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LIETUVA PAŠAUKĖ KARIUOMENES 
REZERVUS TARNYBON

Rusų kariuomenė arti Lietuvos rubežiaus
KAUNAS. — Lietuva, rūgs. Šimai, kad rusų kariuomenė, 

18. — Lietuvos premjeras, ge- įsiveržusi Lenkijon, jau pasie-
nerolas Černius, kalbėdamas 
sekmadienio vakare per radiją 
pareiškė, kad vyriausybė pa
šaukė tarnybon kariuomenės 
rezervus, šitos akcijos tikslas
yra sustiprinti krašto rubežių 
apsaugą.

Černius paaiškino, kad Lie
tuva pasiliks neutrali ir kad 
krašto apsaugos priemonės ne
reiškia agresijos.

Jeigu svetimšalių kariuome
nė pereis Lietuvos rubežių, pa
sakė gen. Černius, ji bus nu
ginkluota irz internuota pagal 
tarptautinį įstatymą.

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

Submarinas paskan
dino britų laivą lėk

tuvų gabentoją
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

18. — Britanijos*-inforpriacijų 
ministerija -paskelbė, Vo
kiečių submarinas paskandino 
britų laivą lėktuvų gabentoją 
Courageous. Laivas galėjo ga
benti 48 lėktuvus. Buvo ap
ginkluotas patrankomis. Jo 
vertė siekia $20,000,000. Reiš
kiama nuomonė, kad vokiečių 
submarinas, torpedavęs Coura
geous laivą, tapo pats paskan
dintas.

Courageous yra pirmas bri
tų karo laivas, kurį vokiečiai 
paskandino.

Stambus nacių vadas 
areštuotas

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
18. — Dienraštis “The London 
Herald” praneša, kad Julius 
Streicher, artimas Adolfo Hit
lerio draugas, tapo areštuo
tas. '

• Streicher buvo nacių vadas 
Niuremberge. Jis skaitėsi vie
nas aršiausių žydų persekioto
jų Vokietijoje.

Jo, Streicherio, adjutantas 
buvo rastas kaltas kaip šnipas. 
Jam buvo paduotas revolveris 
nusišauti. Ar jis nusišovė, ne
pranešama. Patį Streicherį kal
tina tuo, kad jis gyvenęs per
daug turtingai. Kad jo paja
mos nėra tokiam gyvenimui pa
kankamos.

Streicher atsakęs, jogei ir 
jis galįs pasidaryti pinigų iš 
šalies, kaip kad feldmaršalas 
Goeringas pasidaro.

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. 

kė ir paėmė Vilnių, istorinę 
Lietuvos sostinę.

Vilnių Lietuvai atėmė lenkų 
kariuomenė 1920 metais.

Pranešimai iš Rigos, pirmes
ni nei žinios pasiekusios Pary
žių, sako, kad nukirtimas Len
kijos susisiekimo su Lietuva ir 
Latvija esąs tik valandų klau
simas.

Pirmadienio pranešimai per 
radiją sako, kad Lietuva mo
bilizavo visus atsarginius ka
reivius iki 40 metų. Rusijos 
kariuomenė stovi visai arti 
Lietuvos rubežiaus.
18. — Paryžių pasiekė prane-

Aiškina kodėl rusai 
įsiveržė Lenkijon

■ MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 18. — Rusijos premje
ras Molotov notoje įteiktoje 
enkų ambasadoriui aiškina, ko

dėl komunistai nutarė įsibriau-. 
ti Lenkijon. . z (

Esą, Lenkija pasirodė vidu
jiniai subankrutavusi. Į dešim
tį karo dienų neteko pramoni
nių ir kultūrinių centrų. Var
šuva, kaipo šalies sostinė, jau 
neekzistuojanti. Lenkų 'valdžia 
subirėjusi į šipulius ir prak
tiškai žlugusi. Lenkų ir rusų 
sutartys paliovė veikusios. Be 
to, rusai nori apginti ukrainns 
ir baltgudžius. Sovietų valdžia 
dės visas pastangas išgelbėti 
Lenkijos žmones nuo pragaiš- 
tino karo, į kurį jie tapo įvel
ti.

Beck ir Smigly-Rydz 
susipyko

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
18. — Rumunijon atvyko Len
kijos prezidentas Moscicki, 
maršalas Smigly-Rydz ir užsie
nių reikalų ministeris Beck. 
Jie planuoja keliauti į Pary
žių.

Visi trys Rumunijos pasieny 
persiskyrė. Moscicki iškeliavo 
į Bulgarijos pasienį, Beck į 
Slasikul-Modovja, o Smigly- 
Rydz į Bikaz.

Persiskirdami Smigly-Rydz ir 
Beck smarkiai susibarė.

Skandinavijos šalių 
premjeras tariasi
COPENHAGEN, Danija, rug- 

sėjo 18. — čia prasidėjo Šve
dijos, Norvegijos, Suomijos ir 
Danijos premjerų konferenci
ja.

R,. I ■ 1101 !■ I ■ »

Organizuojama len
kų armija Fran- 

cuzijoj
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs 

18. — čia organizuojami len
kų batalijonai kariauti prieš 
vokiečius. Francuzijoje gyvena 
apie 800,000 lenkų.
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Lietuvos legącija 
Varšuvoje su-

naikinta T
I , • ■ X • • ’ ’
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VARŠUVA, Lenkija, sug- 
sėjd 18.—Sekmadienį visą 
dieną nacių lėktuvai ataka
vo Varšuvą. Tarpe kitų pa
statų,. pranešimai sako, tapo 
sunaikinta Lietuvos legaci- 
ja. _•

Lenkų ambasadorius 
apleis Maskvą

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 18. — Pranešama, lenkų 
ambasadorius Rusijai, Waslaw 
Grzybowski, gavęs savo vy
riausybės instrukcijas . išva
žiuoti iš Maskvos. Betgi nepra
nešta, kada jis ketina apleisti 
rusų sostinę.

Praneša apie sukili
mą Vašuvoje

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
18. — čia gautas pranešimas, 
kad Varšuvoje išsiveržė suki
limas. Tačiau pranešimas pasi
lieka nepatvirtintas.

Iš Lietuvos
KAUNAS. —• Lietuvos butbo- 

listams nugalėjus Taline estus 
2:1, kurie buvo su latviais iš
ėję lygiomis, Lietuva neoficia
liai vadinama Pabaltijo futbo
lo meisteriu. Estijos sportinin
kai žadėjo dėti pastangas, kad 
nutraukti Lietuvos Latvijos 
sporto santykiai vėl butų atsta
tyti.

KAUNAS. — šį rudenį ža
dama sutvarkyti čigonus, ku
rių Lietuvoje esama per tūk
stantį ir kurie verčiasi vigo-, 
kiais neproduktingais, o labai 
dažnai net nusikalstamais ver- 
slais, kaip tai vagiliavimu ir 
kt.

: SUTRAUKA KARO ŽINIŲ
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LpNpONAS, ’ Anglija, rūgs.
18. -^^Vokiė^ių submarinas pa
skandino britų1, laivą, lėktuvų 
gabentoją, Courageous. Laivo 
vertė $20,000,000. ;

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 
18. *— šeštadienį nacių lėktu
vai* sunaikino Lietuvos,, legaėi- 
ją Varšuvoje.

' KAUNAS, Lietuva, rūgs. 18. 
— Pašaukti tarnybon Lietuvos 
atsarginiai kareiviai iki 40 me
tų. Vilnius paimtas. Rusų ka
riuomenė prie Lietuvos rube
žiaus.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
18. — Vokietijos spauda pa
skelbė rusų ir vokiečių susita
rimą pasidalinti Lenkija.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
18. — čia gauta pranešimų, 
kad Vokietijos-Rusijos slaptu 
susitarimu, Pabaltijo valstybes, 
jų tarpe Lietuva, pavestos Ru
sijai.

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
18. — Pirmadienio pranešimais, 
Varšuva atsisakė pasiduoti vo
kiečiams. Varšuvos radijo veik
la nutraukta. Nežinoma, kokia 
yra mieste padėtis.

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
18. — Lenkijos prezidentas 
Moscicki, užsienių reikalų se
kretorius Beck ir kiti valdžios 
nariai atvyko į Rumuniją. Ru
muniją pasiekęs Smigly-Rydz 
ir lenkų kariuomenės generali
nis štabas.

BERLYNAS, Vokietija, rugš. 
18. — Rusų ir vokiečių kariuo
menės susitiko prie Brest Li- 
tovsko.

RIGA, Latvija, rūgs. 18. — 
60 lenkų lėktuvų atskrido į 
Latviją. Lėktuvai suimti, lakū
nai internuoti. Į Latviją bėga 
lenkai valdininkai ir civiliai 
gyventojai.

TOKIO, Japonija, rug$»18. 
u- Dideliu pasitenkinimu japo
nai pasveikino rusą užpuolimą 
Lenkijos.

PARYŽIUS, Francuzija, rugy. 
18. -r? karininkai "Lenki
joj aiškina, kad jie atvyko pa
galbos lenkams teikti.

BELGRADE, Jugoslavija, 
rūgs. 18. — Gaunamais čia 
pranešimais, nuo to laiko*, kai 
Hitleris pradėjo karą Lenkijo
je, 10,000 čekų areštuota tik 
vienoje Prahoje.

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
18. —- Rusijos kariuomenė ar
ti'Rumunijos rubežiaus. Rusai 
paėmė nelaisvėn šimtus lenkų 
kareivių, taipgi užgriebė lenkų 
tankus, artileriją, lėktuvus.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
18. — Oficiali Vokietijos žinių 
agentūra DNB pirmadienį sa
ko, jogei Vokietijos karo vado
vybė vėl deda pastangas įkal
bėti lenkus, kad jie atiduoti) 
Varšuvą.

.BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
18. — Vokietijos lėktuvai, sa
ko kariuomenės pranešimas, 
siunčiami iš Lenkijos į vakarų 
frontą — Francuzijos ir Vo
kietijos pasienin.

LONDONAS,* Anglija, rūgs. 
18. — Numatoma, Mussolinis 
ir popiežius artimoj ateity pa
siūlysią kariaujantiems taiky
tis.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
18. — Apskaičiuojama, kad iki 
pirmadienio jau paskandinti 39 
laivai.

KAUNAS. — Prof. Volde
maras grįžo į Lietuvą ir ap
sigyveno Zarasuose.

Chicagai ir apielinkei fede 
alio oro biurą* dienai nra 
tašau m

Giedra; truputį šilčiau; sau
lė teka 6:33 v. r., leidžiasi 6:55 
vai. vak.

VILNIA
Rusai - naciai dalina Lenkiją

Nustatė naują rubežių
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

18. — Vokietijos spauda pir
madienį paskelbė rusų ir na
cių susitarimą padalinti Len
kiją. Sutartis susidaro iš 6 pa
ragrafų. Štai jie:

1 — Lenkijos valstybė, nuo 
pat jos įsteigimo po Pasauli
nio karo, neturėjo pagrindo ek- 
zistuoti kaipo valstybė.

2 — Lenkijos valstybė žuvo 
dėl savo nekompetentšikumo.

3 — Vokietija ir Rusija tu
ri pripažinti įvairias Lenkijos 
tautas ir sudaryti tų tautų kor- 
poruotas grupes.

4 — Vokietijos ir Rusijos 
užduotis yra pasidalinti įtakos 
sferomis ir užtikrinti taiką ii 
tvarka.

5 — Anglų ir francuzų pri
žadai gelbėti Lenkiją neturi pa

VOKIEČIAI PRIŽADĖJO PABALTIJO 
VALSTYBES RUSIJAI

RUSIJA UŽTIKRINUSI LATVIJOS NELIEČIAMYBĘ

RIGA, Latvija, rūgs.. 18.
Latvijos pasiuntinys Maskvoje 
painformavo savo valdžią, jo
gei sovietų Rusijos vyriausybė 
užtikrinusi jį, kad Rusija pa
siliks neutrali Latvijos atžvil
giu.

—X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

18. — čia prisimenama Vokie
tijos ambasadoriaus Maskvai, 
Schulenburgo, patarimas ru
sams: “Nesijungkite su demo
kratijomis, kurios neleis jums 
pasiimti Pabaltijo valstybių. 
Dėkitės su mumis, ir kai mes

SMIGLY-RYDZ PABĖGO Į RUMUNIJĄ
MOSCICKI, BECK IR KITI LENKŲ VALDŽIOS NARIAI 

RUMUNIJOJ; KETINA VYKTI ANGLIJON

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
18. — čia atvyko Lenkijos pre
zidentas Moscicki, užsienių rei
kalų ministeris Beck ir kiti 
valdžios nariai. Pranešimai sa
ko, jie ketiną perkelti Lenki
jos valdžią į Londoną.

Kiti pranešimai kalba, kad 
lenkų kariuomenės vadas Smi

LIETUVA PASKIRTA RUSIJAI HITLE- 
RIO-STALINO SUSITARIMU

LATVIJOS IR ESTIJOS LIKIMAS NUŽIŪRĖTAS TOKS PAT

rūgs.,jos rubežius bus sudarytas.
Vokietija leis sovietų Rusi

jai likviduoti Pabaltijo valsty- 
bes — Lietuvą, Latviją ir Es
tiją. Dėka to Rusija gaus ge
resnį išėjimą į Baltijos jurą.

Rusija atsiims Besarabiją i5 
Rumunijos.

WASHINGTON, D. C 
18. — Diplomatiniais keliais j 
pasiekusios Washingtoną ži
nios sako, kad greta vadina
mo vokiečių-rusų nepuolimo ak
to, kurio pasėkoje Hitleris už
puolė Lenkiją, • yra padarytas 
dar slaptas susitarimas.

šitas susitarimas skiria Eu* 
ropai naujus rubežius nuo Bal
tijos iki Juodosios jurų.

Pirmiausia Hitleris ir Stali
nas susitarę pasidalinti Lenki* 
ja. Hitleriui teks du trečdaliai 
turtingosios, pramoninės Len* 
kijos. Rusijai — kitas trečda
lis.

Bendras Vokietijos ir Rusi-

No. 220

grindo, nes Lenkijos jau ne
bėra.

6 — Prieš Britaniją ir Fran- 
cuziją dabar stovi klausimas: 
Ko jos nori kariaudamos prieš 
Vokietiją?

---- X---- X---- X----

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 18. — Pirmadienį StalL 
no vyriausybės organas “Izvie- 
stija” patalpino žemėlapį su 
linija, kuri parodo, kaip vokie
čiai ir rusai ketina pasidalinti 
Lenkija.

šita linija prasideda prie Ry
tų Prūsijos, šiaurėje nuo Oso- 
viet (Osowiec). Ji eina per 
Brest Litovską (Brzesc-na-Bil
gu) į pietus iki taško visai ar
ti vakaruose nuo Rumunijos 
vakarų dalies. v 

padalinsime Lenkiją, tai jus 
atsiimsite savo teritorijas.”

Kitas dalykas. Paryžiuje 
gautomis žiniomis, šiomis die
nomis įvyko Maskvoj Rusijos 
Politinio Biuro vadų posėdis. 
Tame biure pirmininku yra 
pats Stalinas.

Diskusijoje karo komisaras 
Vorošilovas pasakęs: šiandien 
Rusijos užduotis yra pasipel
nyti iš lenkų-vokiečių konflik
to juo greičiau ir atsiimti pra
rastas Rusijos vakaruose pro
vincijas — Lenkiją, Lietuvą. 
Latviją ir Estiją.

gly-Rydz ir lenkų generalis šta
bas taipjau pabėgo Rumuni
jon.

Jau 250 lenkų karo lėktuvų 
atskrido į Rumuniją. Rumu
nai lėktuvus paėmė, o lakūnus 
internavo. Parėjo Rumunijos 
rubežių taipgi tūkstančiai len
kų kariuomenės.

Suomijai bus duota autono
mija.

PARYŽIUS, Francuzija, rugr. 
18. —* Gaunamais čia praneši
mais, tūkstančiai naujų Vokie
tijos kareivių siunčiami Fran
cuzijos frontan. Gabena | fron
tą daugiau kariuomenės ir 
Francuzija.
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KariaujantiKinija
Jau suėjo dveji metai, kai Ki- vo renkami iš geriausių, nar- 

nijoje vyksta žiauri kova tarp šiaušių ir protingiausių karve- 
dviejų milžinų: kinų ir japonų. 
Pirmasis jų milžinas todėl, kad 
turi 400 milijonų tautiečių, di
džiausius plotus teritorijos, slin
kiai apskaičiuojamų žemės tur
tų išteklius, galingą jėgą atsi
spirti nutautinimui. Antroji yra 
didelė m iii tarinė galybe, ypač 
juroje, išvysčiusi aukštą civili
zaciją, nuostabų patrijotlzmą ir 
pasiryžimą. Ir štai šios dvi ga
lybės sukibo į žiaurią kovą. Ja
ponija tvirtina, kad ji norinti 
Kinijoje padaryti tvarką, iš
stumti iš jos baltuosius ir pas
kui bendradarbiauti su laisvąja 
Kinija ruošiant jėgas busimam 
karui su visa Europa, kuri lai
koma Azijos pusiasaliu. Kas gi 
toji Kinija? Prisižiūrėkime ar
čiau ir pasiklausykime kinų tau
tos istorijos.

Kinija, tai seniausia pasaulio 
valstybė, kuri išsilaikė iki šių 
dienų. Istorikai tvirtina, kad ki
nai į dabartinę savo žemę atėjo 
3 tūkstančiai metų prieš Kris
taus gimimą iš šiaurės ir šiau
rės rytų. Tenykščius gyventojus 
kinai užkariavę ir juos nutau
tinę. Palys apsigyvenę ir įkūrę 
savo imperiją upes Vei pakraš
čiuose, dabartinėje provincijoje 
šenai. Pirmieji imperatoriai bu-

.----- ’
Dr. Karolis Nurkaitis

AKIŲ GYDYTOJAS
Prirenka aki
nius atsakan
čiai ir sąžinin
gai.
VALANDOS: Utarninke, Ketver
ge ir Subatoj nuo 9 iki 9 vak.
Panedėlį, Seredoj ir Pėtnyčioj 

nuo 9 iki 8 vai. vak.
3421 So. Halsted St.
Telefonas YARDS 3609

džių tarpo. Dėl to pasižymėda
vo jie dideliais gabumais valdy
ti ir stiprinti valstybę. Pirmoji 
dinastija vadinosi Šia ir atsira
do XXII amžiuje prieš Kristų ir 
valdė iki XVII amžiaus. Pirmie
ji šios dinast jos valdovai buvo 
protingi ir sumanys, bet vėliau 
pamažu išsigimė. Septyniolikta
sis ir paskutinis buvęs didelis 
tiranas ir visai Išsigimęs. To jo 
per 600 metų viešpatavo cinas 
lija Šang. Iš 28 tos dinastijos 
valdovų (ik pirmieji buvo nar
sus ir tvarkingi. Jie gerokai pa
didino valstybės teritoriją, už
imdami naujus Azijos plotus ir 
įvedė didelę drausmę. Tačiau 
paskutinieji vėl išsigimė ir nu
stojo autoriteto pavaldinių tar
pe. Todėl XII amžiuje atsiran
da nauja dinastija Džou, kuri 
pradžioje sėkmingai vedė karus 
su įvairiomis kaimyninėmis tau
tomis ir visas nugalėjo, žymiai 
praplėsdama Kinijos sienas. Už
kariautus kraštus imperatoriai 
atiduodavo valdyti savo gimi
naičiams, mėgiamiems vadams 
arba pasižymėjusiems valdinin
kams, pasilikdami sau tuose 
kraštuose vyriausią valdžią. To
kiu budu atsirado daug kuni
gaikštijų, kurios laikui bėgant 
vis labiau atsipalaiduodavo nuo 
imperatoriaus valdžios. Galuti
nai VIII amžiuje prieš Kristų 
tos kunigaikštijos visai atskilo 
nuo imperatoriaus valdžios ir 
tvarkėsi; savarankiškai, vesda
mos net karus su kitais kuni
gaikščiais.; Visa Kinija, susiskal
džiusi į kunigaikštijas pradėjo 

1 ♦ •lttarp savęs karą, kuris tęsėsi iki 
III amžiaus. Tai labai liūdnas 
Kinijos laikotarpis. Bet 249 me
tais prieš Kristų vienas iš galiu-

Iš Lietuvos
KAUNAS KAUNAS. — Dėl /

pavasarį šalto ir vėliau sauso 
oro šiemet dobilų suimta 40-60 
nuoš. mažiau kaip pernai. Pie
vos silpnai tepažėle. Tačiau ja
vų, linų ir sėmenų derliai nu
matomi nemažesni, o rugių, 
cvicČių ir bulvių net didesni 
kltlp pernai su visu Klaipėdos 
craŠtu. Javų kokybė gera, šių 
metų derlius spėjamas toks: 
rugių 643,000 tonų, kviečių 
211,400 ton., miežių 253,200 to
nų, avižų 430,360 tonų, žirnių 
35,180 ton., vikių 19,910 tunų, 
inų 38;370 ton., sėmenų 31,- 

260 tonų ir bulvių 2,137,920 
tonų.

Office and * Etea. Phone ^aiumet 7471 
Office Hours:2-4 p. m J-8:36 p. m.

DR. ST. NA1KELIS
Pkysiclan and Surgecn)

326J So. Halsted Street

Dr. V. E. SliilhJNSki
DENTISTAS

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

. Tel, fards 0994. 
‘kniradn KMVirtacL Penktadieni 
4143 So* Archer Avė.

Tel. Lafayette 3656

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chlorinu* 
Ofisas 4MS SO. ASHLAND AVT 
Ofiso vai/Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 «k’ 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarime
Ofiso Tel.; YARDS 4787 

Namų Tel.' Prospeci 193*

Kaujienu-Acme Tfllepnotc
Varšuvos gyventojai bando išnešti iš savo degančių namų visa, ką gali.

giausių kunigaikščių sugebėjo pudu, pinigais ir kitokiomis!XII amžiuje šią išstumia Niu- 
grąžinti tvarką, sujungti kinus brangenybėmis. Tačiau tokiu.džen, kuri savo sostinę įkurdi- 
į vieną valstybę. Šis kunigaikš- budu apsiginti darosi vis sun-|na Pekino mieste. Kinijos im

peratoriai priversti naujiems 
valdovams mokėti duoklę ir sa
ve vadinti naujų valdovų “Se
serų vaikais”. Kartu jie traukia
si vis toliau į pietus, perkelda 
mi sostinę į Nankiną, o vėliau 
HangdŽou.

(Bus daugiau)

AKIŲ SPECIALISTĄ

CRANĘ COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

^ Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant 
5 tonus ar daugiau .............................. ■
Petroleum carbon coke $7.40 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI MALEVA ..........   97Č
4 HR. SPAR VARNI6IUS ..........................  $1.10 aukSč.
SIENŲ POPIERIUS .................   5c aukšč.
VIENO KAUTO ĖNAMELIS .................................... $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

COPRi m, nCeducraft sbrvice, INC.

DAISY BASKET PATTERN 2281
No. 2281—Kėdei padengti-

r
a> mm mm mm mm. MM MM4 «mm Mm mm MM* mm. Mm m^

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DtPT., 2281
1 1739 So. Halsted St, Chicago, Ht ' j

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No...*«............ti.

II Vardas ir pavardė....... *..... *...-..........-............. ........ ............ ............ ,..*.*.*,.u I
’ Adresas......-... -........-..... -........ .................. ....... ......................*........|
' Miestas ir valstija......... ........ ..................  ........... |

MM MM MM MM. MM MM MM M. MM MM MM MM MM MM MM MM M^

tis — Cin davė pradžią naujai kiau, nes ir Imperatoriai esti 
dinastijai, kuri valdė Kiniją tik menkesni, silpnesnį Prasideda 
43-jus metus, bet nuveikė dau-.ir viduje nesutikimai, maištai, 
giau, negu kitos per ištisus 
šimtmečius, šios dinastijos im
peratorius ši-Huang-di per 36- 
rius metus sukurė galingą Ki
niją, įvedė geriausią tvarką ir 
davė valstybei tokius įstatymus, 
kurie net iki šių dienų išliko. 
Be to, jis žymiai praplėtė Kini
jos sienas, prijungdamas dabar
tinę Pietų Kiniją, Korėją ir da
lį Indo-Kinijos. Jis sutramdė 
klajoklių tautas, kurios nuolat 
Kiniją užpuldinėdavo ir galuti
nai nuo tų užpuolimų apsiginti 
užbaigė statyti garsią Didžiąją 
Muro sieną. Jis buvo narsus ir 
griežtas, nevengdavo net žiau
rumo. Todėl jo neapkentė ne 
tik nugalėtieji kunigaikščiai, bet 
ypatingai Konfucijaus mokslo 
išpažinėjai, kurie imperatoriams 
įsakydavo būti švelniems su sa
vo pavaldiniais, buvo nusiteikę 
prieš prievartą ir:bet kokį.žiauri 
rūmą. Bet imperatorius nenusi
leido ir įsakė visus Konfucijaus 
mokslo veikalus sunaikinti, o 
jo kunigus žudyti* Nugalėjęs 
juos, baigė ir pats gyvenimą, 
užleisdamas vietą Han dinasti
jai, kuri viešpatavo 
metų prieš Kristų iki 
tų po Kristaus.

Ši dinastija grąžino

Nieko nepadeda ir Didysis Mū
ras. Galutinai 908metais dinas
tija baigia sąyo dienas, užleis
dama vietą lęitųriiO penkioms, 
kurių kiekvlėįįb yįęšpatauja vos 
po kelioliką metų. Kai kurie jų 
dar sugeba trutiipgiri laikui pa
daryti tvarką, bet pastovumo 
grąžinti nepavyksta. Jau X ir 
XI amžiuje visą dabartinę Mon
goliją ir Mandžiuriją užima 
mongolų rasės tauta Kidani, o

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, kac 
pačios Naujienos yra 

naudingos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
- sO- ■■ ■■■ > ■■ ■ John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENA IR NAKTĮf., 60/U

■

nuo 206
220 nie*

Konfuci*

vienyti švelniais įstatymais, 
skelbdama dievišką patriotizmą, 
tautos meilę, broliškumą, taiką. 
Jos viešpatavimo metu pradėjo 
klestėti menas, dailė, literatūra 
ir Visokis gerbūvis, pranyko no
ras kelti maištus ir kariauti su 
kaimynais. Tačiau dinastijai be
sibaigiant tvarka pradėjo irti, 
nes paskutinieji valdovai bilda*- 
vo net vaikai, ar nepilnapročiai, 
o kartais ir moterys, imperato
rių našlės, motinos. Ir vėl pra
sidėjo sukilimai, maištai, kruvi
nos tarpusavio kovos, valstybes 
skaidymasis. Ta netvarka ir nu* 
puolimas truko iki 618 metų. 
Per tą laiką viešpatavo 7 dinas* 
vijos, davusios 47 imperatorius, 
(š jų tik 13, daugiausia dinas* 
i jų įkūrėjai, mirė normalia 
nirtimi, o kili per maištus, ku
rių priskaitoma apie 31, buvo 
nužudyti, įmesti | kalėjimą ar 
patys pabėgdavo.

Tačiau Kinijos milžinas vėl 
itbunda. 618 metais pradeda 
viešpatauti dinastija Tang, kuri 
grąžina tvarką, ramumą, galy* 
ję ir gerbūvį. Visą valstybę Vėl 
sujungia, pakelia drausmę, vic 
iiybę. Ir vėl prasideda klestėti 
kvietimas, daile, menas, moks
las. Savo kultūra kinai nUšvie* 
čia Indo Kiniją, Korėją, Japoni
ją. Bet tas aukso laikotarpis 
negali ilgai trukti, nes iš šiau
rės dykumų ir stepių pradedi 
kinus smarkiai pulti nomadai. 
Kiniečiai tuo tarpu nepasirengę 
jų puolimus atremti. Juose jau 
giliai įskiepyta kraujo pralieji* 
mo neapykanta ir karo paneigia
mas. Pirmiesiems Tango dinas
tijos imperatoriams dar pavyk* 
sta karingus užpuolikus išsipra
šyti iš savo krašto diplomatiniu

DR. t. Z. VEŽELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

TeL Vardu 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

■' J omv h* »*, a;

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

' 4447 South Fairf ield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir šešta
dienio vakarais 6:30 vai. vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 KJ 

" —.Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių i... 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
i Patarnavi- 
k mas Dieną 
■ ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS Visose miesto

DALYSI

S. P. MAŽEIKA
3319 Liftianica Avenue

Yards 1139 
Yarde J138

LA CHA WICZ IR SŪNŪS
Ž314 Wešt 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. PullmM U74

ALBERT V. PETKUS
4704 SO. Wė8tern Ate, Phone JUtfttyette «<I24

į A iri ■...mrm.V

| ANTANAS M. PHILLIPS
įE 3307 LltUhiiica Avenue Phone Yards 4908
1 ANTHONY B. PETKUS
® 6834 S6, Western Avė. Phone Grovehill 0142
S 1410 South 49th Court Cicere' Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 Sii Galifomia A Vemto Phone Lafayette 3572

■ 1 .'-f"-?1-;'*,,'*1 .......... —  ,

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

L J. ZOLP Phone Yarde 0781
1040 We»t 40tb Street Yards 0783‘ \ . ....... 

. . ' : ....... ■____i_______________ _______•__________

DR. VAITUSH,
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimai 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuria 

ešti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, netvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS! nuo’ lu ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Karnos pigiau kaip

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK <111

KitlLietuviaiDaktarai_____

Dr. Margelis 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

pirma.

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halšted St.

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai^
Ofiso Tel, Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. 6f 35th and Halsted Stš.
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. California Avenue

Telefonas Republic 7868
Telefonas Rez. Tel.

DORchester 7200 STEwart 3316

Dr. William J. Charm
DENTISTAS

Ofiso valandos: 10-12, 1-5, 7-9
1957 E. SEVENTY-F1RST ST.

prie Jeffery Avė. '

. Ofiso Tel. Virglnta 0036 
Residence TelBEVfiRLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo fl—8 vai. vakaro 
W39 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos—9—10 A. M.
Nedalioj nagai autartį

Or. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 if 6-9 vak. 
<357 W. Garfield Blvd. 
Cor. Dattien. Hemločk 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Bruriswick 0597

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

■ 3343 S. HALSTED ST-

TeL Office Wentwortk 6236 
Rez. Hyde Park 3393

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomi*

KITATAUČIAI^
DR. HERZMAN • 
į iš kusuos 4

Gėral 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 kitokiai 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

’ CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Telefonu YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Hiesto ofisas—127 N. Deatborn St 
<amb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Varnų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, niinOls
1664 W. Madison SU

Telefoną* MONROE 6761
Valandos. 9 ryto Iki • vakaro

- A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

, M ■ > *M. I a.4 ■* 1 * * ■ —■ 1 " ■'** 1

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”



Antradien., rugsėjų 19, 1939

Ką Žmonės Mano
JAU TAIKOSI...

Lietuvoje “Sakalo” knygų lei
dykla, (kuri iš karto bandė lei
sti tik daugiau katalikiškos pa
kraipos knygas, bet dėl lenkty
niavimo, kadangi kaip tik to
kias leidžia ir sena didelė šv. 
Kaz. Dr-jos leidykla, ir dar ki
los gana apsčiai), pastaruoju 
metu matyt gana gerai verčia
si, leisdama jau net tiesiai “bol
ševikiško” turinio kai kurias 
knygas, (“bolševikiško”, kaip tą 
šaukia klerikalai). “Sakalo”, ve
dėjas, rimtas žmogus, tikintis, 
Kniukšta neseniai lankėsi Itali
joje, (jis rodos išviso niekada 
nėra atostogavęs, apsivertęs 
darbu, nes turbūt jo dėka tik 
leidykla taip laikosi ir auga). 
Štai ką rašo Turine leidžiamos 
lietuviams “Saleziečių Žinios”:

“ ... Ir mes pastatykim tokius 
namus...”

1938 m. lapkričio pradžioj 
Sal. Veikimo Centre apsilankė 
keletas žymių saleziečių bendra
darbių... vėliau prof. Antanas 
Maliauskis ir “Sakalo” b-vės 
direktorius P. Antanas Kniuk
šta. Malonieji svečiai, bent 
trumpai, susipažino su salezie
čių įstaigų veikimu. Stebėjosi 
saleziečių pasiektais laimėjimais

“STOVO L”
Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams, švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7c už gal.

100 galonų—714c už gal.
50 galonų—8V2C už gal.

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai.

Prislpildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

. ---------------

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL

__ --------------------*

ir nuoširdžiai linkėjo, kad kuo 
daugiausia panašių įstaigų įsi
kurtų ir Lietuvoje. Prof. A. Ma
liauskis ir P. Ą. Kniukšta ypa
čiai susižavėjo gražiai moder
niai įrengtomis C. Rebaudengo 
amatų njokyklomis. Profesorius 
entuziazmo pagautas, atsikreipė 
į P. Kniukštą ir sako: “Antan, 
ir mudu pastatykiva salezie
čiams tokią įstaigą Lietuvoje!”

Tas Maliauskis yra garsus 
juodašimtis ir “bedievių” bur- 
notojas, redagavęs “Vienybę” 
Kaune ir prirašęs tokių akiplė 
šiškai demagogiškų knygų, kaip 
“Bedievių inkvizicija” (Ar gir
dėjote kada tokį dalyką?!) ir 
panašių, žinoma, čia to Antano 
tik sumanymai, o pinigai su
prantami antro Antano, t. y. 
Kniukštos.... Jaū “Saleziečių Ži
nios” ir laižosi:

“Ką gali žmogus žinoti, gal 
kartais atsirasti ir iš lietuvių 
tarpo dosnių ir pasiturinčių 
žmonių, kaip aukščiau minėtos 
įstaigos fundatorius grafas Re
baudengo, Italijos senatorius 
Jįs pats taip kukliai gyvena, 
kad neišleidžia keletos centų 
tramvajui, o visus savo milijo
ninius turtus paaukojo ir dar 
aukoja tai didžiulei labdaros į- 
staigai pastatyti, įrengti ir iš
laikyti...”

Ką gali žmogus žinoti... Tik
rai! Na, gerbiamas Antanai 
Kniukšta, pradėk ar pėsčias 
Kaune vaikščioti, nebelipk į au
tobusą, ir nebemokėk knygų 
autoriams jokio atlyginimo, nes 
matai kas tavęs laukia... {am
žink savo vardą, nes to nori ki
tas Antanas, pastebėjęs tavo šir
dingumą, kuklumą, taupumą, 
darbštumą, štai kokiai amatų 
įstaigai tu reikalingas. Už ją 
tau ir nekošer knygų leidimas 
bus atleistas ir dovanotas. O į- 
staigos vardas, kai tu pastatysi, 
ir turbut tik gerbiamo profeso
riaus Antano Maliausko vardu 
testovės... Ilaja Dungaitė

Naujtenų-Aeme Telephoto

NAUJIENOS, Chicago, UI.
, - , -----------------■■ -A-----------------  . —

IS LIETUVOS
KAUNAS, i Anglijos par

lamento narių grupė, jų tarpe 
Mander, Vedgewo:d Brenn, 
Cook ir kiti žada rugsėjo mėn. 
pradžioje apsilankyti Baltijos 
valstybėse, jie busią ir Kaune 
bei musų pajūryje. Tai dau
giausia tokia parlamentarai, 
kurie Įdomaujasi Baltijos val
stybėmis ir žiromi savo drau
giškumu Lietuvai.

KAUNAS — Amerikietis fil- 
mininkas J. Januškevičius rug- 
piučio 29 d. išvyko per Berlyną, 
Paryžių, šerburgą atgal į Ame 
riką. Lietuvoje jis išbuvo 7 sa
vaites ir per tą laiką pagami
no daug gerų filmų nųolrau 
kų, kurias nori rodyti jau Ame
rikos Lietuvių Dienoje, New 
Yorke.

KAUNAS.—Paskutiniais me
tais Lietuvos eksportas į at
skiras valstybes vystėsi nevie
nodai: į* Vokietiją, SSSR, Bel
giją, Čekoslovakiją ir Daniją 
eksportas padidėjo, o į Didž. 
Britaniją, Olandiją, Prancūziją, 
USA ir Švediją sumažėjo. Eks
portas į Vokietiją yra padidė
jęs net 81,2 nuoš., o eksportas 
į Francuziją sumažėjęs 35,7 
nuošimčiais.

, tnniienosf

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIU 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

; CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
koi'ių negalime niekur kitur 
rasti.

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

CHICAGO. — George A. 
Eastwood, naujasis Ąrmour 
and Co. prezidentas.

PALAIKO VALGIUS ŠVIE
ŽIAIS ir SUTAUPO DIENOMS

I

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas

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

' and
LOAN ASSOClATlONof Chicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

$3,500,000.00
- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

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

TRUMPAI
Apie, kelurius brolius: Mūsos- 
linį, Hitlerį, Staliną ir Mikado
Buvo broliai keturi, 
Labai žiaurus ir pikti. 
Kraujo puotas jie mylėjo, 
Gyvus žmones mėsinėjo. 
Bet viens kito nepažino, 
Bendron puoton nevadino. 
Tik šių metų reikalai 
Ir fašistų “davadai” 
“Iššpėliuoti” Maskvoje 
Iš plokštelių dėžėje, 
Suglaudė visus į krūvą 
Ir padarė bendrą kūną. 
Tuojau brolis iš Maskvos 
Metė kaukę nuo burnos 
Ir kalbėjo atvirai, 
Kaip brolis broliams nuošir

džiai :
“Mieli broliai bolševizme 
Ir nacizme, ir fašizme, 
Ir saulėtam’ japonizme, 
Nesipykim, nesipeškim amži

nai,
Lyg maži, blozni vaikai;
Bet .iš tiesk i m ranką yiens 

kitam,
Ir demokratizmui prakeiktam 
Padarykim galą! Kam 
Jis gina laisvę, šviesą 
Ir pasako žmonėms tiesą 
Apie kraujo puotas, 
Gyvybes likviduotas!” 
Ir "broliukai keturi, 
Kraujo puotose savi, 
Bendran frontan stojo, 
Visi kartu užgiedojo: 
‘‘Bolševizmas ir nacizmas, 
Japonizmas ir fašizmas— 
Vienos motinos vaikai— 
Turi dirbtį visi bendrai: 
Demokratiją pasmaugt, 
Žmoniškumą iš šaknų išraut, 
Laisvę ant šakos pakart,— 
Kad nacizmas-bolšcvizmas, 
Japonizmas ir fašizmas 
Vešliai augtų ir gyvuotų, 
Kraujo puotas riebias ruoštų!”

Hm...
---- 1---- ~ 

Prisipažino, Kad 
Užnuodijo Maistą 
Kalėjime

Lietuvis bandė pabėgti

*

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

JOHN PAIiEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

Joliet Peni ten tiary kalėjimo 
viršininkai vakar paskelbė, kad 
surado kaltininką, kuris už
nuodijo sargų maistą. Jis yra 
Moy King Hong, kinietis, nu 
teistas kalėti iki gyvos galvos 
už žmogaus nužudymą.

4950
-j ’

• Neturi judomų da
lių šaldymo sis
temoj

£ K
• Nuolatinė tyla

• . Vfsh&rnet žemos 
palaikymo išlaidos

• Daugiau patikimų 
tarnavimo metų

• Nuolatines santau
pos kas jį apmoka

@ Su Serve! Elektrolux Ga- 
siniu šaldytuvu virtuvėje yra 
taip lengva pasidaryti vasa
rą valgius. Šviežus, trupus 
vaisiai, daržovės, gardžios 
šaldytos salotos ir skanės
tai ,.. gaivinantys gėrimai... 
namų -darbo šaltakošė—vis

ką galima padaryti greitai ir 
labai nebrangiai. Vienodas 
šaldymo principas, kuris pa
daro multi-temperaturą, lei
džia laikyti mėsą, vaisius, 
daržoves ir atliekamą valgį 
dienoms—nesugadinant ir 
neišdžiovinant.

LENGVA NUSIPIRKTI. Kiek rankpinigių įmokėjus ir leikaną (plūs 
kiek palūkanų) išmokant su mėnesiniais gaso patarnavimo išmokė
jimais. ....

Servel Elektrolux Dealers and
Public Service Company of Northern Illinois

Jisai dirbo virtuvėj ir ten su
pylė nuodus į kavą, nuo kurios 
vos nenumirė 11 kalėjimo sar
gų. Užnuodijimas buvo dalis 
trijų kalinių suokalbio pabėgti 
iš kalėjimo. Vienas tų “pabėgė
lių” buvo 2? metų lietuvis, 
Petras Balčiulis, irgi nuteistas 
visam amžiui kalėjime už 
žmogžudystę. Jam ir jo dviems 
sėbrams pabėgti nepasisekė.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
Skelbimai Naujienose 
h'nda nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

NAUJIENŲ SPULKA
• 1739 So. Halsted Street Tel. CANaI 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 <v.v •

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

Ilglrslt 
, muziką

Kasdien
iki

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

* pranešimus.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

MADŲ 
KNYGA

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

NAUJIENOS.
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, DL

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

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

Miestas............................. ...........

Valstija--------------------- —
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The Llthuanlan Daily News

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

1739 South Flalsted Street
Telephone CANal 8500.

$5.00
$5.00
$8.00

3c per

Subscription Ra tęs: 
per year in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago 
copy.

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams________________
Pusei metų ~______—___
Trims mėnesiams ----------
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui _______
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Hitlerizmo keliais
Sovietų “raudonoji” armija įsiveržė Lenkijon, ir ko

misaras Molotovas paskelbė, kad ji tenai nuėjo “vaduoti” 
baltgudžius ir ukrainiečius, kurie, girdi, paliko “be val
džios”, nes Lenkijos valdžia sugriuvo ir pabėgo.

Molotovo pasiteisinimas yra nukopijuotas iš Hitle
rio prakalbų. Kai pernai metais naciai užpuolė Čekoslo
vakiją., tai Hitleris sakė, kad jo tikslas esąs išvaduoti 
viengenčius vokiečius Zudetų krašte. Kai naciai anąmet 
įsiveržė Austrijon, tai jie tenai ėjo irgi vadavitno tiks
lais. Užpuldamas Lenkiją, Vokietijos “fiureris” dabar 
taip pat nieko kito netroško, kaip tiktai apsaugoti nuo 
“anarchijos” vokiečius Lenkijoje.

Puldamas savo silpnesnius kaimynus, Hitleris kiek
vieną kartą sulaužo sutartį, kurią jisai buvo su jais pa
sirašęs. Sovietų Rusija daro tą pat. Ji turėjo nepuolimo 
sutartį su Lenkija — ir dabar ją sulaužė. Ji turėjo abipu
sio apsigynimo sutartį su Francuzija, kurią Stalinas irgi 
sulaužė, susidedamas su Prancūzijos priešais.

žodžiu, Maskva atvirai stojo į tą, patį banditizmo 
kelią, kuriuo maršuoja rudoji Vokietijos diktatūra.

wbbbw

DAUGIAUS “BOMBŲ” Iš 
MASKVOS

Sovietų imperializmas
Tų grobimo politiką, kurią Maskva dabar pradėjo 

Vykinti paliai Baltijos jurą, ji seniai vedė rytuose. Ji 
prieš 17 metų užkariavo Gruziją, Armėniją ir Azerbei- 
džaną Kaukazo srityje. Ji po to per kelis metus kovojo 
prieš Kiniją, stengdamasi įsigalėti Mandžurijoje; tik kai 
ją iš Mandžurijos išstūmė Japonija, tai ji padarė su ki
niečiais taiką. Bet* drutinę Mongoliją, kuri yra kiniečių 
teritorija, Maskva pasigrobė ir valdo lygiai tokiu pat bu- 
du, kaip japonai Mančukuo.

Taigi buvo tik laiko klausimas, kada Maskvos impe
rialistiniai siekimai atsisuks į vakarus. Stalinas mano, 
kad dabar tam atėjo patogi valanda, kuomet Hitleris ėmė 
draskyti Lenkiją. Jisai stojo Hitleriui į talką.

Su Hitlerio pagalba Stalinas tikisi galėsiąs atsteigti 
vakaruose senąsias Rusijos caro imperijos sienas, pasi- 
glemždamas tas lenkų žemes, kurias pirmiaus valdė Ro
manovų dinastija, ir Pabaltės kraštus. Tuo budu jisai no
ri įgyti “tautos didvyrio” garbę ir paremti did-rusišku 
patriotizmu savo diktatūrą, kurios “komunistiški” pama
tai jau yra supuvę.

Šioje valandoje Stalinas “vaduoja” baltgudžius ir uk
rainiečius, nežiūrint to, kad šitos tautos rusų jungo ne
apkenčia. Po to jisai, ko gero, eis “vaduoti” lietuvius, lat
vius ir estus— kaip kad Hitleris, pagrobęs Zudetų kraš
tą, “išvadavo” čekus ir slovakus. Pranešama, kad Vilnių 
bolševikai jau užėmė.

Tie žmonės, kurie pirmiaus tikėjo kad Rusijos sovie
tų valdžia “kovoja prieš fašizmą,” ir “gina mažųjų tau
tų laisvę”, dabar mato, kaip begėdiškai juos apgaudinėjo 
Maskva ir jos apmokamieji agentai.

Kaip dabar turi jaustis tie Lenkijos darbininkai, ku
rie manė, kad Rusijos “darbininkiška valdžia” apgins jų 
kraštą nuo Vokietijos nacių? Kaip turi jaustis žydai, ku
rių tarpe buvo daug Maskvos simpatizatorių ? Kokį nu
sivylimą pergyvena ta lietuvių visuomenės dalis, kuri žiu
rėjo j sovietus, kaip į apgynėjus nuo agresorių?

Prieš trejetą savaičių, kai 
Stalinas pasirašė “nepuolimo” 
sutartį su Hitleriu, Amerikos 
komunistai buvot kaip perkūno 
nutrenkti. Per porą dienų jų 
laikraščiai tylėjo, nežinodami, 
ką apie tą sutartį sakyti. Pas
kui, atgavę žadą, jie emč vapa
lioti, kad Maskvos susitarimas 
su naciais buvo padarytas tiks
iu “sutsiprinti taiką”...

Dabar Maskva iškirto komu
nistams dar piktesnį šposą. Ji 
padarė musių paliaubas sti ja
ponais, pavesdama jiems pri
baigti Kiniją, ir tuoj po to So
vietų armija įsiveržė Lenkijon.

Kai atėjo žinia apie sovietų- 
japonų susitaikymą, tai komu
nistų “Daily Worker” nepatikė
jo, ir parašė, kad tą žinią sklei
džia “kapitalistinė spauda” — o 
tuo tarpu ją buvo pranešusi ofi
ciali sovietų telegramų agentū
ra “T ass”! ,

Raudonosios armijos įsiverži
mas į Lenkiją komunistams bu
vo taip pat nelauktas įvykis, 
nes dar rugsėjo 15 d. (už dvie
jų dienų prieš įsiveržimą!) Mas
kva išsiuntinėjo į visas šalis 
pranešimą, kad “sovietai neke
tina kištis į karą tarp Vokieti
jos ir Lenkijos”.

Tai parodo, kad Stalinas el
giasi su Amerikos (ir kitų ša
lių) komunistais, kaip su ko
kiais pastumdėliais, kurių jisai 
ne tiktai nepainformuoja apie 
savo politikos “pasisukimus”, 
bet kuriuos jisai tiesiog apgau
dinėja! Jisai reikalauja, kad jie 
aklai jo klausytų ir kiekvieną 
jo žingsnį užgirtų, nežiūrint ko
kias judošystes jisai daro. Jie 
yra tiktai Maskvos bernai, kurie 
dirba už pinigą, ir todėl “bo
sas” jų nuomonės nepaiso.

tinių ėjimas iš Lietuvos, nors 
susisiekimas pasažieriniais lai
vais dar nebuvo nutrauktas.

Pašto sutrukdymo priežastys 
yra aiškinamos taip:

Lietuva buvo sudariusi Gene- 
voje pašto sutartį su Vokietija. 
Pagal tą sutartį Lietuvos paš
tas buvo siunčiamas per Vo
kietiją, o paskui Vokietijos lai
vais per okeaną. Dabar Vokie
tijos laivai paliovė plaukioję per 
Atldntiką, todėl Lietuva dabar 
tdri stisitatti su kuria nors ne
utralia valstybe, kad ji apsiim
tų vežti Lietuvos paštą. Kai to
kia sutartis* bus sudaryta, tai 
Lietuvos paštas pradės vėl daž
niau ateiti į Ameriką.

“SSRS NESIKIŠ Į NACIŲ- 
LENKŲ KARĄ”

Pereitą šeštadienį “Laisvė” j- 
dėjo pirmame puslapyje tokį 
pranešimą iš Maskvos:

“SSRS nesikiŠ į nacių-len,- 
kų karą.

“Maskva, rtigs. 15. — So
vietai neturi jokios intencijos 
kištis į karą tarp Vokietijos 
ir Lenkijos, kaip ražo ‘Izvies- 
tija’, Sovietų vyriausybės or
ganas. Nė vienu žodžiu nėra 
minimas toks dalykas, kaip 
Lenkijos ‘padalinimas’ tarp 
Vokietijos ir Sovietų (apie 
kurį tiek prlpliaupė kapitalis
tinė Amerikos spauda).”
O sekmadienio ryte sovietų 

Raudonoji armija jau laužėsi į 
Lenkijos teritoriją!

Pasirodo, kad tai, ką “pliau
pė kapitalistinė spauda”, buvo 
tiesa; o tai, ką rašė komunistai, 
buvo melas. Tokiu budu Ameri
kos komu-naciai tapo dar kar
tą pačios Maskvos apgauti.

FAŠISTAI SVEIKINA 
SOVIETŲ ŽYGIUS

SLAPTA BOLŠEVIKŲ- 
NACIįT SUTARTIS

Iš Washingtono pranešama, 
kad Vokietija .ir sovietų Rusija 
yra slaptai susitarusios pasida
linti dentralinės Europos žemes 
nuo Baltijos iki Juodosios ju
tos, faktihai atsteigiant 1914 
m. sienas. Tos žinios yra gau
tos per J. V. diplomatinius šal
tinius.

Washingtofiė manoma, kad 
dabartinis bolševikų armijos į- 
šiveržhnas į Lenkijos teritoriją 
yra tiktai pirmas žingsnis įvyk- 
dinti tam planui, kurį padarė 
Hitleris šu Stalinu slaptame 
protokole prie sovietų-nacių 
“nepuolimo sutarties”, neseniai 
pasirašytos Maskvoje.

Kai Lenkijos armija bus ga
lutinai sutriuškinta tarpe nacių 
ir bolševikų ginkluotų jėgų ar
ba bus priversta pasiduoti, tai 
SSRS ir Trečiasis Reichas yra 
sldptai susitarę padaryti štai ką:

1. Pasidalinti Lenkiją taip, 
kad naciams .teks du trečdaliu 
Lenkijos kartu su turtingiausio
mis ‘ jos daiiVniš;* kurias vokie
čiai, jau yra užkariavę, o liku
sią teritoriją pasiims rusai.

2. Įsteigti/bendrą sieną tarpe 
Vokietijos ir Rusijos.

3. Vokietija paliks sovietų 
nuožiūrai nuspręsti Baltijos ša-

- Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos — likimą; duos Rusijai ne- 
užšalantį uostą prie Baltiko ju
ros ir padės jai atsiimti Besara
biją nuo Rumunijos. Suomija 
bus palikta nepriklausoma.

Jeigu šitos Washingtone gau
tos žinios yra teisingos (o visi 
Maskvos elgesiai liudija, kad 
taip), tai reiškia, kad Berlyno 
ir Maskvos diktatoriai y ta su
darę karo sąjungą su tikslu pa
vergti mažasias Europos tautas 
ir sunaikinti didžiąsias demo
kratines valstybes.

Aiškus dalykas, kad šitoje 
banditų sąjungoje Hitleris butų 
vadas, o Stalinas bus jo tarnas, 
nes sovietų Rusija neturi nei 
gerų kelių, nei pramones spe
cialistų, nei išlavintų karo vadų. 
Surišusi savo likimą su Vokie
tijos militarizniu, sovietų Rusi
ja pavirsta vokiečių kolonija.

iiu

Iš Lietuvos

Pavojus visai Europai
. Gavęs iš Hitlerio malonės grobį Lenkijoje ir Baltijos 

kraštuose, Rusijos diktatorius dabar turės eiti su juo 
ranka už rankos iki galo. Nors Molotovas pareiškė, kad 
Rusija busianti dabartiniame kare “neutrali”, bet aišku, 
kad tai melas*

Rusija dabar yra suinteresuota tuo, kad naciai lai
mėtų karą, nes jeigu jie pralaimės, tai visi Maskvos-Ber- 
lyno planai nueis niekais. Taigi Stalinas bus priverstas 
visomis jėgomis remti dabartiniame kare Vokietiją: rem
ti maistu ir karo medžiagomis, remti diplomatiškai, rem
ti ginklais; o jeigu to nepakaks, tai ir kareiviais.

Stalinas gali pastatyti po ginklu mili^nus vyrų. Vo
kiečių generolų vadovybėje jie gali pasidaryti stipri jė
ga. Todėl demokratinėms Valstybėms susidaro rimtas 
pavojus. Pavojus visai Europai ir net visam pasauliui# x

Italijos fašistai labai paten
kinti sovietų-japonų susitaiky
mu, kurio rezultate japonai įgi
jo “laisvas rankas” tęsti Kini
jos užkariavimą. O bolševikų 
Raudonosios armijos įsiverži
mas Lenkijon iššaukė tokį 
džiaugsmą tarpe Italijos juod- 
marškinių, kad fašistų spauda 
pradėjo dėti Maskvos komisarų 
paveikslus su biografijomis.

“Vienas Milano laikraštis”, 
sako telegrama iŠ Romos, “|- 
dėjo pirmame puslapyje so
vietų karo komisaro, Klemen- 
tijauš I. Vorošilovo, atvaizdą 
sii trumpa biografija.”

su retkarčiais užei* 
audromis 'vis dar 
Nors visą rtigpiu- 
nusi tęsęs nepapras- 
ir karštas oras pa*- 

visus javus

KODĖL SUTRUKDYTAS 
PAŠTAS Iš LIETUVOS
Prasidėjus karui Europoje, 

susitrukdė laiškų ir pašto siun-

mene, su plačia ukininkijos ma
se ir tai visuomenei patarnauja. 
Tai darnus ir gražus koopera- 
tiškas, visuomeniškas darbas, 
kuris tiek gražios naudos teikia 
visam kraštui.

Sakykite, kas jau iš Lietuvos 
išeivių dabar nežino apie Pie
nocentro, Lietūkio, Maisto ir ki
tų visuomeninių organizacijų 
veikimą? Šios visos organizaci
jos yra sudarytos grynai visuo
meniniais pagrindais ir jos da
ro milijonines apyvartas. Jų va
dovybės metai į metus renka
mos, ir renkamos iš patikimiau
sių asmenų.

Tai geras įrodymas, kad ir 
visuomeniškai galima tvarkyti 
ūkis vengiant visokių savanau-

Lietuvos premjeras, generolas ČERNIUS, pranešė, kad pa
šaukti tarnybon Lietuvos atsarginiai.

Lietuvos kooperacijos pareigūnai

pelno siekia. Šiose organizacijo
se gautas pelnas eina bendriems 
visuomenės ir viso krašto rei-

Taigi, Lietuvos ukiškasai gy
venimas yra stipriai pakrypęs 
į visuomenės vagas ir tos sąly
gos jau išugdė, išauklėjo savo
tiškus visuomeninio ūkio parei
gūnus. —H. L.

(GALAS)

Visuomeninio biznio žmonės. —- Kooperacijos darbuotojų 
atlyginimas. — Kooperatyvų vedėjais žmones pasi
tiki. — Kooperatyvai stengiasi savo politinį veikimą 
neutralizuoti. — Kalbėk apie ką nori, tik neliesk po
litikos klausimų. — Savo rųšies diplomatija. — Gali
ma apsieti ir be tarpininkų.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

, KAUNAS. — Karštos dienos 
ir sausros 
nančiomis 
nesibaigia, 
čio mėnesį 
tai gražus
dėjo ūkininkams
gerus nusiimti, tačiau prade
dama dejuoti dėl vandens tru
kumo ir ganyklų sumenkŠjb 
mo. Jei dar ilgiau toks oras 
nu tęs, gali visiškai pritrukti 
vandens. Jau dabar daugelis 
gyventojų turi eiti skolintis 
vandens iš tolimesnių kaimy
nų. Musų sąlygoms neįprasti 
karščiai daUg kam ir į sveika
tą atsiliepė. Kaune dėl karščių 
išėjo iš proto, vienas dantų gy
dytojas, o Palangoje psichiniai 
susirgo vienas advokatas. Kal
bami, kad dėl karščių yra ir

'daugiau nukentėjusių.

jo tuščiomis nu
metu patyrimai 

jau labai išprusi- 
kaip reikia elgtis 

nes kitaip
vedėjai neturėtų žmonių 

pasitikėjimo ir nebūtų 
pareigoms renkami. Turė- 
galvoje, kad jie ne sau

(Tęsinys)
žodžiu, gavę net visai neigia

mą atsakymą vis dar jus vilties 
neprarandate, kad, kada nors 
dar galėsite vėl iš naujo savo 
reikalą iškelti.

Tai jau yra apsukrus, gudrus 
visuomeniški pirkliai, kurie ge
rai žino, kad klijentą tuščiomis 
niekuomet nereikia paleisti ir 
jam reikia suteikti tokių vilčių, 
kad jisai dar kąrtą ateitų pas 
jus pasiteirauti, pasikalbėti, o 
gal kada nors biznis išdegs.

Patarnauk, kaip gali ir moki 
klijentui, bet 
paleisk. Ilgų 
tuos vedėjus 
no ir išmokė
su savo klijentais, 
tokie 
tarpe 
toms 
kime
tarnauja, ne sau turtus krauna, 
bet stovi visuomenės ūkiškų rei
kalų sargyboje.

Tokiu atsitikimu jie ir būti 
kitokiais negalėtų, nes neturėda
mi žmonių tarpe pasiitkėjimo 
negalėtų varyti tą visuomeniš
ką biznį, patarnauti visuomenės 
ūkiškiems reikalams.

Stambių kooperatyvų, ar jų 
sąjungų direktoriai, ar reikalų 
vedėjai turi jau visokių reikalų 
ir su užsieniais, todėl retas jų 
nemoka keletos svetimų kalbų. 
Jie kalba keliomis svetimomis 
kalbomis, kurias yra pakanka
mai pramokę. Kadangi daugiau
sia turima reikalų su Britų im
perija, tai dauguma jų moka 
anglų kalbą. O jau kiekvienas 
didesnis kooperatyvas turį ang
lų kalbos korespondentus, kurie 
Veda ta kalba visą koresponden
ciją

Atsakingi kooperatyvų dar
buotojai dažnai lailkosi užsie
niuose ir tenai nuodugniai susi
pažįsta su to krašto ukišku gy
venimu ir įeina j artimesnį as
meninį kontaktą pu. biznio pa
sauliu. Lygiai kaip pas save na
mie, taip lygiai ir užsieniuose 
jie turi įgiję didelį asmeninį pa
sitikėjimą.

Juk be tokio pasitikėjimo 
prekybinis bendradarbiavimas

su užsieniais butų visai neįma
nomas.

Turėkime galvoje, kad koope
ratyvų sąjungos su užsieniais 
varo didžiulę prekybą, kuri sie
kia kartais kelerių dešimčių mi
lijonų litų. Kooperatyvų ekspor
tas į užsienius sudaro veik du 
trečdalius viso Lietuvos ekspor
to, o taip pat iš užsienių į Lie
tuvą prekių importas veik suda
ro pusę viso Lietuvos importo!

Taigi, visa Lietuvos didžioji 
prekyba su užsieniais jau eina 
per kooperatyvų sąjungas.

Juk tokie kooperatyvų direk
toriai turi mokėti ir sugebėti su
rasti Lietuvai užsieniuose ati
tinkamas ir geras rinkas. Jie tu
ri sugebėti tenais patiekti ge
ras prekes ir turi mokėti iš te
nai pargabenti geras ir pigias 
prekes į Lietuvą. Taigi, šie vy
rai turi gerai nusimanyti preky
boje, pažinti pas save ir svetur 
rinką!

Iš čia jau seka, kad jų parei
gos yra labai atsakom ingos ii‘ 
turėkime galvbje, kad jie toms 
pareigoms nėra kieno nors ski
riami, bet pačios visuomenės 
renkami. Kooperatyvų nariai, 
daugumoje tai pilkasai Lietuvos 
kaimas, jos ukininkija. Jei Lie
tuvos ukinihkija moka ir suge
ba tokius savo kooperatyvų di
rektorius išrinkti, tai reikia 
spręsti, kad tasai Lietuvos kai
mas yra visuomeniškai subren
dęs! Jisai savo ūkiškuose rei
kaluose gerai orientuojasi, nes 
kitaip nesugebėtų tokioje aukš
tumoje išlaikyti .kooperatyvus, 
tai yra visuomeniškai tvarkyti 
savo ūkio reikalus.

O kartu reikia ir tai pasaky
ti, kiek turi būti lankstus tie 
kooperatyvų atsakingi vedėjai, 
kad mokėti ir sugebėti tos ūki
ninkuos masėje įgyti pasitikėji
mą ir kartu vadovauti tomis u- 
kiškomsi organizacijomis, ku
rios daro tokias milžiniškas a- 
pyvartas ne tik Lietuvoje, bet 
ir užsieniuose.

šie vyrai dirba palyginamai 
už mažą atlyginimą, nes juk jei 
jie verstųsi privačiu bižniu, ne
abejotinai žymiai daugiau sau 
medžiaginės naudos turėtų.

Bet jie eina kartu su visuo

M argumynai
Mokslo nuomonė apie 

žmogaus amžių
Kodėl žmogus sensta, nė 

vienas mokslininkas tiksliai 
negali atsakyti. Tačiau yra 
įvairių nuomonių, kurios iš 
dalies visos yra teisingos. Visų 
mokslininkų tikslas pailginti 
žmogaus amžių. Vienų moksli
ninkų yra manoma, kad žmo
gaus kūno ląstelės kažkokiu 
nepatirtu budu nustoja savo 
lankstumo, liaununio, ener
gingumo, t. y. nieko kito, kaip 
jaunumo. Tam pasipriešinti 
nesurasti tikri budai, nors bu
vo daryta bandymų perpilti 
senstančiam žmogui jauno 
kraujo. Tai bent kiek padėjo, 
,tačiau ; tatai klausimo - neiš- 
sprCndėL Prieš kelis metifs bu
vo pagarsėjęs Voronovo'ban
dymas atjauninti žmones ope
racijos budu. Bet čia taip pat 
tik laikinai atjauninti pavyko, 
nes vėliau dar greičiau prasi
dėjo senatvės reiškiniai, o kai 
kurie pacientai greičiau atgu
lė ir į kapus. Todėl daugelis 
mokslininkų pasisakė, kad ope 
racijos budu atjauninti žmogų 
vargiai pasiseks, nes tai butų 
tas pats, kas pilti jauną vyną 
į nebetinkamą ir išklerusią

Tuo bųdu dabar bendra mo
kslininkų nuomonė apie žmo
gaus amžių yra ta, kad žmo
gus savo amžių gali prailginti, 
laikydamasis higienos reikala
vimų, o taip pat sudarydamas 
sau sąlygas socialiai tinkamai 
gyventi. Tiek mokslininkai 
šiuo tarpu galėjo pasakyti 
apie senatvės priežastis ir jos 
pašalinimo budus, nors tenka 
pabrėžti, kad mokslininkai ti
ria ir toliau žmogaus kūną ir 
neatsisako nuo nuostabių ban
dymų. Taip, pavyzdžiui, iki 
šiol yra pasisekę atgaivinti, ir 
taiz tiksliai yra nustatyta, mi
rusio žmogaus širdį, išimtą iš 
lavono (Kuliabko bandymas). 
Taip pat bandyta ištirti ir pa
vienių kūno dalių gyvenimas, 
pavyzdžiui, kaip gyvena at
skirai padėta ausis, pirštas ir 
net galva. Taip pat buvo pa
daryta visa Čilė bandymų audi
nių kul^ros auginimo atžvil
giu. Čia aiškiai buvo nustaty
ta, kad audiniai gyvena ir 
sutapę su žmogaus kurni* 
galiau Filatovo bandymas 
do praregėti ir neregiui, 
iš mirusio žmogaus akies
vo paimta dalis rugienos ir 
peroperuota į gyvo žmogaus 
akį. Be to, buvo išbandyta per
pilti ir kraują mirusiojo žmo
gaus gyvam žmogui. Visi tie 
bandymai parodė, kad žmogui 
mirus dar kai kurie organai 
visai savarankiškai veikia ir 
gyvena ir jie tik tada miršta, 
kai nebepajunta bendro kūno 
veikimo.

ne- 
Pa- 
lei- 
kai 
bu-
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fjaunio's Vaičiuliutės- 
Bkrinckaus Vestuvės

Praeitą šeštadienį, 4 valandą 
po pietų Marųuette Parko baltu 
divonu ir gėlėmis išpuoštoj 
bažnyčioj gražios panelės lėtu 
tempu, rimtais veidais, su pui
kiausiomis gėlėmis slinko prie 
altoriaus. Kiekvieną iš jų pasi
tiko pabroliai Juozas Vaičiulis 
savo mylimą dukrelę Jose- 
phine, kuri atrodė baltutė, gra
ži, lyg peteliškė, pavedė į glo

bą busiančio gyveninio dfaugo# 
Jono SkrihckttUs. Laike šllubo 
p-ia Janušauskienė dabai gra
žiai giedojo Avė Maria ir “i 
love you truly“. Paskui visi 
vestuvninkai ir svečiai susirin
ko į p. Graffiotito salę, Brigh- 
ton Parke# ir prasidėjo links
mybės, puota.

Joniškiečiai Vaičiulial buvo 
nepaprastai prisirengę ir sve
čius nuoširdžiai vaišino* Darbš
čios gaspadinės# p* Tolkaišienė, 
Paulok ir Pekoraitienė riiikro- 
vė stalus gardžiausiais valgiais 
ir trunkais ir žydihčioinis gė
lėmis papuošė. Už simbolinio 
torto sėdėjo jaunutė bridė Vai- 
čiuliutė su savo Jonuku. Juos 
asistavo judrus jaunimas ir 
malonus senesni dalyviai.

Laike vakarienės kalbėjo J. 
Garadauskas, V. Briedis, p. Ga- 
radauskienė, Dėdė Vaitekūnas, 
V. Buknis, John Baldys, jaunų
jų tėvai Vaičiuliai ir Skrinskie- 
nė \ iš jaunuolių — p-lė GUra- 
dauskaitė, p. Budraitės ir kiti. 
Visi linkėjo jaunai porelei Vai- 
čiuliutei-Skrinskui laimingo že- 
nybinio gyvenimo ir daug bu
siančios laimės. Josephine ir 
John Skrinskai pagalios vi-

slcms paačlavo, ir svečiams Ir 
savo mieliems tėveliams.

Dėl stokos laiko negavo p;O- 
gos palinkėti iminės jaunie 
siems J. Ė. Gaspafaičiai# Ėm- 
polial, Rudžiai, Povilaičiai^ 
Karmišlenė, Btiknienė# May- 
moiid Kanu šas# p-ig Poviiaičiti- 
tė# J. M. Paugai, Cdnnlė Paugy- 
tė, Olbikai, Urbonai# p-la Vai- 
tektmienė# Adomaitienė, J* Tan
kus# Misevičiutė# jos mahiytč 
ir daug kitų* Toastmasieris ši
uo# kad ui tai nei vienas ne 
rugojo*

Algirdas Briedis ir orkest a t 
puikiai grojo rakiams, ^euma 
dienlo rytui kaušas# g.ldys 
mplusnojęs Užgiedojo ly.meil 
nę# bet svečiai dar linksminosi.

Prie šios progos Juozas ir 
Jadvyga Vaičiuliai visiems ta
ria nuoširdų ačiū Už atsilanky
mą į jų vieniu lėlės dukrelės 
vestuves. —R. Š.

Išsiėmė Leidimu**
'et’ybonig

(('hicagojl
Steve Yursis, 25, su Marry Pa-
feo, 18

Joseph Ltirttp, 22, su Susan 
Juška, 21

DESIMTMETINIS
IŠPARDAVIMAS

RAMO JUBILIEJAUS PROGA
PYKAI! Didelis Vilnonis Blanketas, Vertas 

$10.00—Su Kiekvienu Pečium

KONOMiM»

: Daugiau savybių yra įdirbta į šį naują Quaker
f negu į bet kokį kitą šildytuvą. Specialiai išde-
E zainintas Quaket’s auksiniam jubiliejui nešaSjlH jums šias daug laiko ir pinigų taupymo ypaty

bes! Air-Flow Top apytakai pagreitinti... Vlsual 
Control Dial pirštais kontroliuojamas šildytuvo 
priešaky... Pyrei Flame Panel kad neštų jums 
liepsnos karštį į kambarius ... Economiser Burn- 
er žemiausiam liepsnos prisukimui... Radiato- 
Rai tor “spot” šilumai... ir Aerovex Base grin
dų kiaurpučiarris sumažinti iki minimumo. Nie

kur kitur negalite gauti tokio pui
kuolio, tiek daug prasikišusių ypa
tybių, tiek būtinų! Ir nusistebėsite 
patyrę, kiek^ mažai tekainuoja to
kiam visų šauniausiam pečiui įsi
gyti.

Jos. F. Sudrik
FURN1TURE HOUSE

3409-3421 80. KALSTEI) STREET
TEL. \ARDS 3088

1940 METŲ RADIO MODELIAI 
IŠKRAUTI PARODAI

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
WCFL 970 k. nedėlios vakare 9 valandą.
WAAF—920 k. Panedėliais ir Petnyčiofnis 4:30 po pietų.
WHFC—1420 k. ketverge kaip 7 vai. vakare.

kdward Dziedzls, 25, su Ma
rle Ploczek, 26

Frederic Kondratas, 23, su 
Onna Oscar, 23.

S.L.A.-
Reikalai

Gyvenam ir gyvenimas mUs 
mokina. Iš mano distrikto 
SLA kuopų kai kurie organiza
toriai uždirbo suvirs $150 ačiū 
Pažangos Vajui. Man rodos, 
kad mano distrikto vienas or
ganizatorius aplaikys nuę Pa
žangos Vajaus vedėjo ir gene
ralinio organizatoriaus p. adv. 
Kl. Jiirgelionio pirmą ir aukš
čiausią dovaną.

Prieš akis turime du labai 
didelius ir svarbius darbus nu- 
viekti. Pirmas, mano dis
trikto kuopų organizatoriai yra 
pasiryžę padvigubinti savo 
kuopų skaitlius nariais. Taip 
skubotai tas verbavitnas narių 
bus daromas, kad ateinančiam 
Ghicagoje SLA seime galėtu
mėm pasirodyti nepaprastai di
deliu chicagiečių delegatų skai
čiumi. Antras — tai viešas pa
sveikinimas naujai įsirašiu
siems hariams. Čia turėsim iš
kelti iškilmingą vakarienę, pa
įvairintą puikiai suplanuota 
programa.

Gerbiamieji kuopų organiza
toriai pamihkit, kad čia tik 
pradžia Pažangos Vajaus. Jis 
tęsis be pertraukos toliau ir he- 
užilgo Pildomoji Taryba pa
skelbs viešai antrą Pažangos 
Vajaus eigą. Čia tai prasidės 
tikroji rugiapiutė verbavimui 
naujų narių į SLA.

Dr. A. L. Graičunas,
Ch-gos Distr. Organiz.

Morning Star 
Važiuoja Į Jeffer- 
son Girias

———— !■>. r

NORTH SIDE. — Morning 
Star Klubo paskutinis šio sezo
no išvažiavimas įvyks kitą sek
madienį, rugsėjo 24 d. Tai bus 
Morning Star Klubo diena.

Visi Morning Star Klubo na
riai, jų giminės, draugai ir pa
žįstami esat kviečiami išvažia
vime dalyvauti. Tai tur būt bus 
paskutinis šios vasaros išvažia
vimas — “pabaigtuvės“, kur 
turėsime progos smagiai laiką 
praleisti. Rengėjai yra pasiryžę 
viską sutvarkyti taip, kad suši- 
rinkiisi publika galėtų smagiai 
laiką pralfeisti Jeffersori gitioše 
sykiu su mumis. ~J. R. /

Mirė Besiginčyda- 
r ma Apie Karą

J ■■ -m I. »

Susijaudinusi laike ginčo apie
> kąrą# nuo širdies ligos pasinliM 
, rė 65 metų Gary gyventoja,

Mrs. Maggie Golcett. Ji gyve-
> no adresu 1705 Pietce streėt.

Jaunimiečių Choras 
Pakeitė Perstatymo 
Datų

■ ■ ..‘'iiir i ii

Sausiu 21 “N? koneortas
. — .. ■

Pereitą ketvirtadiehj Lietuvių 
Jaunimo Rulturus Matelio cho
ras gavo pranešimą iš “Naujie
nų0 administracijos# kad sau* 
slo 21 d. bus “Naujienų“ koi- 
čėftūS. Tai reiškia iUo paeiti 
taiku# kada jathiimiėčių cho 
ras žadėjo perstatyti opere ę 
“Kada kaimai Nemiega

Tas pranešimas jatmimie 
čitiose sukėlė nemažai susirū
pinimo. Bet galų gale klausimų 
hrišotilč htiVykę Į Sdfcolų sve
tainę. Pasikalbėjus su Sokolų 
svetaines draugišku ir manda
giu užveizda ir paaiškinus reiJ 
kalą, pakeitė parengimo datą. 
Dabar jaunimiečių choras ope
retę “Kada, kaimas nemiega“ 
perstatys vasario 4 d. 1940 iii. 
Sokolų svetainėje.
Įstojo į chorą Balis Attttcška

Pereitą penktadienį at Lankti 
į choro pamokas ir įstojo į
chorą Balis Armoška. Musų 
choras kas kart vis auga narių 
skaičiumi. B. Armoškos asme
nyje choras turės gerą veikė
ją. B. Armoška yra nemažai 
veikęs Chicagoj dramatiniuose 
rateliuose. Jis yra ne tik komi
kas, bet ir kūrėjas. Jis parašo 
ir išpildo scenoje savo komiš
kus kūrinėlius, šiuo laiku B. 
Armoška yra Žemaičių Kliubo 
sekretorius.

Taipgi atsilankė į pamokas 
senas choro narys Vytautas Že
maitis, kuris per kurį laiką ne
silankė. Dabar Vytautas žada 
dainavime dalyvauti. Kaip pasi
rodo, tai žemaičiai stiprina sa
vo pozicijas jaunimiečių chore. 
Tai nieko, mes mokam su vi
som lietuviškam “tautom“ gra
žiai sugyventi.*

<,h A J 'Po painokų jpąsilinksminirtias
Po pamokų choras turėjo pa

silinksminimą. Choristai nepri; 
sisotino dainavimu per choro 
pamokas, tad po pamokų atsi
darė tikras koncertas, tik trau
kia liaudies dainas nuo ausies. 
Dainų sutartinė skambėjo Ho- 
Ilywood svetainėje iki 12 vai. 
nakties.

Reikia pažymėti, kad mes 
turime gerų ijiuzikantų; šiame 
pasilinksminime šdkiams grie
že ratelietis Bruno Aldonis. 
Bruno čia gimęs jaunuolis, pui
kiai griežia > piailo akordeonu. 
Jis moka Visus lietuviškus šo- r
kius. Jis .yra ratelio narys. Nors 
chore jis riedainuoja, bet jam 
tik pranešk, kad reikia muzi
kos, tai jis tuojaus ir prisista
to su savo didžiuoju akordeo
nu.

Bruno sesuo Stelių Aldoniutė 
taipgi veikli choro narė, ji dai
nuoja soprano. Taigi tarpe iš 
Lietuvos atvykusio jauhiino yra 
ir čiagiiiiio. Bet tie jaunuoliai 
sutampa su Lietuvos jaunimo 
dvasia, nes jįė yra savo tėvelių 
gražiai lietuviškoj dvasioj iš
auklėti.

Mes kviečiame ne tik iš Lie
tuvos atvažiavusį jaunimą# bei 
ir čia gimusį ir augusį jaunimą 
stoti į jaunimiečių chorą. Tie 
jaunuoliai, kurie susigyveno 
musų chore, sako, kad niekui* 
negali rasti tokio linksmo bū
rio ajunų žmonių kaip pas jau- 
nimiečius; W. Raila.

LAIŠKAI
Į Naujienas ktčjo Šiefris aš

menims laiškai, kurių prašome 
galiinaf greičiausiu laiku atsi
imti.

Connie Bartkus 
MaLy Facėviče 
Stanley Pricė 
Joy Schleičher 
J. Stephens 1
John Steponaitis 
Viricdi Uždaviniui < 
Anton Yuszus
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Vienas iš Chicagos tūkstančių

GASU
ŠILDOMU

MAŽŲJŲ NAMU

Vis didėjantis Čhlčagos mažesnių namų skaičius yra 
apšildomas gasu. Dabar, daugiau negu bet kada, Chi
cagos šeimynos supranta, kad nepalyginamas smagu
mas if patogumas, šildanties gaso šiluma, sutinka su 
VkdUtitlČs šemids budžėfU. Pavyzdžiui: Štai namas pri
klausąs ALEKSUI TOMASHfcK’Ul, 7044 Imlay Ave- 
nue. Pelikių kambarių freirrtlnis namas su gaso šil
doma karšto Vandens apšildymo sistema. Gaso kuras 
PER 8 ŠILDOMUOSIUS MĖNESIUS 1938-1939 metais 
vidUtihiai apsėjo tiktai...

MĖNESIUI

IŠVISO PER SEZONĄ TIKTAI $76.
Šauk WABash 6000 tikslu gauti patikrintą apskaičiavi
mą, kiek apseis Automatinis Gasinis Namo Apšildymas

MODEAN COOKERY. . CONSTANT HOT WATER . . SILENT REFRIGERATION .. GAS HEATING

I THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANYJ 
l? P H O N t W A B A $ H 6 0 0 0 •

Joniškiečiai 
Pagerbė Velionį 
Vincą Briedi

taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Iš Johiškiečių Kliubo veikimo

JoiiiŠkiečių Labdarybės ii 
iultitPos Kliubo reguliaris me- 
tiesinis susirinkimas įvyko sek- 
madfehį, rugsėjo 10 d., Holly- 
Wood svetainėj, 2417 W. 43rd 
St.

Atsidarius susirinkimui, pir
mininkas Jonas Jankus pakvie
tė dalyvius vienos minutės at
sistojimu atiduoti pagarbą išsi- 
skyi’usiam iš Joniškiečių Kliu
bo nariui Vincui M. Briedžiui. 
Taipgi klitibb. valdyba ir daly 
vavusieji susirinkime nariai iš
reiškė giliausią užuojautą ve
lionio Vinco Briedžio dukterei 
Birutei ir sunūi Albertui, nete
kusiems savo brangaus tėvelio.

Ruošia vakarą
Po to buvo svarstomi kliubo 

reikalai. Kliuban įstojo du nau
ji nariai, būtent: Mykolas ir 
Eližabeth Btidauskai, nauji Ho- 
lly\Vood svetainės

Tapo išrinkta 
dviejų jaunuolių, 
los Mickevičiūtės
Karniušo paruošti vakarą spa
lių 29 d. šioj Hollywood sve
tainėj. Tai bus nepaprastus va
karas# ypatybę kurio sužinosi
me kiek vėliau. Po susirinkimo 
nauji svetainės savininkai, pp. 
Rudauškai# dalyvavusius narius 
maloniai pavaišino.

Dėde B. Vaitekūnas.
■ •• ■■ -• - - -, •

Bandė Nužudyti 
Merginą

savininkai.
komisija iš 
būtent: Stel- 
ir Raymond •f

St. Charies policija Suėmė 21 
metų jaunuolį Willard Tėrfy 
ir apkhltino jį bandymu nužu
dyti merginą*

Įsigavo j Howell Manufectub- 
ing Co. dirbtuvę, jisai peiliu 
kirtp per veid£ darbininkė! 
Mafgaret MacDoųald ir ją 
skandžiai sdžeidė. Prieš keletą 

įkalintasmėhėšiŲ jisai bdyo 
už jos sumušimą.

Jaunuolis aiškina, 
ftiergiiią ląbai 
šalinasi. 4

kad 
bet ji

Jis 
jo

Jeigu 
kis i 
gausi 
metų.

Lietuvis Plumberis
— Laisniuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į fnHnas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotai. Tamgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3496 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3498

■l» I ——M...

n .III I ,....

• LIGONINES 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA*
TONSILAJ IŠIMAM) už $ £.S0
GYDYMAS LIGONINE.! *gg.00 
RAUDONGYSLES IŠIMAM? >ienp 

diena Ligoninėje $ 35.00
KEUMATTZMAS ^.00
Greitai Palengvinama
VISAS LIGAS GYDOMA $ J .00 

Ekzamiuaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1906 So* Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
'a rantuotas.

420 W. 63rd St 
reL ENG. 5883-5849

NAMŲ NVO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

neturi pinigų, kreip 
Naujienų spulk.ą,- 
paskolą ant ii g M

1739 So. Halsted St
CHICAGO,

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir. namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
Utles.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinft atdara kas vakaras 
Ikf 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

Užlipti Užlipo, 
Bet Kaip Nulipti?

betDraugai nenorėjo tikėti, 
53 metų Adomas MaHediak, 
huo 4815 South Justine strėet, 
Užsispyrė jiems įrodyti, kad jis 
He ištižėlis, ir užlipo į aukštą 
Vandentiekį ant viršaus keturių 
aukštų nflttio prie 4805 S. Ash
land avėnile. Užlipti užlipo, bet 
kai reikėjo hulipti, tai Marle- 
diak nebuvo toks drąsus. Nitši- 
gandęs pabėgo ant vandentie
kio ir išbuvo ligi atvykusi po
licija jį netiukėlė.

Bet Alardiak vistiek lažybas 
su dratigais laimėjo;

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

No. 4206—Apatiniai. Sukirptos mie
ros 14, 16, 18, 20 taipgi 32, 34, 36 
39, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
E rašome iškirpti paduotą blan- 

utę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa-’ 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 173SĮ 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted Stų Chicago, BL

atsiųsti man pavyzdį No.

Mieros - ........ per

(Vardas ir pavarde)

(Adresas) 
^,.i______ _

(Miestas Ir valstija)
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Antradien., rugsėjo 19, 1939
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Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Ganai 0117 

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

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

J. P. VARKALA, praugijos Auditorius

negaliu pranešti, kadangi per
žiūrėjęs keliolikų numerių jų 
leidžiamo laikraščio niekur ne

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

radau, kur butų pažymėta, kiek 
laike šio kontesto gautą narių.

, — P —
Apie Susivienijimų veiklų čia 

parašiau, tik tam, kad musų 
kontestantai ir nariai matytų, 
kokias pasekmes savo vajuose 
turėjo ir turi didesnės lietuvių 
organizacijos, kurios turi pro
gos darbuotis po visų plačių A 
merikų. Supažindinęs trumpai 
su jų veikla, aš manau, kad 
mes turėsime didesnį pasiryži
mų darbuotis savo organizaci
joj, kad laike Jubiliejinio Kon 
testo galėtume gauti tiek pat

Juozas Žukas, Chicago ....................................................  38
Adomas Markūnas, Chicago ...........  36
Benedict Vaitekūnas, Chicago ....................  29
John Petkus, Aurora, Ilk ............................................. 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
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......................................... I
J. Cinikas, Cicero ................................................................ 1
Juozas Albauskas, Chicago Heigts, 1’1. ...................... 1
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.............................
Bruno Arlauskas, Chicago .............................................
Joseph Augaitis, Cicero .....................................................
Jonas Kaulinas, Chicago ..................................................
Constantin čepulevičius, Chicago ....................................

naujų narių Chicagoje ir jot 
apylinkėse, kaip ir bet kuris Su
sivienijimas.

— o—-
Mums reikalingi kontestanlai- 

tės, kurie turi šiek tiek drųsos 
prirašinėti narius į draugijų. 
Duodame atlyginimų už pasidar
bavimų. Kreipkitės į ofisų, 1739 
So. Halsted St. dėl platesnių in
formacijų.

— o —
Kurie turite prospektų, tai 

yra kurie manote, kad kurį z sa
vo draugų ar pažįstamų galima 
įrašyti į draugijų, o neturite lai
ko ar drųsos jį prirašyti, tai 
malonėkite prisiųsti tokio as
mens adresų į ofisų, o mes pa
siusimu konteslantų, kuris tų 
darbų a Liks. —A. A.

Dr. Walter Butkus
Šiomis dienomis Chicago 

Heights kolonijoje atidarė savo 
ofisų Dr. Walter Butkus, kuris 
jau keli metai priklauso Chica- 
gos Lietuvių Draugijai. Faktiš
kai į draugijų jis įsirašė dar 
tuo laiku, kai buvo studentas.

... 92
metais, 
tikėtus 
visi tie

Anton Marshall, Mayvvood, III.....................................
Pavieniai nariai įrašė .................................................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę >io kontesto būvyje gaus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai 
draugijos nariai, kurie įr^t,yą nors vienų naujų narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vienų narį j draugijų, gaus tikėtų nemokamai 
užkanožiams ir gėrimams.

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

-Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arbą reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisų.

Draugijos ofisas atidarąs kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, 6 ketvirtadieniais iki 9 valandos. !'■

CHICAdOS LIETUVIU DRAUGIJA IR KITOS
< ORGANIZACIJOS

Lietuvių Susivienijimas Ame- kime lietuvių visuomenei, kad 
rikoje per praėjusį Pažangos 
vajų gavo apie 1,300 naujų na
rių. Tai ne visai maža skaitlinė, 
bet Visgi, man rodos, galima 
buvo gauti kur kas daugiau at
sižvelgiant į tai, kad S.L.A. turi 
kuopas veik visuose miestuose, 
kur tik lietuviai gyvena; taipgi 
ir vajiniukų buvo apsčiai.

Chicagos Lietuvių Draugijos . 
kontestentai ir narfei pasirody- tuv,M Darbininkų Susivien jimo,

mes esame labiau įgudę dirbti 
savo organizacijai, todėl kiek
vienas pasistenkime gauti nau
jų narių. Taigi pradėkim darbų 
tuč tuojau ir gavę narį išplldy- 
kime aplikacijų ir priduokime

— o —
Šiuo laiku jau per keletu me

nesių eina jubiliejinis vajus Lic-

Alt ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni ji gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii ->kaityti ?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
pa imt.

‘Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

Re to, jame rasi visokių pa
tarimų, , pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių 
A viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

pasislėpę jj 
savo parapi- 
jj j rankas

kuris turi daug kuopų po plačių 
n Amerikų. Pastarasis Susivieniji- 

mas turi apie 8 000 narių ir pa 
siryžęs gauti šiame vajuje 2,- 

*000 naujų narių, kad galėtų pri
sikasti iki 10,000 narių. Iki da- 
Įbar laike šio kontesto gauta a- 
' pie 160 naujų narių, o tuo pa- 
'Čiu laiku Chicagoje gauta tik 
i 19 naujų narių. Pasirodo, kad 
mes ir su pastaraisiais galime 

i lenktyniuotis, nors mes dirbda
mi vien Chicagoje ir jos apylin
kėse tikimės gauti tiek narių 
kaip kad jie dirbdami po visų 
plačių Amerikų. Taigi, ir vėl ge
ras pavyzdys, kad Chicagos Lie
tuvių Draugijos kontestas gerai 
sutvarkytas, kontestantai labiau 
išsilavinę savo darbe ir nariai 

į yra savo draugijos patrijotai, ii 
todėl kiekvienas narys stengiasi 
prirašyti naujų narių.

Savo profesijai Dr. Walter 
Butkus rengėsi tikrai rūpestin
gai ir su didžiausiu atsidėjimu. 
Baigęs aukštesnį mokslų, Dr. 
Butkus stojo į Beloit ko egi ja, 
kur jis prisirengė medicinai stu
dijuoti. Medicinų'jis baigė Ld- 
yola universitete. Po to jis išvy
ko į Fargo, North Dakota, kur 
ligoninęję praktikavo apie šeš‘š 
mėnesiu^. Iš ten grįžo į Chicago 
ir Cook kauntės ligoninėje 
praktikayo dvejus metus.
f Tos kelios pastabos aiškiai ro
do, jog jaunam daktarui tikrai 
rūpėjo tinkamai prisirlidšti saU 
vo profesijai.. Per pustrečių*, 
metus ligoninėse jis :susidui’ė 
su įvairiosiomis ligomis ir ti.P 
rėjo progos jas išstudijuoti. . ■

Chicago Heights lietuvių ko
lonija Dr. Butkaus asmenyje su
silaukė tikrai rimto ir aukštai 
išsilavinusio profesionalo. Nėra 
mažiausios abejonės, kad lietu- 
viams jis teiks kuogeriausį pa
tarnavimų. Jo ofiso adresas — 
78 Illinois St.

Naujam profesionalui linki
me kuo geriausio pasisekimo.

šia proga norime pažymėti, 
kad Chicagos Lietuvių Draugi
jai priklauso Dr. Butkaus tėvai 
ir sesuo. Vadinasi, visa ponų 
Butkų šeima.

- SAVAITRAŠTIS

“Argentinos 
LietuviųBalsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

KELEIVIS
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO, HANVTHORNE. — Challedon arklys, kuris laimėjo lenktynes ir 

$15,000 prizą.

KRAUJAS-ODA
rCHLRS. fNKRTV IK Vf«V KKOMAKV

L|GV LIGONIAMS 
••HiNlininklte. jei kt<r kitur bandėti <y- 

>i;h ir nt'|>u»lM*kė. Per l>HKkut Iniiis 24 
•>ctuM vyrai ir moters—kroiiUkiejl ligoniui, 

kurie gyd^tti in>«xq mgdemu inoksllškn
bildu, pasigydė.

N-RAY EKZAMINACI.IA 
traujo tikrinimas ir šlapumo ana- 
yzas. Užtikrintas tikras diagnozas 
rampas gydymo kursas panrastai 

pataiso atkakliausius atsitikimus, 
iaudongysltų, Storosios

Žarnos LiąoT
iYDOMOM HK OPEKAfUOS IR DARKO

I.AIKO KtdAlATIKS
'Ina pugel’m per 3 iki O dienų da g <inoa 

!its|ll|;lm pakellH'iio*
darbo žmonėma.

PATENKI' IMAS l tl 1KKINTAH KIEK- 
VIZNAM ATSITIKIME

Nepavysite- - 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.Dėl Karo Pakilo 
Visų Laivakorčių 
Kainos
Laivai ilgiau plauks,, kad ap

lenkti kariaujančių šalių 
vandenis

Kaip ir kitos transatlantinės 
linijos, taip ir Švedų Amerikos 
Linijos raštinė New Yopke pra
neša, kad laivakortės nuo rug
sėjo 6 d. pabrangintos dėl že
miau nurodytos priežasties.

Prie esamos kainos dabar 
dar reikalinga primokėti prie- 
dinis mokestis. Išplaukimams 
iš New Yorko į Gotbenburga 
kabiu klasė — $75, turistų kla
sė — $55, trečia klasė — $45— 
išplaukiant M. S. Kungsholm ir 
Gripsholm. Kabin klasė — $60, 
trečia klasė — $45 — išplau-
kiant S. S. Drotlningholm. Iš
plaukimams iš Gothenburgo į 
New Yorkų: kabių klasė $110, 
turistų klasė — .$80, trečia kla
sė K $70 —t išplaukiant M. S. 
Kungsholm ir Gjripshplm. Ka
bin klasė $90, trečia klasė $68 
— išplaukiant S. S. Drottning- 
shohn laivu.

Šis žingsnis buvo būtinai rei
kalingas padengimui kolosalio 
pabranginib apdraudos, kurių 
linijos dabar privalo mokėti už 
lųivus transatlantiniam plaukio- 
, Įme ir pabrangintų atlyginimų 
darbininkams laive. Jei ne šis 
briedinis mokestis švedų Ame
rikos Linija butų priversta pa-

Šiandien Laidoja
James Schultz’a

žuvo Treke Nelaimėj

šiandien, 1 vai. po pietų, 
įvyks laidotuvės James Schul- 
tz’o, Lietuvių Tautiškų Kapinių 
vedėjo, Viktoro Schultzo, bro- 
io. Velionis žuvo troko nelai
mėje pereitų penktadienį.

Laidotuvės prasidės iš S. P. 
Mažeika koplyčios, kur kūnas 
yra pašarvotas, (3319 S. Litua-

nica avenue). Kūnų išlydint, ir 
pakasant Lietuvių Taut. Kapi
nėse, p. V. B. Ambrose pasa
kys atsisveikinimo kalbas.

Rs.

“Šunų Savaite”
Vakar Chicago j ir kitose A- 

merikos dalyse prasidėjo “Šu
nų Savaitė”. Ta proga beveik 
visuose Chicagos parkuose 
įvyks šunų parodos. Finalai 
bus surengti Soldiers lauke šeš
tadienį, kur bus išrinkti paro
dų laimėtojai.

S
 Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di

džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių

brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 
W* ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš

kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeiiny- 
Įį 0 non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau

jiems nariams priimti.

A
 Susi vienijimas iš apdraudos nedaro sau pel

no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.
0 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—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna. .

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

You may be guilty of halitosis (bad 
breath) this very minute, and yet be 
\naware of it. TKat’s the insidious thing 
about this offensive condition, so fre- 
quently 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 major cause of mouth odors, and 
overcomes the odors themselves. So why 
risk annoying and offending others? Why 
hurt yourself socially ana in business?

It is so easy to guard against oflfend- 
ing by gargling with Listerine, the 
safe antiseptic. Your breath becomcs 
ąweeter and more^ agreeable. If ^ou 
valtie your job and your friends, usė 
Listerine Antiseptic regutarly. Lamberą 
Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

ŠTAI JUMS PROGA
LISTERINE 

,or HALITOSIS 
(įjAD BttEATH)

Gadynė”—Vienas Doleris Metams H0W TO CLEANSE AND SOOTHE
..TIRĖD-įg

STRAINED’EYESDEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vienų dolerį metams.

VIENAS DOLERIS metams už savaitinį aštuonių pusla
pių laikraštį—pirmas tos rųšies bandymas Amerikos 
lietuvių spaudos istorijoj.

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėlioki t, nes terminas gaut “Naujų
jų Gadynę” už vienų dolerį melams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymų atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalų tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu įdėkite vienų dolerį—jus gausit 
populerų 8 puslapių laikraštį. Adresuokite taip:

Sulaikyti išplaukimus. Ir tokiu 
Įiudu vienintelis tiesioginis su
sisiekimas tarp Amerikos ir 
Švedijos ir tarp Švedijos ir 
Lietuvos susilaikytų.. Manoma, 
kad ši padėtis bus tik laikina ir 
gal greit grįš į normalę padėtį.

Plauks nauju keliu
Švedų Amerikos Linija, dėl 

atsargos ir palaikymui laivų 
kursavimo, rado būtinu reika
lu prisilaikyti kariaujančių val
stybių nurodymų: laikinai nu
krypti nuo reguliarios linijos 
arti Britanijos salų ir šiaurėj 
juros, š. A. L. laivui iki vėles
nio pranešimo pakryps dau
giau į Šiaurę, į Norvegijos ir 
Švedijos teritorijos neutrales 
juras. Dėl šio pąkejtimo ap
skaičiuojama ims daugiau laiko 
perplaukti Atlantu, todėl ir pri
siėjo padaryti kaip kurių š. A. 
L. laivų išplaukimų pakeiti
mus. —Turizmo žinios,
f ■ • •- .
H • , T ■' ■ ■

Prigėrė Jaunas 
Plaukikas

Michigan ežere, prie 53rd 
gatvės kranto, prigėrė jaunas 
ir geras plaukikas, ; 21 metų 
James Skelton, nuo 6143 Ellis 
avenue. Jis dingo vandenyje 
nuplaukęs gana toli nuo kran- 

• to.

• Don’t sųffer from bum- 
ing,' smarting eyes. 
Murinę brings you 
quick, amazing relief. 
Murinę’s six extra in- 
gredients completely 
wash away eye irrita- 
t /on-makeyour eyes feel
clean.fresh.alive 1 Ūse Murinę twicedaily. 
•Eye straindue todust,driving,glare,closework, 
movies, reading, lete hours. Murinę will not cor- 
rect eye deficiencier. For treatmentof organiceye 
disorders, see a competent professioual at once.

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

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

žemo
FQR ŠKtNjJRAŠ.I tATI O.NSi

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eitia XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purena* 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
{žymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

\ gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

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

Nr. 153. LITHUANIA.

A. L. Balsas 
Casilla de Correo 803, 

Buenos Aires, Argentina. 
.... ....... ............................ ....

__ .......... . . - I ■

• East Chicągo gelžkelių 
jarduose įvyko sprogimas ir 

užsidegė penki vagonai pilni
alyvos. Trys ugniagesių koman
dos po ilgos kovos ugnį už- 

Susivienijimo vajaus eigą nieko rios garsinasi “NAUJIENOSE” gęsino.

Trečiasis susivienijimas, bū
tent, Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų irgi turi š:uo 
laiku vajų, kurį pradėjo kovo 

I mėnesį šiais metais. Apie šio Pirkite tose krautuvėse, ku-
b* i

AND-CHEESE
.1EADY IN 9 MINUTES

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"
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AMERIKOS LIETUVIU KONGRESO 
REIKALU

. . i l——» «

Atsakymas L. Jonikui
šeštadienį, rugsėjo 16 d., 

“Vilnyje” p. Jonikas muša tre- 
vagą 4r kaltina mane, kam ai 
su A.L.K. centro komiteto d:- 
džiumo narių, rugsėjo 6 d., lai
kytame A.L.K. susirinkime, nu
tarėme likviduoti patį kongresą 
su jo visais skyriais. O kągi 
kita turėjome daryti, kada jū
sų trijų narių jokiu budu ne
galima buvo priprašyti atsilan
kyti į posėdį ir užbaigti A.L.K. 
likvidavimo dalyką. Juk ir šiaip 
centras per ilgai lauke, taip pat 
ir skyriai po centro direktyva. 
Jiem buvo nei šis nei tas. Juk 
tikrenybėj Kongresas tik du 
metu sutartinai ir nuoširdžiai, 
surėmę pečius, dirbo kultūriš
ką darbą, kuri buvo užsibrėžęs, 
atsteigimui Lietuvoj demokra
tiškos tvarkos. Reikia pripa
žinti faktą, kad daug Kongre
sas parėmė finansiniai ir mo
raliniai Lietuvos žmones ir at
mušė atakos šioj šalyj.

Kada Brooklyno ir kituose 
miestuose skyriuose iškilo po
litiškos dviejų srovių nesusi
pratimas, Centras keliuose su
sirinkimuose mėgino tuos tarp 
komunistų ir socialistų nesusi
pratimus suderinti. Viename 
susirinkime buvo tarta siųsti 
Dr. Montvidą į New Yorką. 

•Manyta, kad gal tų ergelių bus 
galima išvengti. Bet pasirodė, 
kad nei tie vaistai, nei kiti su
sirgusių 
politišką 
Įėjo.

Dabar
dalyko, t.y. užbaigimo kongre
so likvidavimo. Legališkame 
paskutiniame posėdyje komite
tas nutarė, man rodos, labai 
teisingai. Pavesti dalyką tiems

kelių 
ligą

ligonių (skyrių)
pagydyti nega-

kas link techniškojo

ELEANOR WALTER
(po tėvais Ežerskaitė)

gyv. po nr. 6101 S. Racine• •
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 15 d., 10:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 40 m. amž., 
gimus Chicago, III. .

Paliko dideliame nuliudime 
\vyrą Theodore, 2 seseris Oną 
ir Viktorią, švogerį Augustą 
Kaupą, 4 anukus, 3 pusbro
lius Vaslovą, Juozapą ir Sta- 
nisldvą Malinauskus, dėdę 
Jurgį ir dėdieną Paliauskus 
ir dauk kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. F. Eudeikio kopi., 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laid. įvyks antrad., rūgs. 19 
d., 2:00 vai. po piet iš koply
čios bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Eleonoros Wal- 
ter giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, seserys ir 

kitos giminės
Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

tel. Yards 1741.

nariams,. kurie atrodo bepar- 
tyviški. P. Grigaitis, Dr. Monb 
Vidas yra socialistai; F. Abe- 
kas, L. Jonikas komunistai.’ 
p-lė E. Mikužiutė jokioj poli
tiškoj partijoj, nei socialistų, 
nei komunistų, nepriklauso. J 
K. Šarkiunas kada tai buvo 
sklokininkas, o dabar rodos ne
priklauso irgi jokioj srovėj. 
Aš pats laisvas, kaip paukšte
lis, ir į jokią partiją bei srovę 
nesu įgrūstas. Taip, logiškai, 
kaip tik ir tinka šj svarbų dar
bą užbaigti. /

Kam, p. Sekratoriau, tą bub- 
ną taip garsiai muši. Juk tas 
jokio gero nepadarys. Ar n<? 
teisingai gerb. Dr. Grigaitis 
pasakė paskutiniame susirinki
me, kada visi iki vieno buvo
me susirinkę: “Gražiai kultū
riškai susiėjome ir dirbam šį 
darbą draugiškai ir sutartinai, 
kol galėjome. Bukime kultū
riškais žmonėmis ir gražiuoju 
atsiskirkime.” P. Sekratorius 
sako, kad tas susirinkimas bu
vęs negeras, kad aš tik jam 
vienam pranešiau. O kitiems 
dviems nepasakęs. Vienas kon
greso komiteto narys sykiu 
dirba su sekratoriu. Jis jį ma
to ir su juo susieina nuolatos. 
Antras visados buvo p. Joniko 
žinioj, ir jums antrą kartą da
vus žinią, kad būtinai reikia 
sušaukti susirinkimą, — suti
kote, nors tą musų didžiumos 
komiteto narių reikalavimą pa
vadinote ultimatumu. Tą dieną, 
kada turėjo įvykti posėdis, 
jus prieš 3 valandas pranešėte 
man, kad jus pats turite ki
tą svarbų susirinkimą. (Mes 
gerai žinojom kokis buvo tas 
jusų “svarbus” reikalas.)

Abekas esąs užsiėmęs, šar
kiunas išvažiavęs į cudąunus 
Čenstakavos atlaidus. Vadinasi, 
visi trys broliukai užimti ne
paprastais reikalais. “Kongreso 
reikalą”, sakote, “paspčsime at
likti vėliau.” Gal dar išlaukus 
kitus devynius mėnesius? Tik
renybe, jus vengiate ir sabo-

u*

M M f| Vestuvėms, Bau- U II Ukietoms, La I d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Pbone LAFAYETTE 5809

LOVEIKIS Visas Pasaulio 
I KV1ETK1NINKAS , 
i Gtl&i Vestuvėms, Bankletama 

ir Pagrabams.I 331 < So. Halsted Street 
1 TeL YARDS 7M9

JONAS LIPSKIS 
gyveno 2507 W. 67th St.

Tel. Prospect 8027
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 18 d., 6:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 50 metų 
amž., gimęs Lietuvoj, Papilės 
parap., Šiaulių apskr., Gumi- 
nų kaime, Kauno rėd. Ameri
koj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį Marijoną, po 
tėvais Padaleskaitę, sūnų Ed
vardą, 2 dukteris, Elsie ir 
Mary Lou, brolį Juozapą ir jo 
šeimyną, seserį Marijoną Ma
karas ir jos šeimyną, uošvie
nę Marijoną Padaleskį, švo
gerį Joną Petronis ir -daug 
kitų draugų, pažįstamų ir gi
minių. Liet, paliko seną mo
tinėlę Francišką, 3 seseris— 
Oną Oblikienę ir jos Šeimą, 
Francišką Kobikienę ir švo
gerį Kazimierą ir jų šeimą ir 
levą Kludienienę ir švogerį 
Kleofą Jatkus ir jo šeimyną 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopi., 6834 So. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., rūgs. 21 d., 10:00 
vai. ryto. Iš kopi, bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Jono Lipskio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Sūnūs, Dukterys, 

Brolis, Ir kitos Giminės.
j Laid. Dir. A. Petkus, Tel. 

GROVEH1LL 0141.

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th SL Phone Yards 5069

N
M

” ' NAUJIENOS, Chicago, UI.
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tažavote - šį susirinkimą lygiai 
taip, kaip ir kitus, ir dabar p. 
Jonikas tiesiog isteriškai Šau
kia ir pirmininką visokiais bau 
bais gązdina, kad nelegališkas 
buvęs susirinkimas ir nereikė
jo taip nutarti ir tt. F-aa Sek- 
tatoriau, jūsų etejys kaip ana 
Čigono, pats muša, pats rėkia.

Piimlninktis R. Biriukas,

Apkaltino Gary, Ind 
Lietuvi Žmogaus 
Užmušimu

Suvažinėjo su troku

'T
L

4

Grįžo Iš 
New Yorko VAKAR

CHICAGOJ
i rtb.'* ii* r** H

CDASSIFIED ADS

Gary policija vakar patraukė 
atsnkotnybė:! lietuvį Aleksą Ei
nikį ir apkaltino jį antros ka
tegorijos žmogžudyste. Einikis, 
airis gyvena adresu 1748 Grant 
Street, Gary, su troku užmušė 
John N. Hollyway, garsų vie
tos politikierių. Hollovvay bu
vo 52 metų amžiaus, vienu lai
ku kandidatavo į merus, o prieš 
mirtį buvo Gary parkų prezi
dentu.

Nelaimė įvyko prie 42nd 
avenue ir Jefferson gatvių, kur 
Einikio trokas sudaužė užmuš
tojo mašiną.

Kitose automobilių nelaimėse 
Chicagoj ir apylinkėse žuvo se
kami žmonės:

Mrs. Ada Pawelczak, 45, nuo 
867 Cleveland avenue; (du kiti 
žmonės buvo sužeisti);

John Angelo, 51, nuo 5916 
W. Grand avenue;
....James Mullocci, 62, nuo 194() 
W. Ohio street;
Nelaimė prie Archer ir Halsted

Prie Archer iri Halsted gat
vių automobilis mirtinai sužei
dė 
rą.

nežinomą, apie 55 metų vy- 
Jisai numirė už trijų valan

dų po nelaimės Peoples Hospi- 
ligonbutyj. Užmuštasis buvo 

apie 5 pėdų 10 colių aukščio ir
svėrė apie 200 svarų.
*..< A m* t a. n. T 1

Pasimirė Jonas
Lipskis

tai

• Frank Rosri, 40 itie.ų i 
WPA darbininkas, 1245 West 1 
Jackson Boulevard, ir kaimy
nas Waller Fredrick, nuo 416 
S. Aberdecn, susiginčijo. Kai 
Rossi puolė Fredricką SU pei
liu, tasai išsitraukė rvvoherį ir 
Rossį nušovė. Ginčas ki o ap'e ■ 
moteris.

0 Vakar miesto traflko de
partamentas pakei.ė automo
bilių inspekcijos stočių valan
das. Marąuette Parko stotis, 
prie 67 ir California avenue, 

.dabar veiks nuo 7:30 vai. ryto 
Adv. Kazys P. Gugis pki 4 vai. po pietų. Ta stotis 

Vakar 10 valandą ryto Chi- Priin*a Inspekcijai tiktai kelei- 
caton grįžo adv/Kazys P. Gu-phiius automobilius.
gis. Jisai praleido New Yorke Krantų apsaugos laivynas 
apie savaitę/į laiko, dalyvauda- ruošiasi pasiųsti trokus per 
mas S.L.A. Pildomosios Tary- provinciją Illinois valstijoj re- 
bos posėdžiuose, kur teko svar- jkrutuodamas jurininkus krantų 
styti eilę labai svarbių klau- apsaugos tarnybai. Tas daroma 
simų. Adv.j. Gugis yra SLA tam, kad į rekrutus patektą ne 
centro iždininkas. vien Chicagos jaunuoliai, bet ir

Šiandien jisai vėl priiminės kitą apylinkią gyventojai.
klientus savo-raštinėje: mieste park distriktas skeibia, 
“ 127 ■ oD>T1' Tn. >Slre? ’ M per vasaros sezoną paplu-
namie — 3323 S. Halsted st. <Įymills prie Michigan ežero 

aplankė 16,500,000 žmonių. 
Daugiausia lankytojų turėjo 
Oak , Park papludymis, kur 
maudėsi 3,740,000 žmonių.

• Netrukus Chicagoje prasi- 
Jis dingo ir dingo lėktuvas dės Amerikos Legiono koiįven- 

------ ----- cija. Komitetas Chicagoj suva- 
Į Harlem airportą atėjo jau- žiavimo reikalais jau rūpinasi 

nas žmogus, persistatė esąs J. ir rugsėjo 26 dienai ruošia di- 
J. Heath iš Kentucky vąlstįjoįs delį legiono paradą.
ir nusisamdęs’ naują lėktuvą,j 
paprašė piloto jį nulckdinti į 
Indianapolis, Indiana.

Po kelidnėš Heath ir lakūnas 
David H. Bisnbį) apsistojo vie
nam viešbuiyj. Nusisamdo ben
drą kambarį/1^ 1 buvo penkta
dienio , vak/irčj? ’ . . i

Kai lakuhas Ėišliop pabudo 
šeštadienio rytą, jo keleivio 
Heath’o kambaryje nebuvo, du
rys btivo užrakintos, o airporte 
nebebuvo jo lėktuvo. Heath nu
ėjo ten anksti? rytą, įsisėdo lėk
tų vau ir nuskrido.

Niekai lokis 
Keleivis Turėti

realestatininkas, 
Per eilę 
antrašu 4018

gimęs

Brighton Park realestatininkas
BRIGHTON PARK — Perei

tą pirmadienį pasimirė plačiai 
žinomas brightonparkiečiams ir 
chicagiečiams 
Jonas Lipskis. 
užlaikė ofisą 
Archer Avė.

Velionis Lipskis buvo 
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 
apie 30 metų ir veik visą laiką 
vertėsi real estate bizniu. Kū
nas pašarvotas A. Petkaus 
Koplyčioje, 6834 S. Western 
Avė. Laidotuvės įvyks šį ket
virtadienį. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
Kapines. —VBA.

Tom Mooney 
Chicagoj

Vakar po pietų Chicagos Co- 
liseume kalbėjo Tom Mooney. 
Savo kalboje jisai dar kartą 
pakartojo nuomonę, kad C.I.O. 
ir A.F.L. tupi susitaikyti prie 
pirmos progos, jeigu nori iš
laikyti įvairius laimėjimus, ku
riuos darbininkai atsiekė kelių 
paskutinių metų bėgyj.

Publikos buvo gana daug.

J. Romaszkiewicz
Nebe Prezidentas

Lenkų Tautišką Susivieniji
mą Chicagoj vakar perėmė 
nauja valdyba. Jonas Romasz- 
kiewicz, kuris buvo prezidentu 
per tris terminus, vietą pra
rado. Susivienijimo seime, ku
ris užvakar pasibaigė Detroite, 
Romaszkievvicz pralaimėjo rin
kimus advokatui Charles Roz- 
mark’ui iš Kingston, Pa.

Remkite tuos, kurie 
. garsinasi 

“NAUJIENOSE’
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Užmušė Sargą 
Cicero Dirbtuvėje

44 melų cicerietis Charles 
Heindl žuvo, kai. Imperini Type 
Metai Cbmpaily dirbtuvėje 
truko kabelis fr ant Heindl už
krito 1,000' svhrų švino. Jis gy
veno adresu 1531 S. 57th Avė., 
Cicero. Dirbtuvė randasi ties 
1800 S. 54t|i .avė., irgi Cicero j.

REDAKCIJOS ATSA
KOMAI

A. A. Stelmokui. — Tas raši
nys jau buvo įdėtas kituose lai
kraščiuose/ ‘

AOME-NAŪJIENV > TelephoĮo; . ,
Dwight H. Green, kuris 

rengiasi kandidatuoti į Illi
nois 'valstijos gubernatorius 
/republikonų tiksėtu.

1

HELP WANTEb—FEMALE 
_______ Darbininkių Reikto

OPERATORIŲ PATYRUSIŲ dir
bti jėga varoma viena adata maši
ną. Jupikai ir apsiaustai, nuolati
nis darbas. VIVI SPORTSMEN, 

229 So. Market Street.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui. Nėra skalbimo ir vi
rimo. Referencas. Būti, $8—$9.

Wellington 8687.

REIKALINGA MERGINA NA
MŲ darbui ir prižiūrėti mergaitę. 
Nėra skalbimo. Atsišaukite po 5 
vakare. 3422 So. Emerald Avė.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui, savas kambarys, va- 
na, $8.00. Lakevievv 4118.

REIKALINGA MERGINA ar jau
na moteris, nesenesnė kaip 30 me
tų, dirbti taverne prie lunchaus ir 
abelnai. 7850 Archer Avė. Tel. Wil- 
low Springs 127.

LOŠT AND FOUND 
Rasta—Pamesta

RUGSĖJO 17, 1939 įvyko nelai
mė prie 79 ir Harlem Avenue. Su
mišimo laiku dingo musų šuo bal
tomis kojomis, laiba nose, bull dog 
mišinys. Vadinamas “Lootsie”. Pra
šome grąžinti. Dovana. Mike Burke, 
3625 S. Union Avenue. Tel. Yards 
6575.

HELP VVANTED -M ALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGA PARDAVINĖTO

JŲ sveikatos valgiams pardavinėti, 
pagelbą nuo užkietėjimų. Puiki 
jroga. Tikrai pasikartoj ąs biznis. 
Aukšta komisija. Gera ateitis.

TROPIX “PRODUCTS 
4437 Lincoln Avė.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA Taverna, bučernė 
ir grosernė, abu bizniai gražiai 
įrengti ir biznis eina gerai. Par
duosiu abudu sykiu arba atskirai. 
Atsišaukit 10804 So. Michigan Avė.

GROSERNĖ IR DELIKATESAI 
nebrangiai—gerai įrengta, 5 kam
barių flatas užpakaly—praneškite 
kitiems. 5306 So. Union Avė.

ANGLIŠKAI KALBĄ vyrai su 
karais nuolatiniam darbui. Kreipki
tės ketvirtadienio rytą, 9:30, 2714 
W. 36 Place į Mr. Popko.
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FARMS FOR SALE 
UkiaiPardavinltti

SMAGI MAŽA FARMA tuoj 
Grand Avenue prie tylaus, 
gaus, grįsto kelio vakaruos 
miesto ribų. Mokesčių $5.00 
tams. Elektriką. Didelė nauja 
šoji mokykla už kelių blokų
sas ką tik patogiai pravestas). Že
mės plotas lyginas vidutiniams 
4 sklypams. Tuojau nuosavybė. 
Kaina $350.00, pinigais $75.00, $5.00 
mėnesy. Be ekstra. Laišku. Box 
1058, 1739 So. Halsted Street.

FOR REN^—IN GENERAL 
Renddai—•Bendrai

RENDAI 5 kambarių flatas. Ren- 
da nebrangi ir prižiūrėti furnisą. 
6837 So. Prairie Avė., tel Stewart 
6413 po šeštos vakare, antras aukš
tas.

GREITAI TEKANTIS UPELIS 
per šią Higgins Road farmą apie 
5 akrus. Tuoj už Park Ridge. Virš 
300 pėdų konkryto priešakys, biz- 
niavam ar privačiam vartojimui. 
Sekantis nuo gražaus privaČio na
mo. Maži mokesčiai. Kaina $1,875. 
$275 pinigais, $20.00 mėnesy. Tuo- 
jaus vartoti. Laišku. Box 1059, 
1739 So. Halsted Street.

• Besimaudydamas turkiš
koj pirtyj ties 4740 N. Western 
avenue, pasimirė 68 metų chi- 
cagietis Williani Koutsogianis, 
nuo 2602 Lawrence avenue. Ji- 
jsai turėjo širdies ligą.
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• Jaunas žvejas James Pro- 
cGaska, / 2&21 Š,. Homan avė., 
Douglas Parko tvenkinyje pa
gavo 4 ir ‘/z svaro ežerį. Jisai 
gavo už tai $15 premiją iš Par
kų distrikto.

© Iš Chicagos viešbučio še
šiolikto aukšto iššoko ir užsi
mušė 27 metų suknelių parda
vėjas Irving M. Krueger. Jisai 
gyveno 4537 N. Albany avenue. 
Krisdamas Krueger vos neuž- 

[mušė kelis praeivius . Madison 
gatvėj, kur viešbutis randasi, 
netoli Dearborn kampo.

• Federalė valdžia suėmė 
Wilbur Hunt iš Benton Harbor, 
Mich., ir Glen Henderson iš 
Mihvaukee, ir apkaltino juos 
užsiėmimu “balta vergija”. Jie 
bandė įvelti dvi jaunas mergi
nas iš Tennessee( valstijos į 
prostituciją.

• Į Dr. Mark F. Duffy ofi
są', adresu 4554-Broadway avė., 
atėjo 22 metų moteriškė Mrs. 
Orei Sandona, ir daktarui ne
spėjus suteikti jai pagalbą, pa
simirė. Moteriškė laukė kūdi
kio. Ugniagesiai atvažiavo su 
kvėpavimo aparatu, vėliau am- 
bulansas moteriškę nuvežė li
goninėn, bet jos ir kūdikio gy
vybių išgelbėti nepasisekė. Mrs. 
Sandona gyveno adresu 925 
Sunnyside avenue.
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• Nežinomas piktadaris įsi
brovė į Mrs. Florence Kilbane 
namus Waukegane ir bandė ją 
užpulti. Moteriškė gynėsi ir kai 
ji ėmė šauktis pagalbos, pikta
daris pabūgo ir pabėgo, šauks
mą išgirdę kaimynai atbėgo 
žiūrėti kas atsitiko, bet pikta
dario jau nebuvo. Mrs. Kilbane 
gyvena adresu 624 Keith st.

• Bežaizdama prie lango 2 
metų mergyte Palšy Ann Nor- 
ris prarado lygsvarą ir nukrito 
tris - aukštus, iki pirmų namo 
grindų. Ji lengvai apsidrauskė, 
bet jokių kitų žaizdų nenuken
tėjo. Nelaimė įvyko adresu 7225 
Viricennes avenue, kur Norrisai 
gyvena.

• šeštadienį pasimirė Mrs.

VIŠTININKYSTĖS, DARŽOVIŲ 
arba aplama farma—10 akrų, naujas 
1 Vz aukšto žaliu stogu baltas ka- 
tedž (vidus reikalingas rankų ga
baus žmogaus). Priešais grįstos sek
cijos linijos ir patogiai pasiekiamo 
South West Manufacturing District 
ir Palos miestelio. Kaina $2,500. 
Pinigais $375. $30.00 mėnesy. Laiš
ku. Box 1055, 1739 So. Halsted St.

F URM 8 HE D ROOMS —TO RENI

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino, be valgio. 3211 So. Lowe Avė.
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; D. L. K. Vytauto Draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks antra
dienį, rugsėjo 19 d., 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St. Susi
rinkimas yra svarbus, būtinai atsi
lankykite. P. K. Sekr.

5 AKRAI SEKCIJOS linijos far
ma — katedž (reikalinga taisomo). 
Tuojau vartoti. Prie grįsto vieške
lio, arti mokyklos—trumpas kelias 
iki pietų vakarų Chicagos sienų. 
Aukšta žemė. Kaina $1,750.00 — 
$275.00 pinigais, $22.00 mėnesy. 
Laišku. Box 1056, 1739 So. Halsted 
Street1,’

Elizabeth Murphy Hickcy, gar
si Chicagos demokratų veikė
ja. Ji gyveno adresu 4878 Ken- 
inore avenue ir buvo apie 72 
metų amžiaus. Laidotuvės an
tradienį.

• Miesto teisėjas Edvvard P. 
Luczak priteisė 21 metų chica- 
gietį Leonard Bell sumokėti $21 
pabaudą už smalsumą. Bell, ku
ris gyvena adresu 1748 West 
Roosevelt Road, slankiojo pa
langėmis namo prie Polk ir 
Wolcott, kur gyvena Illinois li
goninės slaugės.

• Nežinomi piktadariai įsi
brovė į Boom 
Amplifier Co.,
shington, ir pasivogė $176 ver
tes elektros vielų.

• Michigan ežere, prie East 
Division street, prigėrė 55 me
tų inžinierius Albert Solberg. 
Jisai gyveno adresu 2046 Or- 
leans street.

TUOJ J VAKARUS nuo May- 
wood arti Roosevelt Road. Tuoj oiž 
miestelių daržų farma prie grįsto 
kelio—elektriką. Arti naujos mo
kyklos. Aukšta žemė be asesmen- 
tų. Mokesčiai žemi. Kaina $250.00. 
$50 pinigais, $5.00 mėnesy. Laišku. 
Box 1057, 1739 So. Halsted St.

Electric and
1227 W. Wa-

O Per naujo Chicagos ap- 
švietos tarybos nario, Samuel 
Levin’o, pasidarbavimą; netur
tingų tėvų vaikai, kurie lanko 
viešas mokyklas, gaus nemo
kamus “lunčius”.. Tokių vaikų 
yra apie 40,000. S. Levin yra 
Amalgameitų rubsiuvių unijos 
prezidentu Chicagoj ir buvo iš
rinktas į apŠvietos tarybą rug- 
piučio mėnesį.

• Kriminalis teismas vakar 
nuteisė aludininką Petrą Vas- 
silcs, 922 East 55th Street, še
šiems mėnesiams pataisos na
muose už politinių darbų ‘'par
davinėjimą”. Vassilos išviliojo 
$300 iš vieno darbininko, pri
žadėdamas jam policisto tar
nybą.

Pirkite savo apielinKės 
krautuvėse

79 AKRAI GERAI ĮTAISYTŲ, 
KORNŲ ir grudų farma, randasi 
apie 6 mylias vakaruos nuo Auro
ra. Geras 7 kambarių namas, ak
meninis beismentas. Puikus .šešėlių z 
medžiai grūdams patalpos —- kiti 
pastatai. Randasi prie žvyro kelio, 
1 mylia nuo bažnyčios, arti mokyk
los ir kitų miestų. Kaina $95.00 
akras. Terminai. Pasiūk) savinin
kai.

E P COX 
160 N. La Šalie St Chicago, 111.

WHOLESALE FURNlWRE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

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

BUSINESS SERVICE 
______ Biznio Patornayimai

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.

Kas diena..
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, bia- 
nio progų ir t t

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

SKAITYKITE kas dieną Nau-

ified5 skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classifled skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, IU.
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Armour Atstovai 
Washingtone

Vakar Washingtonan išvyko 
keli Armour and Company ben
drovės viršininkai pasitarti su 
darbo sekretore, p-!e Frances 
Perkins apie ginčą su C.I.O. 
dėl sutarties. Konferencija 
|vyks šiandien.

Pereitos savaites pabaigoje 
unija paskelbė, kad paskelbs 
streiką, jeigu Armour viršinin
kai nesutiks deryboms neva
liau šio vakaro.

Valdininkas Iš 
Baltstogės 
Chicagoj

Smerkia Staliną
Vakar Chicagon atvyko Ben

jaminas Tabaczynski, Baltsto
gės miesto tarjbos narys ir bu
vęs to miesto teisėjas. Jisai va
žinėja po Ameriką organizuo
damas pagalbą nukentėjusiems 
nuo karo Lenkijos gyvento
jams.

Tubrczynski pareiškė, kad 
Sta-inas yra didžiausirs karo 
kaltininkas. Jeigu sovietai ne
būtų pasirašę nepuolimo sutar
ties su Vokietija, tai Hitleris 
niekuomet nebūtų drįsęs karą 
pradėti. Stalinas tai labai ge
rai žinojo, vienok jisai neatsi
sakė Hitleriui turavoti.

I Pasibaigė Streikas 
Revere Metalų 
Dirbtuvėj
Bendrovė sutiko pakelti algas

Vakar 550 darbininkų grįžo 
prie darbo Revere Copper and 
Brass Company dirbtuvėje, 
2200 N. Natchez avenue, kur 
nuo birželio 22 d. ėjo streikas.

Darbininkai sutiko užbaigti 
streiką, kai bendrovė sutiko pa
kelti algas, tikriau pasakius, 
panaikinti 8% algų sumažini
mą, dėl kurio streikas kilo.

Ginčas buvo likviduotas fe- 
deraliam arbitratoriui tarpinin
kaujant. Darbininkus atstovavo 
Amerikos Darbo Federacijos 
Automobilių Darbininkų unijos 
skyrius 477.

Tarp streikierių ir streiklau
žių streiko metu įvyko keletas 
susirėmimų. Apskričio grand 
džiurė neva daro tų įvykių ty
rinėjimą. Bet jis dabar tur būt 
bus nutrauktas.

Federacijos konvencija
Vakar Springfielde, Ilk, pra

sidėjo 57-ta metinė Amerikos 
Darbo Federacijos, Illinois val
stijos skyriaus, konvencija, f

• Gaisras vakar sunaikino 
beveik .visą Hynes Bros. Lum- 
ber sandėlį, prie 3624 South 
State Street. Nuostoliai siekia 
apie $.10,000.

Adolfas Hitleris, kurio ka
riais, kartu su Stalino rau
donąja armija, baigia užka-

NAUJIENOS, CMcago, UI. Antradien., rugsėjo 19, 1939

diktatorius, pasiuntė rusų 
armiją Lenkijon. Pabaltijo 
valstybės bijo taipgi jo ag
resijos. ,

Rusijos premjeras Molo- 
lov. Jis aiškina, kad Rusijos 
armija pasiųsta Lenkijon 
baltgudžius ir ukrainiečius 
saugoti.

Marš a 1 a s Smigly-Rydz, 
lenkų kariuomenės vadas. 
Pirmadienio pranešimas sa
ko, kad ir jis atvyko į Ru
muniją.

ARTINASI “MISS LITHUANIA 1940” 
RINKIMAI

Lietuvaitės, Skubėkite Registruotis
Laimėtojos Gaus Puikias Dovanas

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 “Naujienoje” telpantį 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 į 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.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Pulkininkas Charles A. Linderg kalba per radiją. 

Jis graudeno Amerikos žmones neįsivelti į karą.

Britų premjeras Cham- 
berlain: Britanijos atstovas 
pirmadienį pasakė, kad bri
tai yra pasiryžę kariauti iki 
galo.

Lenkijos prezidentas Mos

čioki. .Jis ir kiti valdžios na
riai pabėgo į Rumuniją.

Varšuvos civilis gyventojas, kuris .liko nacių bombos sumaigytas. Jis neša
mas į ligoninę. ' ,

WM. KASMAUSKAS 
Manageris New City Furn. Co.

PIRMA gražuolė gaus: Com- 
□lete Bedroom setą, susidedan
tį iš Dresser, Chest, inner 
springsų — vertės $175.00. Nuo 
Automobilių Show dar gaus 
Evening Gown ir $35.00 cash 
kaipo mokesti už išliktą laiką. 
Lietuvišką kostumą turės įsigy
ti pačios.

ANTRA gražuolė gaus $89.00 
vertės radio.

TREČIA — gaus $45.00 ver
tės Cedar Chest.

KETVIRTA — gaus 3 šmo
tų bedroom lempas ir lovai už
tiesalą. vertės $25.00.

PENKTA — 100 šmotų linen
sėt, vertės $15.00. Be to, Syrena restaurantas visoms mer
gaitėms surengs iškilmingą 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 tuojaus išpil
dykite “Naujienose” telpanti kuponą ir prisiųski'e “Nau: 
jienoms”, 1739 So. Halsted St.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Vokiečių kareiviai ir vienas nacių aviatorius, ku

riuos lenkai paėmė į nelaisvę.

UKlb.l Ų’AbJMA IBIBPUVU,

PHILADELPHIA, PA. — Tony Galento bokso rungtynėse skaudžiai supliekė 
Lou Nova. Keturioliktame raunde rungtynės buvo sustabdytos ir Galento pa
skelbtas laimėtoju technišku “nokautu”. Nova tuo laiku “klūpojo” ant kelių.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO kuponas

Vardas-pavardė .............................................................. .... .....

Antrašas ....................................................................................

Telefonas ........................................................ Amžius ..........

Aukštis: .......... pėd. ...........coliai. Svoris: ...................... sv.

Užsiėmimas ..............................................................................

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko ......................

Parašas

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Marvin Ward, kuris laimėjo golfo 

turnamentą. Prie jo kojų stovi trofeja.




