas. Birutė — piano, 
Albertas — sm’uikos. Briedžiui 
darbų-darbelių būdavo iki kak
lo, nes turėjo kasdieninius dar
bus ir namų šeimininkės parei

gas irgi turėjo eiti. Atsilankę 
[žmonės stebėdavos, kad tvarka 
ir švarumas tikrai pavyzdingi. 
Buvo linksmus su visais, mo
kėdavo gražiai pakalbėti ir nie
kados nesiskųsdavo, kad blo
gai. Su malonia šypsena saky
davo: tik reikia netingėti dirb
ti ir viskas bus gerai.

Velionis triusdavosi nuolatos 
ir asmeniniuose reikaluose ir 
visuomeniniuose. Nors Vincas 
buvo stiprus ir darbštus, bet il
gas žmonos sirgimas ir mirtis 
ir kitokie vargeliai bei nepasi
sekimai, prie to depresija, iš
čiulpė jėgas. Jis suklupo.

Vinco Briedžio mieli vaikai, 
pas kuriuos jis gyveno, stengė- 
si savo brangiam tėveliui pa
gelbėti, kaip nors atsilyginti už 
jo triūsą, tėvišką meilę ir var
gą, kurį padėjo kol juos išauk
lėjo ir daug mokslo davė, bet 
liga vis didėjo. Daug per savo 
gyvenimą dirbęs, tas daug me
lų atgal atvykęs iš gražios jo
niškiečių padanges judrus ir 
malonaus budo jaunuolis pri
truko jėgų ir dužo.

Tegul tavo įpėdiniai, Birutė 
ir Albertas, būdami tikri lie
tuviai, neužmiršta tavęs, Vin
cai, darbu; taip pat ir mes gai
limės, kad nebesi musų tarpe.

R. šniukas.

Goodmanas Golfo 
Turnyre Chicago j

Vakar Chicagos North Shore 
Country Club laukuose prasi
dėjo National Amateur Golfo 
turnyras. Tarp lo'ėjų yra ir 
lietuvis Johnny Goodman.

Vakarykščiuose prelimina
riuose lošimuose jisai gerai pa
sirodė padarydamas 18 skylu
čių su 70 kirčių. Tai buvo ge
riausias rezultatas.

Lenkai Remia 
Jungt. Valst. 
Neitralitetą

Sekmadienį Detroite prasi
dėjo Lenkų Tautinio Susivie
nijimo konvencija. Vakar dele
gatai priėmė rezoliuciją, pasi
sakydami už Jungtinių Valsti
jų neitralitetą dabartiniam Eu
ropos kare. Konvencijai kalbėjo 
Heljadcr Sztark, Lenkijos kon
sulas Pittsburghe, ir pareiškė, 
kad “ir būdami neitralųs, Ame
rikos lenkai gali padaryti la
bai daug gero Lenkijai.”

Yču may be guilty of halitosis (bad 
breath) this very minute, and yet be 
n naware of it. That’s the insidious thing 
about this offensive condition, so fre- 
ęuently due to food fermentation in 
the mouth.

You yourself may not recognize it 
. . . būt everyone you come in contact 
with does.

Listerine Antiseptic halts such fer
mentation, said by some authorities to 
be a mrtjor cause of mouth odors, and 
overcomes the odors themselves. So why 
risk annoying and offending others? Why 
hurt yourself sociaily and in business?

It is so easy to guard against offjend- 
ing by gargling with Listerine, the 
safe antiseptic. Your breath becomcs 
sweeter and more agreeable. If you 
value your job and your friends, ūse 
Listerine Antiseptic regularly. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

LISTERINE
HALITOSIS

(BAD BnEATH)

AND-CHEESE

Pirkite savo apielinKės 
krau tnv“sp

@ Nežinomas maskuotas pik- 
tadaris pasivogė $65 iš gaso- 
lino stoties prie 7600 S. Ash
land Avenus. Stoties savininką 
piktadaris uždarė lavatorijoje.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
v NAUJIENŲ SPULKA

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

5EADY IN 9 MINUTES

f DON’T FORGET \ 
** TO SEND THE 

MIRACLE

ns o\ 
MHUONS

.HAU 
PREFER

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liąuid for Itching of 

ECZEMA
Daug yra aulUkinių, kur kiti produktai ne
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, Švelninau 
tis, antiseptinis skiedinys Žemo davė greitas 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

16 pirmo sykio Zem6 ne6a nuostabią pa
galbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų Įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
ražo 16 visur, garbindami gautas pasėkas, 
štai kaip rašo p. F. M. 16 Jereey City: “X 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vardino per SS 
•netus."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 8&e. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks $1.26 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE
■ -TIRED®» 

STRAINED’EYES
•Don’tsuffer f rombu m- 
ing, smarting eyes. 
Murinę brings you 
quick, amazing reliof. 
Murine’s six extra in- 
gredients completely 
wash away eye irrita- 
t /on-makeyour eyes feel
clean,fresh,alive! Ūse Murinę twicedaily.
*Eyestrainduetodust,driving,glare,clo«ewoc1r. 
movies. rcading, late hours. Murinę will not cor- 
rect eye deficiencies. For treatmen t of organiceye 
disorders, see a competent professional at once.

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

o * t j
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18,000 MASINIAM PROTESTO MITINGE 
COLISEUME

Surinko Suvirs $3,000 Lenkijos Reikalams

VAKAR
CMAGOJ

I

Suvirs 18,000 žmonių sek
madienį po pietų 
masiniam protesto 
kurį United Organizations 
the Defense of Democracy 
rengė Coliseum stadione.

Mitingas buvo sušauktas
reiškimui užuojautos Lenkijai, 
kuri dabar kovoja su nacių 
armija prie pat Varšuvos var-

dalyvavo 
mitinge, 

for 
su-

pa-

Publika entuziastiškai pri
ėmė rezoliuciją, kurioje pas
merkia Hitlerį kaipo naujo 
pasaulinio karo kaltininką.

Kalbėjo Lenkijos, Anglijos, 
Franci jos ir Čekoslovakijos 
konsulai Chicagoj, miesto tei
sėjas John Gutknecht, ir visa 
eilė kitų lenkų, vokiečių, žydų, 
slovakų ir kitų tautų atstovų.

Teisėjas Gutknecht, kuris 
neseniai lankėsi Lenkijoj, pa
reiškė, kad Lenkija kariauja 
ne vien tiktai už savo nepri
klausomybę, bet ir už demo
kratijos išlaikymą pasaulyje. 
Lenkija yra diktatūrų nauja 
auka jų kovoje už visos Euro
pos, o ilgainiui ir viso pasau
lio dominavimą.

Didelį entuziazmą publikoj 
iššaukė kalba vokiečio Martin 
Hali, kuris prieš keletą metų 
pabėgo nuo nacių teroro Vo
kietijoje ir apsigyveno Ameri
koje. Atstovaudamas Ameri- 
kos-Vokiečių Lygą, Hali parei
škė, kad “Kai Hitleris šį karą

ra, ir tiktai kai ta diktatūra 
bus nuversta, Europoj tegalės 
vėl užviešpatauti taika.”

Vojta Beneš, Čekoslovakijos 
prezidento Dr. E. Beneš bro
lis kalbėjo už čekus ir slo
vakus. Jisai besąlyginiai pri
žadėjo Lenkijai visokią pagal
bą, kokia tik bus įmanoma če
kams ir slovakams Amerikoje 
ir Europoje. Jisai toliau pridū
rė, kad buvusios Čekoslovaki
jos žmones, dabar Vokietijos 
vergijoj, nemiega. Kai ateis 
lauktasis momentas, 'jie su
kils prieš Hitlerio rėžimą.” 
Čekoslovakijos ir Lenkijos nuo 
žemėlapio niekas nepajėgs
nušluoti.”

Susirinkusi publika sudėjo 
$3,000 aukų Lenkijos reika
lams. ' • —R.

Pašautasis, Thomas 
nuo 525 West 25th 
Bridewell ligoninėje. 
Edward Durkin, gy- 

sėdi

Diena Iš Dienos
DU BIZNIERIAI 
IŠVYKSTA MEDŽIOTI 
KANADOJ

prie

nės bus laimėję. Vokiečiai šito 
karo nenorėjo. Jeigu jie butų 
galėję pareikšti savo nuomo
nę, tai liaudis beveik vienbal
siai butų pasisakiusi prieš jį. 
Bet ji to negalėjo padaryti. 
Vokietijoje dabar yra diktatu- 

—i—;------

KASPARAS DELETIŠKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 10 d. 3:00 valandą va
karo, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoj, Šiaulių 
apskr., Kropiu parap., Girkiš- 
kio kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

motiną Antaniną po tėvais 
Želeditę, dukterį Marijoną ir 
žentą Roy Robinson, sūnų 
Pranciškų, švogerį Aleksand
rą ir švogerką Geo. žibiius, 
jų šeimyną ir k. gim. Ameri
koj. Lietuvoje—brolį Vincen
tą ir brolienę Ievą, seserį Oną 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 3443 So. 
Morgan. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 14 d., 
9:30 vai. ryto, iš namų į Na- 
tivity parap. bažnyčir, 37th 
ir Union avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą.

Visi a. a. Kasparo Deletiš- 
kio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Duktė, Sūnūs ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

BRIDGEPORT. — šiandien 
du žymus biznieriai išvyksta į 
Kanados didžiuosius miškus 
medžioti meškų ir briedžių.

Tai Juozas M. Ažukas ir Jos. 
Shamet iš Cicero. P-s Shamet 
yra prezidentas Medėjų Kliu- 
bo Ciceroj. Na, o musų Juozas 
Ažukas dar nėra praleidęs nei 
vieno sezono, kad nevyktų me
džioti. Pereitą rudenį jisai ap
lankė Michigan miškus ir par
sivežė didelį briedį.

Dabar juodu išvyksta nauja 
gražia mašina su vagonu (Trai- 
leriu) užpakalyj. Sako, tol bus 
miške, pakol gaus po mešką 
ir po briedį. Lankysis Ontario 
Provincijoj, apie Kenoro.

Linkėtina p. Ažukui šį 
tą nepaklysti, kaip kad 
tiko prieš porą metų.

—VBA.

kar- 
atsi-

Emi-

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicagoj)
William Rastis, 25, su

ly Brazan, 21
George Valentą, 20, su Lil- 

lian Kozivl, 19
George W. Norush, 28, su

Lillian Huffman, 19
Victor Avaran, 24, su Alice

Yasitis, 26
Guy Carbonaro, 23, 

sephine Valentis, 22

• Policija suėmė keturis jau
nus piktadarius ir apkaltino 
juos plėšiniais. Suimtieji yra 
John Rospapa, 20 metų ūki
ninko sūnūs iš Momence, III.; 
22 metų Anthony Horvath, nuo 
444 West 29th st.; George Man- 
na, 25, nuo 300 Wcst 26th st., 
ii* 31 metų Robert Friend, nuo 
2812 Shields avenue.
• Ties 2513 S. Halsted Street, 
du vyrai susimušė. Kai poli- 
cistas Harry Schmidek, iš Deer- 
ing nuovados, atskubėjo juos 
malšinti, kovotojai atsuko 
kumščius prieš jį. Tada Schmi
dek vieną jų pašovė, o kitą 
areštavo. 
Diamond, 
st., guli 
Antrasis,
venęs tuo pačiu adresu, 
Deering nuovadoj.
• Sekmadienio vakare 
Oak ir Cleveland gat., jvyko ita
lų kolonijos iškilmės. Sutemus, 
pradėta sprogdinti fejerverkai. 
Bet kai trenksmas prasidėjo, 
tai kuriuos Northsidės gyven
tojus, matyt, apėmė panika. 
Apie 100 žmonių pašaukė po* 
licijos nuovados klausti, “Ar ir 
Chicagoj prasidėjo karas?”
• Iš Michigan ežero Evansto- 
no krantų apsaugos Įgula iš
gelbėjo tris jaunuolius, kurie 
vos nežuvo, kai jų valtis apsi
vertė už mylios nuo kranto. Iš
gelbėtieji yra, 18 metų William 
Hahn, 17 metų Robert Welling- 
ton ir 18 metų Peter Moulder. 
Visi trys yra Wilmette-Evan- 
stono gyventojai.
• 2l/s metų mergytė, Myrtle 
Campbell mirė, kai besivarty- 
dama įopšelyj įspraudė galvą 
tarp matraso ir lopšelio šono, 
ir negalėjo jos ištraukti. Ne
laimė įvyko adresu 11406 
Champlain avenue. Motinos tuo 
laiku nebuvo namie.
• Norwegian-American ligoni
nėje guli 13 mėnesių kūdikis 
William O’Hallaren, nuo 3706 
W. Grand avenue. Bežaisdamas 
namie, kūdikis išvertė ant sa
vęs katiliuką karšto vandens.
• Federated and Associaties 
Charities, labdaringų org. są
junga, vakar surengė rinklia
va Chicagoj. Surinko apie $50,- 
000.

su Jo-

• Policija vakar suėmė 39 me
tų eks-kalinį Stanley Romano 
wicz, nuo 2818 Henderson avė. 
Jisai bandė apiplėšti valgyklą, 
ties 2806 N. Clark Street.

■ AtipanfiA Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankletams

TeL YARDS 73M.

«
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 580d

Reikalauja
Perskirij

Fern Brazec nuo Marcei Bra- 
zee

Anna Klimas nuo Clifford 
Klimas

• Savo dukters namuose, prie 
Mannheim ir Higgins gatvių, 
nuo laiptų nukrito ir užsimušė 
84 metų senelis, Solomon Jonės. 
Jisai buvo aklas.

Ugniagesių Trokai
Sužeidė 8 Žmones

Septyni ugniagesiai ir vie
nas pašalietis buvo sunkiai 
sužeisti, kai du ugniagesių tre
kai susikūlė prie Ogden ir 
Clyboum gatvių kampo. Tre
kai važiavo gesinti mažą gai
srą vieno kontraktoriaus san
dėlyje.

• Per savaitę laiko Frank Ad- 
duei, 41 metų chicagietis, 1839 
E. Jackson bulvaras, barėsi su 
žmona Jenia. Ginčo nelaimėda
mas, jis, nutarė ją pagąsdinti, 
ir paleido du šuvius per savo 
buto užpakalines duris, žmona, 
tiesa, nusigando, bet Add'uci 
dar labiau. Jisai dabar sėdi 
Hudson nuovados kalėjime.

Siūlo Telegrafistų
Unijoms Susijungti

NAUJAUSI 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

Chicagoj dabar vyksta Ame
rikos Darbo Federacijos tele
grafistų unijos suvažiavimas. 
C.I.O. tel. unija, vakar prisiun
tė konvencijai pasiūlymą susi
vienyti ir pridūrė, kad susi
vienijimą 
tvarkyti 
tai yra, 
mais.

galima atlikti ir su- 
demokratišku budu, 
pačių narių balsa'vi-

A.F.L. unija vadinasi^ Cotn- 
mercial Telegraphers union, o 
C.I.O. — American Communi
cations Association.

-Y

Pirmosios Lietuvos Juros Savaitės 
ženklas: “šventoji-Palanga 1939 m. 
VII. 8-15”. Ženklus gavo visi, kas per 
juros savaitę aplankė Lietuvos pajūrį

Šiandien Bus 
Palaidotas D. 
Radvilas

Mirė penktadienio rytą
18 APYLINKĖ. — Velionis 

D. Radvilas per ilgus metus gy
veno Chicagoj,! turėjo daug gi
minių ir pažįstamų, priklausė 
prie kelių susišelpimo draugijų 
ir prie Žagarječių Klubo. Iš gi
minaičių Gudų namų, 1816 So. 
Roble St., šįryt jis bus nulydė
tas į Apveizdos Dievo bažnyčią 
ir pakastas Šv. Kazimiero ka
pinių žemelėj.

Drg. Radvilas buvo nevedęs. 
Savo rimtumu ir darbštumu 
buvo susitaupęs nemažai turto. 
Jis turėjo grąžią nuosavybę 
prie 34 gatvės ir Emerald.ave. 
Yra suteikęs pagalbos vargo 
ištiktiems k^ip . navo giminėms, 
taip ir kitie^, žmonėms.

GyvenoPittsburghe
Atvykęs iš Lietuvos, daugelį 

metų gyveno Pittsburghe. Ten 
irgi turėjo dafig1 draugų ir sa
vo gęrų pa^apijonų, su . kuriais, 
jaunystę pralaida- Taip pat ir 
šioj apylinkėj,f ypač angliaka
sy klų dis trik tuose gyveno daug 
jo parapijonųs gruzdiečių. •

Gaila tokio/tylaus ir nuošir
daus draugi‘kbkis buvo Rad
vilas. Jo gailisi visi, kurie jį 
pažino. Aplaikius žinią apie jo 
įnirtį, ne viena gaili ašarėlė 
nuriedės per veidus ir Lietuvoj 
jo broliams ir sesutėms.

R. S.

Rytoj Laidos 
Gaisre Žuvusį 
Adoma Birbilą £
Sudegė Bridgeporto Geležies 

Dirbtuvėje.
BRIDGEPORT. — Gražioj 

jauno laidotuvių direktoriaus, 
Antano M. Plįįllįps, koplyčioj, 
šiandien yra pašarvotas tra- 
gingai žuvęs Bridgeporto lie
tuvis, Adomas Birbilas.

Velionis ^iivo gaisre, ku
ris pereitą penktadienį sunai
kino Butler Street plieno dir
btuvę, prie 3424 South Nor
mai avenue. Birbalas bandė 
pabėgti nuo ugnies, bet nepa
spėjo, ir žuvo gaisre. Jisai .gy
veno adresu 3546 South Lowe 
avenue. Ugniagesiai per dvi 
dienas ieškojo jo kūno' dirbtu
vės griuvėsiuose.

Velionis buvo vedęs, bet 
prieš keletą metų persiskyrė 
su žmona, ir ji pasiėmė abu 
jų vaikus. Kur šeimyna dabar 
gyvena, nežinia. Iš žinomų gi
minių Chicagoj- paliko teta 
Petronėlė White, dėdė Petras 
Razmas, uošvis Michael Taut- 
kevičius ir daug kitų,

Velionis, bits /palaidotas ry
toj rytą šv. ^Kazimiero kapk 
nėse. Iš koplyčios, adresu 3307 
So. Lituanica avenue, jo, kū
nas bus išvežtas pamaldoms 
iv. Jurgio -bažnyčioj, o iš ten 
į kapines. Laidotuves tvarko 
d ir., Antanas..JUhillips.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Mirė Jaunuolis.

CLASSIFIED ADS”
SITUATION VVANTED 

Ieško Paybo_____
IEŠKO DARBO — KOTELY ar- 

ja prie namų už handyman . Ga
liu visokį darbą dirbti. Moku kar- 
penterystę ir plumbingystę. Wil- 
liam Rukštela, 1808 So. Wabash 
Avė. Victory 5080.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

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

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų ruošos darbui, būti, maža šei
ma, geri namai. Hollycourt 7156.

REIKALINGA MERGINA bend
ram ruošos darbui. Geri namai, 
$7.00. Briargate 1186, Marcus, 1605 
Farwell.

MERGINA BENDRAM namų 
ruošos darbui, prižiūrėti du vai
kus, būti. Dorothy, 507 East 60th 
St., 2nd Floor.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

Loretto ligoninėje vakar 
simirė 17 metų jaunuolis Wil- 
liam Urbam Jisai gyveno adre
su 14100 South California avė., 
Posene-

pa-

PRANEŠIMAS
DR. KARL NURKAT (Norkaitis) 

specialistas akinių pritaikyme da
bar randasi Jos. F. Budriko krau
tuvėj, 3417 S. HALSTED STREET, 
Telefonas Yards 3088.

BUSINESS CHANCES 
Bianalo Pragos

PARSIDUODA TAVERNAS, 2113 
So. Halsted St. arba mainysiu į 
summer House, netoli nuo Chica
gos. Atsišaukite 3538 So. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
niai išdirbtas, priežastį patirsite 
ant vietos. 3059 West 38th St. La- 
fayette 5036.

PARDAVIMUI AR RENDAI ta
vernas ir Lunchroom, su Beer gar- 
den. Biznis išdirbtas. 3738-40 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
roj apylinkėj, prieinama kaina, tu
riu 2 biznius. 936 E. 75th St.

Rugspiučio 26 d., jisai ir 
trys jo draugai buvo sunkiai 
sužeisti, kai jų automobilis su
sikūlė su kitu, apsivertė ir už
sidegė. Nelaimė įvyko prie 
Wabansia ir McVicker gat
vių.

Du kiti jaunuoliai tebėra 
Loretto ligoninėje: Harry Poz- 
lup, 20 metų amžiaus, nuo 
6600 So. Sacramento, ir jo 17 
metų brolis, Raymond. Antho
ny Ukso, nuo 6318 So. Sacra
mento, ketvirtas jaunuolis, bu
vo tiktai lengvai sužeistas.

O Prie 91-mos ir S. Chiea
go, ‘‘hit-and-run” automobilis 
užmušė 58 metų chicagietį An- 
drew Ciciora, nŪQ 8348 Bran- 
don avenue.

Ėurop'os " ftarui prasidėjus, 
Jungtinių Valstijų valdžia nu
tarė padidinti savo ginkluota^ 
jėgas. Kaip ir kitur, taip ir 
laivyno kariuomenės ir avia
cijos raštinės Chicagoj dabar 
ima rekrutus karo tarnybai. 
Raštinės randasi federalio tei
smo rūmuose.

Į jAabto

AUTOS—TRUCKS FOR SALfc 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

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

CARL WAINORA, 
Phone Cictory 1717.

Dainuos Sabonių Šeimyna, 
Šauni Muzika, Patarimai, 

Įdomybės, t. t.
Visuomenė pageidauja gir

dėti žymesnių dainininkų dai
nas per radio, taigi klausytojų 
patenkinimui yra r. užkviesta 
Sabonių muzikėlė šeimyna ir 
kiti žymus dainininkai ir mu
zikai, kurie šiandien, antra
dienį, 7-tą valandą vakare, iš
pildys labai gražų ir įdomų ra
dio programą.

Jau 10 metų sueina kaip 
nuolatiniai šiuos programus 
leidžia jų pionieriai, Peoples 
Baldų Bendrovė. Reikia paste
bėti, kad šiomis dienomis Peo
ples Krautuvė yra specialiai 
prisirengus su puikiausių pre
kių pasirinkimu atidaryti ru
deninio sezono biznį apie ką, 
žinoma bus pranešta ir per ra
dio programą. Taigi, patartina 
nepamiršti programo pasiklau
syti. ■ , Re p. xxx

Neu) City Furniture Mart Ra- 
dio Valanda iš Stoties WSBC

New City Furniture Mart 
krautuvės radio programas yra 
transliuojamas iš Syrena Cafe’s 
Salės, 4270 Archer Avė. Publi
ka kviečiama atsilankyti, pa
matyti ir girdėti visus artistus 
Veikiant scenoj. Bilietus gali
ma gauti nemokamai New Ci
ty Furniture i\Jart krautuvėj ar 
Syrena Cafe, arba nuo šio pro- 
gramo dalyvių. Iki pasimaty
mo šį vakarą, antradienį, 8:00 
valandą vakaro. —Žinantis

St

FUKNISHED ROOMS —TO RENY 
Gyvenimui Kambariai

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

RENDON KAMBARYS, jaunave- 
žiams arba vienam. 4224 So. Rock- 
well, antros lubos.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimai

MORGIČININKAS AUKAUJASI
Gražus 7 kambarių cottage fron

tui is plytinis bungalow—karštu 
vandeniu šildomas — extra didelis 
kambarys, tile sienos virtuvėje ir 
maudyklėje, uždari porčiai, 2 karų 
garažas, plesteriotos lubos beismen- 
te—arti 58 ir Maplewood. Pamaty
kite šitą šiandien.

MANOR REALTY
2532 W. 63rd St., tel. Hemlock 8300

FARMS FOR SALfc 
Ūkiai Pardavimui

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

TUOJ UŽ DEVON Avenue maža 
vištininkystės ar daržų farma arti 
golfo kliubo—už Park Ridge ribų. 
Kaina $250.00, $50 pinigais, $5 mė
nesy. Title be skolų (tikras juodže
mis). Box 1050, 1739 So. Halsted St.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

PUIKI KAIMO nuosavybė, nauja 
katedž (sumanus vyras gali pada
ryti >■ šešis puikius kambarius) su 
dar£ų; faręną,,, priešais gražaus golfo 
klYubo, tuoj už Higgins Road, ke
letas minučių nuo miesto ribų, kie
tas .kelias, nuosavybė rugsėjo 18. 
Kaįna $1350.00—$195.00 pinigais, 
$18!00 mėnesy. Box 1049, 1739 So. 
Halsted St.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA DELICATESSEN 

ir candy store fikčeriai. Geram 
stovy. Taipgi parsiduoda rakandai.

3518 So. Wallace St.

GALITE PIRKTI daržų farmą, 
10,000 ketvirtainių pėdų su mies
to vandeniu, akmens keliais, arti 
dideli viešoji mokykla, tuoj už 
Park Boulevard ir Roosevelt Road. 
Be asesmentų, žemi mokesčiai. Kai
na $175.00—$50 pinigais, $5.00 mė
nesy, tuojau galima vartoti. Box 
1048, 1739 So. Halsted St.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE

RŲ KLUBO mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, rugsėjo 13 d. 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių Darbi
ninkų svet., 10413 So. Michigan 
Avė. Prašau skaitlingai susirinkti. 
Turėsime ir šurum-burum.

—M. Naverauskienė.

5 AKRŲ FARMA nauja katedž 
(ne visai užbaigta) prie grįstos sek
cijos linijos, mokykla vienas blokas, 
mokesčiai apie $15.00 metams, tuo
jau nuosavybė, arti busas į vid- 
miesti per Archer Avenue, netoli į 
pietus Clearing Manufacturing dis- 
trikto. Kaina $1850, $275.00 pini
gais, $25.00 mėnesy (įskaitant palū
kanas). Box 1047, Į739 So. Halsted 
Street.

BRIDGEPORTO DR-STĖS PA
LAIMINTOS LIETUVOS susirinki
mas įvyks rugsėjo 13 d., 8 vai. 
vakaro, Chicagos Liet. Auditorijoj.

— Valdyba.

KAIP TIK Šeimos dydžio farma 
arti Archer Avenue ir Lemont road 
buso, 162 pėdų naujai grįstas ke
lias (pirkėjams nėra išlaidų). Kai
na $275.00, $50.00 pinigais, $5.00 mė
nesy. Box 1046, 1739 So. Halsted St.

fin Ančia!
Finansai-Paskolos

Thomas J. Mooney 
Kenoshoje

Aš MOKĖSIU AUKŠČIAUSIA 
kainą 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.

Pranašauja, kad C.I.O.
A.F.L. Susitaikys

ir 201 N. Wells St. Randolph 8884

Vakar vakare Kenoshoje, 
Wis., kalbėjo Thomas J. Moo
ney, garsusis kovotojas už dar
bininkas, kuris nekaltai Išsėdė
jo 21 metus kalėjime, San 
Franciscoj, California.

Jisai pareiškė, kad nepapras
tos aplinkybės, kurios susida
rys Amerikoje dėl karo Euro
poje, privers C.I.O. ir> A.F.L. 
susitaikyti. Jisai pridūrė, kad 
skilimas darbininkų eilėse ne
ša daugiausia žalos patiems 
darbininkams.

Telefonų ir telegrafų bend
rovės vakar paskelbė, kad vi
sas telefoninis ir telegrafo su
sisiekimas su Italija* dabar vėl 
yra atidarytas Trijų minučių 
pasikalbėjimas su Italija kai
nuoja $26z25.

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti. Išnuomoti, 
samdytis ir t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerh bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ

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

CANal 8500 
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chieago, m.
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iiTelegrama Benešui.

Anglijos ar-

Amžius

:W-

Užsidegė P r erės ir Gelžkelių 
Jardas

Atmetė Darbo Sekretoriaus 
Kvietimą.

Antradien., rugsėjo 12, 1939

Reikia Įvairių Mašinistų, 
Mechanikų

tai, Cham- 
kad “Mes

NAUJIENOS, Chlėago, HL

Armour Bendrovė 
Atssako Dalyvauti 
Konferencijoj

Armour Bendrovės prezi
dentas Robert H. Cabell va
kar atmetė Washingtono dar
bo departamento sekretoriaus, 
p-lės Frances Perkins kvieti
mų j konferencija Washing- 
tone su C. I. O. unijos atsto
vais. Konferencija turėjo įvy
kti rytoj, p-lei Perkins pirmi
ninkaujant.

Cabell pareiškė, kad konfe
rencijoj bus svarstomas nacio- 
nalis kontraktas tarp Armour 
ir C. L O. Bet Armour tokio 
kontrakto unijai neduos, yra 
pasiruoTisi derėtis už kontrak
tų tiktai pagal atskiras dirbtu
ves, ir toki ubudu nemato rei
kalo konferencijoje dalyvauti.

Didėja Samda 
Chicagoje

Federalės ir valstijos valdžių 
bendrai užlaikomas samdos biu
ras skelbia, kad Chicagoj pra
dėjo žymiai didėti samda.

Ypatingas darbų padidėji
mas pasireiškė, Chicagos šip- 
jardžiuose, kur reikia “eopper- 
smithų”, “shipfitters”, ir “lofts- 
men”. Kitose įmonėse reikia 
elektros mechanikų, “daimake- 
rių”, mašinistų ir kitos rųšics 
mechaniškų darbininkų.

apie
Vardas-pavardė .

Antrašas

Telefonas

Aukštis:

Užsiėmimas

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko .

MISS LITHUANIA 1938 MISS LITHUANIA 1939

avė.
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Chicagietis Žuvo 
“Athenia” 
Tragedijoje

High School Mokytojas
Iš Londono vakar atėjo pra

nešimas, kad laive “Athenia”, 
kurį paskandino vokiečių sub- 
marinas, žuvo chicagietis mo
kytojas, William S. Brown. Ji
sai gyveno Evanstone ir moky
tojavo New Trier Ilighshool 
mokykloje.

Čekams Bus Grąžinta 
Laisvė, Sako 
Chamberlain

&

Naujienos vėl rinks 
g r ąžuole

Buvusio Čekoslovakijos pre
zidento, Dr. Eduard Beneš, 
raštinė Chicagoj (Winderme- 
re viešbutyje) vakar išleido 
pareiškimų spaudai, kad Be
neš ir Anglijos premjeras 
Chamberlain apsimainė tele
gramomis.

Dr. Beneš, kuris dabar yra 
Londone, pasiuntė Chamber- 
lain’ui pranešimų, kad čekai, 
gyvenų Francijoj, Anglijoj ir 
kitur, organizuoja savanorių 
armijų, kuri kariaus Franci- 
jos fronte p X;š vokiečius, kar
tu su Francijos ir 
m i jomis.

Atsakydamas į 
berlain pareiškė,
neužmiršome ■ sunkumus, ku
riuos turėjo pergyventi Čeko-

kėjimu žiūrime į ateitį, kad 
tie principai, už kuriuos mes 
paėmėm ginklus į rankas, lai
mės ir paliuosuos Čekoslova
kijos žmones nuo svetimo 
jungo.”

Du Dideli Gaisrai 
Chicagoj

1940 m. Automobilių Parodai
Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais, Automobilių 

Parodoje, kuri prasidės lapkričio (Nov.) 4 d., lietuvius 
atstovaus gražiausia ir tipiškiausia lietuvaitė išrinkta 
“Naujienų” pastangomis. Gražuolės rinkimai įvyks spa
lių (Oct.) 18 d., Lietuvių Auditorijoje.

Užsiregistruoti konkursui galima tuojau, tad lietu
vaitės, skubėkite, nes laiko liko nedaug. Išpildykite šios 
dienos “Naujienose” telpanti kuponą ir priduokite “Nau
jienoms” kartu su savo paveikslu. Gerai padarytas pa
veikslas geriau atrodys ir laikraštyje.

Jeigu kuri mergaičių neturite tinkamo paveikslo, tai 
nueikite i New City Furniture Mart, po antrašu 1654-56 
W. 47th St. Jie padarys jums tinkamą paveikslą.

ŠTAI KOKIAS DOVANAS SUTEIKS NEW CITY 
FURNITURE MART, 1654 W. 47 St., LAIMĖJUSIOMS 
GRAŽUOLĖMS.

PIRMA gražuolė gaus: Complete Bedroom setą, s 
sidedanti iš Dresser, Chest, inner springs mattress ir 
springsų — vertės $175.00. Nuo Automobilių Show dar 
gaus Evening Gown ir $35.00 cash kaipo mokestį už iš
liktą laiką. Lietuvišką kostumą turės įsigyti pačios.

ANTRA gražuolė gaus $89.00 vertės radio.
TREČIA — gaus $45.00 vertės Cedar Chest.
KETVIRTA — gaus 3 šmotų bedroom lempas ir lo

vai užtiesalą, vertės $25.00.
PENKTA — 100 šmotų linen sėt, vertės $15.00. Be 

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingą bankietą.

Pirmutinė gražuolė dalyvaus Automobilių Parodoje, 
kuri prasidės lapkričio (Nov.) 4 dieną ir tęsis iki lapkr. 
12 dienos.

Lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus tuoj aus išpil
dykite “Naujienose” telpanti kuponą ir prisiųskite “Nau
jienoms”, 1739 So. Halsted Št.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Dėl nežinomų priežaščių ki- 
ęs gaisras sekmadienio vakare 
padarė daug nuostolių gelžke- 
io jarde, prie 49-tcs ir Hoyne 
įvenue. Sudegė keli gelžkelio 
triobėsiai, signalų bokštas ir 
tiltas. Nuostoliai siekia 
$45,000.

Prie 71-mos ir Harlem 
užsidegė prerės ir apėmė 
dviejų mylių plotų. Ugnį užgę- 
sino dvi grupės C.C.C. berniu
kų iš Justice Parko, ir apy
linkės namų savininkai.

Prie 95-tos ir Cottage Grove 
avenue irgi užsidegė prerės. 
Gaisras daug nuostolių nepa
darė, bet sunaikino medinį trio- 
besi, priklausantį Illinois Cen
tral gelžkeliui.

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

Kuriai Teks Laime Būti Chicagos Lietuvių Gražuole 1940 Metams?

MISS LITHUANIA

1940

ŽIŪRĖKITE ŽINIĄ SIAME PUSLAPYJE.




