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VOKIEČIAI PATARĖ GENEROLUI ST 
RAŠTIKIUI UŽIMTI VILNIŲ

Rusų kariuomenė pasitraukė iš Vilniaus 
priemiesčio ir leido lietuviams 

miestą užimti
RIGA, Latvija, rūgs. 1$. 

— Sovietu Rusijos armija, 
užėmusi Vilniaus priemies
ti, pasitraukė antradienį. 
Toki pranešimai pasiekė Ri-

Sovietų kariuomenė pasi
traukė, kad miestą galėtų 
užimti lietuvių kariuomenė.

Generolas Raštikis, Lietu
vos kariuomenės vadas, su
grįžo i Kauną iš Vokietijos. 
Vokietijos karo vadovybė 
liepė jam užimti Vilnių/ So
vietų atstovai Kaune patvir
tino Vokiečių patarimą.

Kol kas žinia apie atida
vimą Vilniaus lietuviams 
pasilieka nepatvirtinta.

Goebbels žuvęs; ru 
sų-vokiečių pakto 

auka

Rusai pasiima 11 
000,000 Lenkijos 

gyventojų
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HITLERIS GRŪMOJA BRITAMS IR 
PRANCŪZAMS

Dėl vienos bombos, numestos į Vokietijos 
miestą, vokiečiai numes 500 bombų į tal

kininkų miestus

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
19. — Europa stebisi Goebbel- 
so, nacių propagandos ministe- 
rio, tylėjimu nuo pat karo pra
džios. O juk jis per keletą me
tų buvo bene didžiausias Vo
kietijos rėksnys.

Keliaunininkai atvykstą Iš 
Amsterdamo kalbff, jogei jis ir 
toliau tylės, nes esąs nudaigo
tas.'

Žinoma, kad jis buvo prie
šingas rusų-vokiečių paktui, ir 
spėjama, kad jis tapo “likvi
duotas”, kaipo bolševikų prie
šas, nes naciai norėjo bolševi
kams pasigerinti.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 19. — Komunistų dien
raštis “Pravda” sako, kad 11,- 
000,000 žmonių gyvena tose 
Lenkijos dalyse, kurias Rusi
ja pasiima globoti. Iš tų 11,- 
000,000, ukrainų esama apie 8,- 
000,000. Bendra Lenkijos teri
torija rusų protekcijoj businti 
46,723’ ftva<ftatiHitĮ"W ■ ■ . ” .r’.-* . 4 . !' ' * t •’

Bijo, kad rusai isi- 
briaus į Estoniją

VILNIAUS MIESTAS iš šv. Jdno varpines žiūrint. Gautas antradienį Eigoje praneši
mas sako, kad vokiečiai ir rusai atidavė Vilnių lietuviams. 

> ' , * • -

Lietuviai nemėgins 
atsiimti Vilniaus

Britai atmete rusų 
pasiteisinimus

mi- 
pa- 
pa- 

Bri-

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
19. — Britų informacijos 
nisterija išleido antradienį 
reiškimą, kad valdžia vėl 
kartojo prižadus Lenkijai,
tanija turės pasitarimų su Len
kijos atstovais dėl Rusijos įsi
veržimo Lenkijon.

Kai dėl rusų vyriausybės pa
aiškinimo, kodėl rusai įsiveržė 
Lenkijon, tai Britanijos val
džia sako, kad rusų sumetimai 

, , esą nepateisinami. Rusų žygis 
. bus diskusuojamas parlamente 

. .X./ • •

trečiadienį. •

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 19. — Sovietų Rusija pa
siuntė į Baltijos jurą savo ka
riškąjį laivyną, kai iš Es'toni- 
jos uosto Talino pabėgo 
submarinas.

Rusijoj šitas sovietų 
imamas rimtai. Kalbama, 
gali užimti Estiją.

Ir kalboms yra pagrindas, 
šiandien Rusija turi laivyno 
bazę Leningrade, Suomijos 
įlankoje. Jeigu ji užimtų Es
tiją arba bent jos dalį, tai ji 
galėtų kontroliuoti visą Suomi
jos įlanką.

lenkų

žygis 
rusai

Ketvirtadieni susi •to*
renka kongresas

Rusų žygį vadina 
: proletariato 

išdavyste
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

19. -— Francuzijos Darbo Kon
federacija atsišaukė į darbinin
kų vadus ir į eilinius unijų na
rius, ragindama juos nutraukti 
visus ryšius su Maskva. Kon
federacijos vykdomasis komi
tetas priėmė rezoliuciją, kuri 
rusų įsiveržimą Lenkijon vadi
na proletariato išdavyste.

KAUNAS, rūgs. 19—Ru 
sijos kariuomenė yra tik ke- 
eto mylių atstumoje nuo 

Lietuvos rubėžiąus. Lietuvos 
itsarginiai, iki 40 metų, mo
bilizuojami.1;

Svetimšalių radijo stotys 
praneša, kad rusai jau oku
pavo Vilnių, tačiau Vilniaus 
radijo stoties pranešimas, 
girdėtas. Kaune, dar buvo 
transliuojamas iš lenkų sto
ties. ’ . J,.

Lietuvos vyriausybės at
stovai pareiškė, kad lietu
viai nemėgins atsiimti Vil
niaus.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
19. — Ketvirtadienį susirenka 
Jungt. Valstijų kongreso nepa
prasta sesija. Jei teks svar
styti Jungt. Valstijų neutralu
mo įstatymo pakeitimas arba 
panaikinimas.

Lenkų submarinai 
slapstosi Baltijos uo
stuose — sako rusai

Pilsudskienė 
Lietuvoje

KAUNAS, rūgs. 19.—Tar
pe šešių šimtų civilinių Len
kijos gyventojų, kurie pabė
go j Lietuvę, buvo ir Pilsud
skio našlė. Kartu su ja atvy
ko Lietuvon dvi jos dukte
rys.

Varšuva vis dar
ginasi

SĄTRAUKA KARO ŽINIŲ
* '*'*7 -  - , --Į- ■ /

GDYNIA, . Lenkija, rūgs. 19. San upę į vakarus nuo Lwowo 
■ Tarp<%000 ir, 3,000 lęnkų'ir sektore, kuris yra tarp Bie- 

lostoko ir Pinsko.

Hitlerio pareiškimu, 
jos armija sunaikinta, 
čiai paėmė 20,000 lenkų 
vėn vieną dieną. Jie 
50,000 tik pereitą pirmadienį. 
Viso šiandien 300,000 lenkų be- 
aisvių yra.

Prisiminęs Britanijos atsto
vų pareiškimą, kad karas tę
sis trejus metus, Hitleris pa
sakė, kad jis yra pasiruošęs 
kariauti ir trejus metus.

Bendrai Hitleris mėgino su
versti didžiausią atsakomybės 
dalį dėl karo ant Britanijos.

Kai dėl Lenkijos, tai Hitle
ris pasakė, kad Vokietija ir 
Rusija nutarė nebėgaivinti to
kios Lenkijos, koki buvo suda
ryta po Pasaulinio karo. Kai 
dėl Dancigo, tai Dancigas pa
siliks visuomet Vokietijos dali-* 

. mi. Visos reicho dalys dabar 
suvienytos, pareiškė Hitleris.

Dancigas, rūgs. 19. — Adol
fas Hitleris antradienį kalbė
jo Dancige. Jis sakė, kad Vp«jeiškė Hitleris, 
kietija nori patvarios taikos, 
kad ji neturi tikslo "kariauti 
prieš Francuziją ir Britaniją.

“Aš noriu atgaivinti bendrą 
pasitikėjimą”, pareiškė Hitle
ris. “Aš neturiu karo 
ne prieš Britaniją, nė 
Francuziją.”

Iš šitų Hitlerio žodžių
dė, kad jis siūlo talkininkams 
taiką. Bet kiti jo pareiškimai 
buvo tiesiogis grūmojimas tal
kininkams.

Jis, Hitleris, įsakė Vokieti
jos oro pajėgoms kariauti pri
silaikant žmoniškumo. Tačiau, 
jeigu demokratiškos valstybės 
nori kitokio karo, jos gali su
silaukti jo. Vokietijos pajėgos 
atkeršys šimteriopai dėl bom
bų numestų į nacių miestus. 
Talkininkai turi žinoti, kad dėl 
kiekvienos numestos į Vokieti-

antradieni dar kariauja prieš 
vokiečius- ąųkštumose į vaka
rus jiuo ^įypia. , Kautynės ei- 
nfi apylinkėje Oblosz ir kaime 
Ochsjioeftzi Suimtieji nėlaisvėn 
lenkai pareiškė, kad jie dar ti
kisi sulaukti Anglijos pagal
bos.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
19. — Vokietijos karo vado
vybė paskelbė, kad submarinas, 
paskandinęs britų ikaro laivą, 
lėktuvų gabentoją tCourageous, 
išliko nepaskandintas.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
19. - 
antradienį pranešė, kad iš 1,- 
260 jūreivių, buvusių laive 
Courageous, kiirį paskandino 
vokiečių submarinas, 681 vy
ras tapo išgelbėtas. 579 pasi
gendama.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
19. — Anglijos ir Francuzijos 
valdiškuose rateliuose antra
dienį matėsi nemažo susirūpi
nimo dėl vokiečių kariuomenės 
judrumo Belgijos ir Holandijos 
pasieniuose. Abi šios šalys yra 
neutralios, bet bijoma, kad vo
kiečiai per jas nesibriautų j 
Francuziją.

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
19. — Per Dniestr upę, kuri 
yra Lenkijcs-Rumunijos rube- 
žium, pastatytas tiltas ties mie
steliu Zaliesciky. Rusijos ka
riuomenė paėmė tiltą ne tik 
Lenkijos pusėje, bet ir Rumu
nijos.

CERNĄUTI, Rumunija, rūgs. 
19. — Iš Lenkijos čia gautas 
pranešimas, kad joje planuoja
ma suorganizuoti palanki ru
sams ir vokiečiams valdžia vie
toj Moscickio režimo.

KAUNAS, rūgs. 19 
tuvos rubežių antradienį per
ėjo 20,000 lenkų kareivių. Jie 
tapo nuginkluoti ir internuoti. 
Tarpe 600 civilių lenkų, pabe-

Britanijos admiralitetas

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
19. —- Lenkų štabo. irsvetimų 
šalių karininkai stebėtojai ap
skaičiuoja, kad per - 18 dienų 
kare- Lenkijoje lenkų karių žu
vo tarp 50,000 ir 100,000. Vo
kiečių žuvę tarp 35,000 ir 
50,000. z A

BASEL, Šveicarija, rūgs. 19. 
— Vakarų frontan vokiečiai 
jau atgabeno atimtas lenkams 
patrankas ir kitokius karo pa
būklus. Dabar lenkų ginklai at
kreipti prieš franeuzus ir bri
tus.

PARYŽIUS, Francuzija, nigs. 
19. — Vokietijos slaptosios po
licijos agentai nubaudė mirti
mi 100 darbininkų, dirbusių 
Skoda amunicijos dirbtuvėse 
Čekijoj.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
19. — Nuo karo pradžios iki 
šio laiko franeuzai sakosi jau 
paskandinę penkis vokiečių 
submarinus.

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
19. — Gautais čia pranešimais, 
Baltijos juroje eina mušis tarp 
britų ir lenkų laivyno vienoj 
pusėje, o vokiečių kitoj. Vokie
čiai nuginčijo šį pranešimą.

LIETUVA NEGAUS VILNIAUS - BER 
LYNO NUOMONĖ

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
19. — Vokietijos armija Len
kijoje, sako pranešimai, sustos 
daug maž toje linijoje, kurio
je jie dabar yra.

Linija eina šiaurėn nuo Lwo- 
wo į Brest Litovską, toliau j

Balstogę ir iki Rytų Prūsijos.* 
Į rytus nuo čia lenkų terito
rija priklausys rusų įtakai.

Šioje rytų zonoje yra Vil
nius. Berlyne manoma, kad ru- • 
sai neduos Vilniaus Lietuvai.♦

LIETUVIAI PRAŠO DUOTI JIEMS 
VILNIŲ

MASKVA, Sovietų Rusi- įėjo Vilniun antradienį 6 va
ja, rūgs. 19.—Rusų armijos landą ryto, 
komunikatas trečiadienį sa- Maskvoje ka’.bama, Lietu
ko, kad sovietų kariuomenė vos pasiuntinys Rusijai pra
veja lauk lenkų armiją ir dėjęs derybas su sovietų 
kad rusai artinasi i Lwowų premjeru Molotovu. Lietu- 
ir Vilnių. . . \

Gauti iš Rigos pranešimai sai ir vokiečiai sugrąžintų 
sako, kad rusų kariuomenė Lietuvai Vilnių.

vos atstovas norįs, kad ru-
• • V • • V • A

Lenkai tebekariauja 
prie Gdynios

GDYNIA, rūgs. 19. — An
tradienio pranešimai sako, kad 
2,000 ar 3,000 lenkų dar tebe
kariauja prieš vokiečius aukš
tumose, kurios randasi į vaka
rus nuo Gdynios.

Antradienį Dancige kalbėjo 
Adolfas Hitleris. Tačiau tik de
šimties mylių atstumoje lenkai 
prie Gdynios grūmėsi su vo
kiečiais. Ir patrankų griaus
mas aiškiai girdėjosi Dancige.

Lenkai veda desperatišką ko
vą. Kai kurie paimtieji ‘ nelais
vėn prie Gdynios lenkų karei
viai papasakojo, kad jie vis dar 
tikėjosi susilaukti anglų pagal
bos.

Rusai gaudo lenkų 
submarinus Baltijos 

jurojeBERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
19. — Vokietijos karo vadovy
bės komunikatas antradienį sa
ko, kad lenkų kariuomenė vis 
dar priešinasi vokiečiams prie 
Varšuvos, “nežiūrėdama dau
giau nei miliono civilinių gy
ventojų likimo”. Vokiečių pra
nešimas aiškina, jogei lenkų 
priešinimąsi Varšuvoje ir į va
karus ^iuo Varšuvos baigiamas 
laužyti.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 19. — Sovietų žinių agen
tūra Tass paskelbė antradienį, 
kad Rusijos vyriausybė imasi 
priemonių prieš lenkų subma
rinus, kurie slapstosi Baltijos 
juroje.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 19. — Tass, rusų žinių 
Agentūra, sako: Pranešimais 
iš Leningrado, lenkų submari- 
nai slapstosi Baltijos juros uo
stuose ir randa slapto kai ku
rių Pabaltijo valstybių atsto
vų pritarimo. Sovietų Rusija 
ėmėsi priemonių prieš lenkų 
submarinus.

Tass pranešimas duoda su
prasti, kad rusų priemonės ypa
tingai atkreiptos prieš Esti* 
ją.

Lenkų submarinas, internuo
tas Taline, Estijos uoste, sako 
Tass, pabėgo rugsėjo 18 d.

Lie-

rusai siulijo

vėliau rusai 
kad jų ka- 

rubežių tvar-

Chicagai ir apiehnkei fedė 
ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauta•

Giedra; lengvi ir vidutinio 
stiprumo daugiausia pietų va
karų vėjai; saulė teka 6:34 

leidžiasi 6:53 v. v.

Vokiečiai sumušė 
lenkus šiaurėje 

nuo Lodz
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. larpe clvll,y P<T.

19. - Vokietijos karo komu- *"s ? I y™ PUsudskio
nikatas trečiadienį paskelbė, na^ e ir ^V1 J0S erys* 
jogei 9 dienų mušis šiaurėje . CERNAUTI, Rumunija, rūgs, 
nuo Lodz miesto pasibaigė, ^o-1-9. — Gaunamais iš Lenkijos 
kiečiai įveikė lenkus, sUėme pranešimais, lenkai dar kauja- 
apie 50,000 belaisvių ir paėmė si su vokiečiais trijuose punk- 
milžinišką karo grobio kiekį, tuose prie Varšuvos, pagal nuslopinamas.

DANCIGAS, rugsėjo 19. — 
Kalbėdamas antradienį Dancige 
Hitleris pareiškė, kad Vokieti
ja kariaus taip ilgai, kaip il
gai kariaus talkininkai.

RIGA, Latvija, rūgs. 19. — 
Pranešta, kad rusai įėjo Vil
niun 6 valandą ryto antradie

. • un|.
KAUNAS, rūgs. 19. — Pa

siekią Kauną pranešimai sako, 
kad vokiečiai traukiasi iš Bie- 
lostoko. Jį užims rusai. Brest 
Litovsk irgi pasiliks rusų ran
kose.

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
19. — Rusai paskelbė, kad Uk
rainai pasitiko juos išskėsto
mis rankomis. Antradienį rusai 
pripažino, jogei jie sutinka pa
sipriešinimo. Bet, pareiškė ru
sų karininkas, pasipriešinimas

Rusai apgaudinėjo 
lenkus iki galo

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
19. — Asmenys, atvykstą čia 
iš Rusijos, pasakoja,’ kad pe
reitą šeštadienį, rugsėjo 16 die
ną, dar vakare, 
lenkams pagalbą.

Porą valandų 
pasakė Lenkijai, 
riuomenė pereis
kai Lenkijoje palaikyti ir uk- 
rainams bei baltgudžiams ap
saugoti.

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
19. — Generolas Lev Prchla, 
čekų legiono komanduoto jas, 
painformavo spaudos atstovus, 
kad rusai paėmė nelaisvėn 15,- 
000 Čekų, kariavusių Lenkijo
je prieš vokiečius.
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Kar iauj antį Kanų a
(Tęsinys)

Naujieji vadovai neilgai vieš
patauja svetimame krašte* Pa-< 
mažu jie susimaišo su kinie
čiais, persisunkia jų kulturA, 
dvasia ir tirpsta, nyksta kinų 
jutoje, o už jų pečių išauga 
karinga ir galingu Mongolijos 
valstybe, kuri užkariauja kinų 
žemes, pavaro Kinų ir Niudže- 
nų imperatorius ir imtys įkur
dina savi) dinastijų* šį d de’į 
žygį atlieka garsusis Džingfe— 
chanas. Jo anūkas chanas llu- 
bilajus 1280 metais duoda pra
džią naujai dinast jai Juan, gy
venusiai Pekine, šios dinastijos 
metu visa Kinija patenka mon
golų valdžion. Galinga, kultū
ringa ir civilizuota tauta ver
gauja negausiems laukiniams 
barbarams mongolams, nes ne
nori pakelti prieš priešų gink
lo. Tačiau kiniečiai nežūsta. 
Didžiausias ir ga ingiausins jų 
ginklas, tai aukšta kultūra, di
delė tėvynės meilė, Šventai ger
biami ir ugdomi papročiai, gai-

bet pamažu susigyvena su vis
kuo, kas kiniška, Ir štai jau po 
Šimto metų iš tų mongolų lie
ka lik mohgoliški kUho bruo
žai, o mongolų dvasia žūsta, 
nes jų išstumia kiniškoji dva
sia* Mongolai dvasia tampa Ki
nais. Jie ištirpsta Kinų tarpe, 
kaip druska vandenyje, sUsi ie- 
ja su kinais ir 1368 metais vi
sai nesipriešina, kai valdžių pa
ima kinų dinastija Ming, kuri 
viešpatauja iki 1644 metų, Tui 
paskutinioji tikrųjų kiniečių di
nastija. Ji dar sugebėjo grąžin
ti krašte tvarką, kelti kultūrą, 
civilizaciją. Tačiau jau neįsten
gė sukelti kinų dvasioje karin
gumo, ginkluoto pasipriešinimo 
svetimoms įtakoms ir užpuoli
mams, Kinietyje giliai įsiskver
bė tylus sutikimas su likimu, 
nenoras lieti kraują dėl vieny
bės, dėl galingos ir Stiprios vai 
stybėS, kuri plistų, augtų. Tai
gi ir paskutinioji Mingų dinas
tija nesipriešino, kai pradėjo 
veržtis į kraštą Mandžiurijos 
kariuomenė. Priešingai, veng-

NAUJIENOJ Chicago, BĮ.

Iš Lietuvos

n

KAUNAS. — Pagal oficiali- 
nius duomenis, musų pramone 
šiemet dirba normaliai, o kai 
kuriose šakose gamyba net pa
didėjo. Daugelis plytinių dirba 
30—40 nuoš. daugiau, o kai 
eur net dvigubai daugiau nei 
šernai; audimo pramonė dirba 
30 nuoŠ. daugiam Per gegužės 
mėnesį įsisteigė 5 naujos įmo
nės su apie 245,000 Lt. kapita
lo, Stambiausia iš naujai įsi
steigusių pramonės įmonių yra 
vinių ir pasagų fabrikas. Iš vi
so nuo metų pradžios įsteigta 
12 naujų įmonių su 570,000 Lt.

Office tnd Rėš. Phone Caiumfct 7472 
Office Hours:24 p. m )-8:3< p. m.

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon 

3261 So. Halsted Street 

Dr. t. E. SIEDUNSid
DENTISTAS 

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

TeL Yards 0994, 
Antrad^ Ketvirtads Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lalayette 38M

K

>

o

' ACMfc-NAUmSNV Telefcholo
Anglijos kareiviai maršuoja “kur nors Anglijoje/. Netrukus jie bus pasiųsti į 

karo frontą. ,

AKIU SPEGIAL1STA

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4845 SO, ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tėti Prospect 193S

DR. C. 2. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

TeL Yards 2241
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.

f

vališkas atsparumas svetimoms 
įtakoms, šis ginklas yra neįvei
kiamas, neišnaikinamas, kol 
gyvena bent vienas kinietis, 
šiuo ginklu kiniečiai įveikia ir 
karingus, narsius mongolus, 
šie, nors ir laikosi valdovais,

"■ 1 . . , 
Dr. Karolis Nurkaitis

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

nuo 9 iki 6 vai. vak.
3421 So. Halsted St. 
Telefonas YARDS 3609

darni karo, tos dinastijos pa
skutinieji valdovai dar padėjo 
mandžiutams užimti Kiniją ir 
įkurdinti jų dinastiją Cing, ku
ri viešpatavo iki 1912 metų.

Tokiu budu nuo 1644 metų 
iki 1912 visa Kinija vėl pateko 
vergovėn —* dabar jau Man
džiurijos. Pirmieji nauji valdo
vai sugebėdavo atsispirti kinų 
kultūrai ir nutautinimo ant
plūdžiui. Jie ilgai išlaikė ribas 
tarp nugalėjusiųjų ir nugalėtų
jų. Bet ilgainiui ta nematoma, 
o taip galinga, jokių sienų ir 
tvirtovių neįveikiama jėga pra
dėjo skverbtis Mandžiurijos gi
lumom Ramaus, taikaus, ty
laus, darbštaus, ištvermingo ir 
neorganizuoto kiniečio dvasia,

URANE, CO AL COMPANY 
5332’ So. Long Avenue - 

■ <3»MBeJeJonas PORTSMOUTH 9022 ,
POCAUONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $>7.40
5 tonus ar daugiau ................ ............. ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * 

Sales Tax ekstra.

kaip koks rūkas, kaip kokia 
nematoma, neapčiuopiama jė- 
ga veržėsi į mandžiuro sielą, 
protą> papročius ir visą gyveni
mą. Mandžiuras, kaip atskiros 
tautos ir rasės žmogus nyko, 
tirpo. Jis pasisavino kino kultū
rą, papročius ir visą dvasią. 
Tuo budu nyko skirtumas tarp 
jo ir kino, Pasiliko skirtinga 
tik išvaizda. Del to nyko lt 
imperatorių pasipriešinimas ki
nų dvasiai. O kai paskutinieji 
dinastijos valdovai dar vis sten
gėsi palaikyti tą skirtumą, prieš 
juos sukilo visi gyventojai, kaip 
kinai, taip ir mandžiurai. Dar 
gal butų ta dinastija išsilaikiu
si iki šių dienų, bet jau XIX 
amžiaus pusėje įsikišo į Kini
jos vidujinį gyvenimą Anglija, 
kuri čia pradėjo plėsti savo 
biznį ir kurti; įvftiriausiftę įmo
nes, išnaudodama f Kinijos . tui“ 
tus ir milžiniškas žmonių jė
gas. Žinoma, kad viešpataujant 
nesantaikai tarp pačių kiniečiu, 
ji galės lengviau išplėsti Savo 
bifcnį, užkariauti Kinijos tur
tus ir rinką, pradėjo kurstymo 
darbą. Baigėsi jis visokiomis 
revdliucijomis, ■ sukilimais ir 
karais, o kartu ir imperijos 
žlugimu 1912 m.

Po to prasidėjo 
niškosios Kinijos 
Tai audringas ir 
nams laikotarpis,
skutinį imperatorių, paskelbė 
kinai respubliką. Bet tvarkosi 
grąžinti nepajėgė. Padalinus vi
są valstybę į provincijas, kurių 
priešakyje yra gubernatoriai, 
prasidėjo kova tarp paskirų 
provincijų. Kiekvienos provin
cijos valdovas norėjo primesti 
visam kraštui savo tvarką ir 
valdžią, norėjo tapti respubji- . 
kos prezidentu, šiuos nesutiki
mus gražiai išnaudodavo bal
tieji: anglai, prancūzai, ameri
konai, kuriems rūpėjo, kad Ki-’ 
nijoje viešpatautų vien tie tarp 
savęs nuolat kariaują genero
lai—gubernatoriai ir tuo budu 
cistų jiems užviešpatauti Kini
joje.

Tačiau tame chaose pradėjo 
kurtis naujųjų kinų Užuomaz
ga. Didelis patrijotas moderniš
kos Europos civilizacijos kinie^j 
tis dr. Sun-Jantsenas įkūrė tau
tinės ideologijos partiją—Guo- 
Mindang. Jos tikslas — suvie
nyti demokratiškais pagrindais 
visą Kiniją, įvesti joje tvarką,

pakelti kinų karingumą, išsiva
duoti iš baltųjų vergovės, sUci- 
vilizuuti visą gyvenimą ir kit
kart! tautišką, galingą Kiniją, 
ši idėja randa didžiausį prita
rimą Kinų liaudyje. Tačiau tą 
darbą dabar labai trukdo japo
nai, kurie nenorėtų, kad Guo- 
Mindaugo tikslai.įvyktų, nes ji 
tada ne tik negalės išnaudoti 
kinų turtų ir Kinijos kolonizuo
ti, bet dar gali ir pati žūti, kaip

žuvo kadaise Mongolija, Man- 
džiurija. Nenori to ir bailieji, 
nes ir jiems tas pats gręsia. Ta
čiau šiuo metu jie palaiko Čan- 
kaišeką — Guo-Mindango vadą, 
nes bijo, kad japonai kinų ne- 
paveržtų, Kova Vyksta, Kas lai
mės, parodys ateitis, tačiau aiš
ku, kad kiniečiai dar susivie
nys ir po melų arba šimto pa
rodys savo galybę, (“J, K.”)

(GALAS)

DR. VAITUSH, OPV
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina ūkiu įtempimą, kurk 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių, aptemimo, nervuotii- 
mo, skaudamą akių karšų, 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 Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely] atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SU

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimu 

Telefonas HEMLOCK <111

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALI": MALEVA ........-................... .. ...........*.................. 970
4 HR. S PA R VARNIšlUS 7..........................  $1,10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ...................................................... aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .................................... $E65

PRISTATOME MIESTE VISUR,

COPR. K>», NEGDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED EDGINGS PATTERN 2276
No. 2276—Mezginiai tinkami bite kur

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1 1739 So. Halsted St, Chicago, Dt

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,.

No. 2276 |

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija r

respubliko- 
alikotarpis. 
liūdnas ki- 

Nuvertę pa-

30 Years Sutcess! Doctor’s 
Amazing Liųuid f or I te h ing of 

ECZEMA 
Daug- yra Atsilikimu. k*ur kiti produktai nt> 
davė reikiamų pasėkų, bet stiprus, fivolnln&n 
lis. antiseptinis skiedinys Žemo dav% greltė» 
pasėkas nuo nieždjtmo, skausmo, raudoniu 
degamos. Žvynuotos, umtods Eczema.

K pirmo sykio Žfemo beta titostabife Pi 
relbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
sklrtingrų įtakingų dalių) padeda Gamta 
greitesni gydymą. Mums dflkinrl vartotojai 
raito ls Visur, «rarbihdaml g-hutas pasėkas 
štai kaip rašo p. P. M. Ifi Jersey City: 
keletą «kvaia\į nuostabiai basigydftau %u Že
mo nūn Eczema, kuri mane vardino per Si 
trtėtuk?’ ■ ;

Neregimas, nedšmfltas — palik Žemo pėr' 
dieną ar hkltli irydknt Ecz^m’A. kpaŪiUi, de- 
dedervines ir kitokius odos Įdegimus. Tik 8ft0. 
TIĘBQ PATARNAVIMO aWlMtoMk kai *M- 
reiks $1.26 Extra JSfos. Yra pas visus iy- 
mesnlus vaistininkus

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

AMBULANCE, .
i DIENA IR NAKTĮ ' 

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

1 4447 South Fairfield Avenue
Telefonai, LAFAYETTE 0727

4 koplyčios visose 
X—< JL2Z 1 Chicagos dalyse

i

Klausykite musų Lietuvių radi® programų Antradienio ir Šešta
dienio vakarais 6:39 vaL vakaro Iš W. H. L P. stoties (1480 KJ 

—Pranešėjas r# ŠALT iTTitSTi

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westem Avė, t>honė Grovėhill 0142

' iįlO South 49th Court Cicero Phone Cicero 3109

S. Pi MAŽEIKA
3319 LltUdaica Avenuė

<», ,11,1 I I »! u > I . . , » , '■ .... ■ ,

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 West 23rd Piacfe Phone Cahai 2515
SKYRIUS: 4ž-M Basi Wb Street TeL Pullman U7«

„...■.„....i ,ir. . i* .. ............................... ...... .. ................... » a

’ ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Laiayette 80iJ4

-------- -- ------L--- .- - ■ .. , , , , . ! • II ! ■ ■ . . I II . —.

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 LitUAnica Avėnųe Phone Yards '4908

S.n >S I i I»| M „(i -*•*—**•*—X——■ imi—-i« ■-‘      ...................................

NARIAI .
Chicagos, X
Cicero
Lietuvių ;f 
Direktorių 
Asociacijos

Ji';

Atnbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

Yards 1139
Yarth 1138

I. X ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0783

1 LIULEV1ČIUS
4348 & Califpmia Avenue Phone Lafayette 3572
—.. ............................... . Į į Į t , .i IH.I.A.. . Į , . —.1 Įl’i .. J ■ i ..................... - ■

P.j,RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YAfttlS 1419

Or. F. Pulsucki Le Vaft 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7350 
Namų telefonas Brunswick 0597

tek Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 Iki 13, J iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 k 7 fld I 

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pi 

3343 S. HALS1

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tet Yards 1«2>
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Ofiso Tėl. Yards 5921

DR. BERTASH
■ 756 Wesl 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHI3AN 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 STEvvart 3316
Dr. WiHiam J. Charm

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

prie Jeffery Avė.

Ofiso TeL Virginia 0036.
Rcsidence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

.nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
1939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

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

iko

Kiti Lkrtuvial Daktami

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 729S

TeL Office Wentworth <>>• 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
išskyrus «oredomis ir subttnmto

- - - -- - - - -- ■ --—

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS. ! •:
‘ Gerdi lietuviams žinomas per 3kHU 

metus k^ipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th St, netoli Morgą* St.

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

TeL CANAL 3118
Rezidencijos telefonai:

Supert o r 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND A VE.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

pagal sutartį.

Joseph V, Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROK <7<1 
Valandos: 9 ryto iki • vakato 

»l » ■«!» I *— »« * 1 ........  ■

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
< Room 1230

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

Remkite tuos, kurie 
garsinusi 

"NAUJIENOSE”

4
I

—



Trečiadien., rugsėjo 20, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI. ’
I- . ...................- ■——1 - ................................................. ... ■' •   ■ . ■ ■ . ..............................

Ką Žmonės Mano
.....

KAS YRA DIDŽIAUSIU DAIKTU,
Jungtinių Valstybių Laisve.

Vartant Anglijos žurnalus 
matai firmų skelbimus, siulan- 
ėius visokia medžiagų rū
siams nuo oro puolimų. Rug
sėjį visi namai tokius rusius 
turi jau turėti pagal įstatymų. 
Skelbiami ir patentuoti cuk
raus galvos pavidalo saugus į- 
taisymai, kuriame galima bu
siu išsigelbėti nuo griuvėsių ir 
sprogimų. Dujokaukių, prieš
dujinių rūbų skelbimai... Val
džios (išsiuntinėjamos knyge- 
lytės su paaiškinimais iš ank
sto kaip elgtis oro puolimų 
metu, gesinti gaisrus etc. Išvy
kstantiems atostogų buvo įsa
kyta drauge vežtis dujokau
kes, (“kų gali žinoti’*...). Visa 
tai Amerikoj (J. A. V.) atro
do keistenybėmis. O tas todėl, 
kad J. A. V.> būdamos toli per 
vandenis nuo galimų priešų, 
turi laivyną, kuris šiai šaliai 
atstoja (atlieka už piliečius) 
ir rusius apsaugai ir dujokau
kes. Laivynas kausis su prie
šu toli vandenyse, o tokioj Či
kagoj dama sau ramiausiai sė
dės teisme, reikalaudama sep
tinto diverso... Nereikia rūpin
tis...

Žinoma, visi tie smarkus su
sisiekimai per vandenynus ka
ro atveju gali atgabenti bom
bų (nebe laiškų) jeigu ne iki 
Čikagos, tai iki Njujorko arba 
San Francisko... O tokių min
čių beabejo ir Europoje ir Ja
ponijoje yra... (Japonija turi 
numačiusi užkariavimų sritis, 
į kurias iš eilės įeina Filipi
nai, .Havajai ir Kalifornija... 
Pirmieji žingsniai tikrai vyks
ta pagal tų planų, Kinijoj...).

Dėl vidaus laisvių nedaug 
kas pagalvoja kaip jos gali čia 
būti. Jos taip ‘‘iš dangaus’* 
neatsirado. Jeigu pilietinį ka
rų butų, pavyzdžiui laimėję 
pietai, lada butų .šiandien dve
jos jungtinės valstybės ir4 aiš
ku, kad žemvaldžių pietai gal 
šiandien marširuotų iškėlę ran

kas... O tada ir šiaurėje rei
kėtų daryti apribojimų —sau
gos nuo pietų sumetimais. 
Dabar tos problemos nėra. Jų 
išsprendė lemtiniame mūšyje 
prie Getisburgo 400 tuksiančių 
paklotų gyvybių. šiandien 
“smart** lady ramiai gali imti 
nesuskaitomus divorsus ir biz
nierius daryti kokius tik su
mano biznius todėl, anie 400 
tūkstančių už juos (už jų 
šiandienykščių ramybę) pa
klojo galvas...

Istorija pateisina visokius 
žygius. Ir Meksikos nukovoji- 
mas, ir Havajų užėmimas, ir 
įsistiprinimas Filipinuose, yra 
buvę šiandienykščios ramybės 
ramsčiais.. Jeigu Meksika tebe
būtų didelė, jeigu Havajai bu
tų japonų įtakoj arba tiesiai 
japonų, kaip ir Filipinai, tai 
šiandien gal ir mes, lietuviai, 
po savo spaudų laisvai nesi- 
skerėčiotume, kas-tik “ant sei
lės užėjo”, nebodami jokių 
nuostatų, nes pas apsirūpinu
sį ramybe iš anksto dėdę Sa
mų mums laisva. Tat garbė to
kiems vyrams, kaip Linkolnas, 
kurie numatė ateitį, kurioj 
mes ir gyvenam. (Linkolno 
didžiausia pastanga buvo iš
laikyti unijų, tai yra, kad pie
tai nuo šiaurės neatsiskirtų).

Taip, nugalėjus iš anksto 
aplinkinius tvirtuolius, (įsiga
lėjusių tada Ispaniją, Meksiką, 
krauju sutvirtinusi savo ne- 
skaldomumų, J. A. V. didžio
ji respublika šiandien duoda 
savo žmonėms tokias laisves, 
apie kurias kitur jau pati min
tis yra nusidėjimas- O pilie
čiai daugelis tik naudojasi 
laisve ir nežino nei jos sun
kios kilmės, nei jos vertės jau
čia. Perlaimingi žmonas nega
li suprasti kas yra nelaimės.

Teplevėsuoja laisvosios ša
lies žvaigždėtoji vėliava, po 
kuria ir musų tautos trečdalis 
rado gerų prieglaudą I

—Arėjas Vitltauskas.

KĄ GALI NUPIRKTI UŽ

NIKELI?

in A UJlhJN V-AVME L’elepnoio
CHICAGO. — Amerikos Legiono buveinė. Ten eina 

smarkus prisiruošimas konvencijai, kuri prasidės rug- 
a. • 1 .

Iš Lietuvos
Germantas — Žemai

tijos Perlas

PIRMIEJI MORGICIAI 
$800 iki $5000 

Padaromi ant 4 % iki 5 % Palūkanų 
Teiraukitės Musų Apskaičiavimo Dykai

2411

S. 52nd
Avė.

JOHN O. _

S Y KO R A
' . . . Z Ate L * ■ « ’ ». U.. — • - -i. M*. —

Cicero
453—4

Klauskite musų SĄRAŠO iš 250 TIKRŲ 
Nekilnojamų turtų BARGENŲT

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 {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(IŠgaunu geriausj 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

JOHN PAKEL
6816 S. vVestern Avė. Phone Grovehill

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY n0» W
J VAKARUS NUO 
STATE STREET10 West 18th Street

Ir mnsų patyręs inžinierius 
atvažiuos i jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (piant), garu arba 
karstu vandeniu šildoma... 
NEREIKIA PINIGU ĮMO
KĖTI— 36 MĖNESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

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

Už septynių kilometrų į va
karus nuo Telšių, prie pat ge
ležinkelio, arti Lieplaukės sto
ties, tarp šilais apaugusių kal
votų krantų, kaip dideliame, 
gražiame, gėlėmis p p .ioš'.a- 
me dubenyje, tviska išsipylęs 
maždaug apvalus, nemažas 
Germanto ežeras. Ne tik jo 
krantai, bet ir plačios apylin
kės į visas puses apaugusios 
spygliuočių ir lapuočių šilais, 
nemažais miškais, kuriuose 
daugybė šimtamečių ąžuolų. 
Tokių ąžuolų daug ne tik miš
ke, šiluose, bet ir visose kal
nuotose apylinkėse, kurios gal 
dar neseniai pasidarė laukais, 
dirbama žeme.

Del budingai žavingų kran
tų, dėl savo gėlo ir minkšto 
vandens, kuris gydo odą, stip
rina plaukus ir tinka vėžiams 
gyventi, taip pat dėl tinkamo 
paplūdimio, Germanto ežeras 
visais savo pakraščiais yra ide
ali vasarvietė. Labiau mylį sa
vo kraštą tokią gražią Žemai
tijos gamtą, žemaičiai Ger
manto ežerą vadina Žemaiti
jos Perlu. Ir jis tikrai tokio 
vardo vertas, net ir nemažiau 
gražesnių bei žavingesnių gam
tovaizdžių ir vasarviečių ma
čiusiųjų akimis žiūrint. Pirmą 
kartą Germanto ežerą ir jo 
apylinkes pamatę vasarotojai 
ar turistai prisipažįsta, jog jie 
iš jo aprašymų ir pasakojimų 
apie jį netikėję, kad German
tas yra toks žavus ir tinkamas 
puikiai vasarvietei.

—Jisf primena nevieną gra
žų Šveicarijos ežerą,—susiža
vėjusi kalba pirmą kartą ma
tydama Germantą aukštai te, 
kuri turėjo progą būti užsie
nyje,

—Germantas panašus į Tra
kų nepaprastą ežerą, nors čia 
beveik nėra salų,—pastebi vil
nietis, neseniai apsigyvenęs 
Telšiuose—Dar labiau jis pa
našus į Žaliuosius ežerus uz 
Vilniaus, nors jo vanduo nėra 
toks žalias.

Ir vis dėlto žemaičiai savo 
perlu permažai naudojasi ir 
rūpinasi. Telšiai yra netoli, bet 
susisiekimas tarp Telšių ir 
Germanto nėra toks patogus 
ir pigus, kad skatintų telšiečius 
gausiau naudotis Germantu ir 
iį padaryti garsia vasarviete. 
Kelias nėra, blogas—pirmos rū
šies, vieškelis Telšiai-Plungė ir 
paprastas kelias per tankų 
mišką, bet susisiekimas palai
komas mažu, senu ir nepato
giu autobusiuku, kuriame sun
kiai telpa tik apie 20 žmonių. 
Kaina — vienas litas ten ir at
gal—butų nebrangi, tik ne to
kiu senu laužu važiuojant. Del 
to žymi telšiečių dalis German
tą bent kartą savaitėje pasie
kia pėsti arba dviračiais, ku
riems ištisą kelią nėra atskiro 
tako, tad turi ryti vieškelio 
dulkes.

Vasarvietės centras yra prie 
ežero Telšių pusėje.

Svetainė — nedidutė, bet 
butų visai tinkama ir padori, 
jeigu butų dažniau remontuo-

jama, nudažoma ir geriau pri-. 
žiūrima. Sekmadieniais ir j 
šventadieniais vasarotojų čia 
pilna, bet svetainės bufetas 
sunkiai prjsitaiko prie svečių 
reikalavimų. Jaučiama, kad va-i 
sarvietės gerovė ir kilimu nė
ra kas nuolatos ir nuosekliai 
rūpintųsi. Jokios propagandos,' 
jokios reklamos leidinėlio apie* 
Germantą. |

Pats papludymis yra žolėta i j 
krantas. Vasarotojai turi imti 
saulės \onias ant pievos, nors 
aplink yra tinkamo smėlio, 
kurio tam tikras kiekis gale- 
tų paplūdimį padaryti neblo
gesnių kaip pajūryje.

Nežiūrint visų primityvumų 
ir trukumų, Germanto ežeras 
yra vienas gražiausių Lietuvo
je, o Žemaitijoje bene gražiau
sias. Jis nepalyginamas su di
deliais Lukšto ar Biržulio ties 
Varniais ežerais, kurių krantai 
durpėti, pelkėti. Germantui ne
prilygsta nė Masčio ežeras, 
kuris, gulėdamas prie pat Tel
šių miesto, gagėtų būti ypač 
gerai išnaudojamas vasarą ir 
žiemą; Masčio .ežeras neturi 
tokių gražių krantų, kaip Ger
mantas, — kažkodėl, jo kran
tai arčiau miesto buvo apvalyti 
nuo šilų ir dėl miesto artumo 
jis nėra, švarus, ne Visur ma
lonus maudytis. Tik Platelių 
ežeras gali su Germantu ly-

• „ i • << y a

• Jus dar galite gauti gerų vertybių už nikelį— 
bet niekas, manome, neduoda daugiau už ni- 
Kelį kaip vietinis telefoninis pašaukimas! Grei- 

[/ f tas, tiesiogis ir asmenis bėga pranešimas, pildo 
J jūsų planus, sveikina draugus arba šaukia pa

geltos reikale. Jis gal sutaupyti valandą, gali sutaupyti gy
vybę.

Telefoninis patarnavimas šiandien yra geresnis negu bet 
kada pirma ir tai kainuoja taip mažai—nikelis už vietinį 
pašaukimą! Tai pasidarė galimu po nuolatiniu metodų ir 
įtaisų gerinimų—Bell Telephone laboratorijų tyrimai ir Wes- 
tern Electric bendrovės gamybos standardas, plūs Illinois 
Bell vyrų ir moterų pasiryžimas ir atsidavimas patarnavimo 
idėjai. Illinois Bell Telephone bendrovės 
tikslas teikti jums, kas metais, geresnį 
patarnavimą ir didesnį patarnavimą— 
žemiausia galimai kaina.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
” Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, 
mokėti, 
kaina už 
šią dalį 
GALU E

Mes 
jūsų

kokią išgalite 
duosime 
senąjį, o

gerą 
hku-

PER

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

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

Dabar Mokame 3^2% ^ž Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las An| Namų 1 iki 20 mt.

4 JUSTIN niAcklEVVICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

■ INSURED

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS 
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

_ BETO kiekvieno indėlis yra 
" apdrausta iki $5000.00 - - - -

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

u ; ■ - -

NAUJIENŲ SPULKA
į Tel. CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

IŠSIMOKĖTI 
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 G3rd Street 

prie Loomis.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

iš stoties

W.G.E.S
Kasdien 

iki

Ugirslt 
muziką

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

vėliausias žinias, 
ir kitus Įdomius 

pranešimus.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

MADŲ

PATTERN BOOK
KAINA 10 CENTŲ

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, m.

Vardas.

Adresas.

Miestas.

Valstija
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Prezidentas tariasi su republikonais
Prezidentas Rooseveltas pakvietė republikonus Lan

dūną ir Knoxą į konferenciją. Kaip žinoma, Alf Landon 
buvo republikonų partijos kandidatas į J. V. preziden
tus, o pulk. Frank Knox — kandidatas į vice-preziden- 
tus. Formaliai todėl juodu yra republikohiį partijos va
dai, iki partijos konvencija ateinančiais metais nenomi
nuos kitų kandidatų.

Kviesdamas juodu į konferenciją prieš prasidedant 
nepaprastai kongreso sesijai, Rooseveltas vyriausiai no
rėjo, žinoma, gauti republikonų vadovybės pritarimą sa
vo sumanymui atšaukti vadinamą neutralumo įstatymą, 
kuris draudžia pardavinėti ginklus kariaujančioms ša
lims. Be to, prezidentas sako, kad jam rupi dabartinės 
pasaulio krizės metu sumažinti Jungtinėse Valstijose par^ 
tijų rietenas ir sudaryti “tautinę vienybę”. Abudu tiks
lai labai svarbus. Jeigu ta konferencija padėtų preziden
tui bent pravesti geresnį neutralumo įstatymą, tai butų 
pasiekta daug.

Bet reikia pasakyti, kad “tautinė vienybė” labai daž
nai reiškia, jogei kapitalistai gauna visokių konvencijų, 
o iš darbininkų reikalaujama, kad jie butų “kantrus” ir 
nesipriešintų darbdaviams. Galima neabejoti, kad ir da
bar republikonai ir konservatyviai demokratai nepraleis 
progos, nepareikalavę iš federalinės administracijos įvai
rių lengvatų stambiajam kapitalui. Jie prižadės duoti 
valdžiai paramą, jeigu valdžia sutiks numažinti taksus, 
susiaurinti pašalpas bedarbiams ir sušvelninti socialinio 
saugumo įstatymų vykdymą.

Labai gaila, kad Amerikos darbininkai nėra susivie
niję. Per savo atstovus jie galėtų pareikalauti, kad nuo
laidos “tautos vienybei” nebūtų vienpusiškos.

. Pilsudskio našlė Kaune

APŽVALGA^
netolerancija

Amerikos lietuvių Romos+ka- 
talikų kunigų organizacija, Va
dinama “Kunigų Vienybe”, tu
rėjo New Yorke savo seimą rug
sėjo 14 d. ir priėmė eilę rezo
liucijų. Viena jų skamba taip:

“Kunigų Vienybės seihias 
džiaugiasi ir dėkoja Lietuvių 
Dienos vadovybei ir daly
viams, tik labai apgailėsiu* 
ja, kad generalinis konsulas 
p. Budrys savo nesąmoningu 
netaktu įžeidė visą katalikiš
ką visuomęnę, viešai pamihė- 
damas šliupo vardą, kuris vi
sada varė griovimo darbą?’

Ar girdėjote tokį dalyką? Tik 
už tai, kad Lietuvos generalihis 
konsulas viešai paminėjo Dh J. 
šliupo vardą, tai kunigų seimas 
sako, jogei tuo buvusi įžeista 
katalikiška visuomenė!

Mes netikime, kad katalikiš
ka vlsuoilieilė yta tokia fanatiš
ka, kaip tie kunigai sako. Ji, 
veikiausia, turi daugiaus tole
rancijos, negu jos vadinamieji 
dvasios vadai.

Butų buvę ne pro šalį kunigų 
seimui parodyti ir šiek-tlek 
mandagumo, minint senojo 
“aušrininko” vardą savo rezo
liucijoje. Kodėl nebuvo galima 
pasakyti “Dr. J. Šliupas”? Juk 
žmogus, sulaukęs gilios senatvės 
ir visą savo amžių dirbęs vi
suomenės labui, visgi užsipelno 
pagarbos, nežiūrint kokios yta 
jo pažvalgos.

pasakė kalbą, paaiškindamas, 
kodėl jisai užpuolė Lenkiją: už-j 
puolė, girdi, todėl, kad lenkai 
“nežthortiškal persekiojo” milio- 
nųs jo tautiečių!

JAU TEISINA MASKVOS 
GROBUONIES

D, Delta

19 64- 300
(Mūsų specialaus korespondento Lietuvoje)

Toks jfra vienos savaitės ba-|tymą pravesti per seimą, 
lapšaš, 19 politkalinių prieš 
laikų pąjiųosūoti Smetonos ak
tais. 64 Kūųho darbininkai,

• Šis 
valdininkų ir tautininkų digni
torių sinedrijonas nors ir mo
ka parugoti, kai paliečiama 

, butų J 
priverstas amnesti

jos įstatymą priimti. Bet ką 
Į gi? Birželio mėn. nepaprastoji] 
sesija buvo užbaigta, paskui 
vėl pratęsta vienam-kitam ne
reikšmingam įstatymui priim
ti, o vyriausybė su amnestijos 

darbo” vyriausybė įstatymu vis nesirodė. Gal ne-

VOKIETIJOS SOCIALIUS- hepilhothis spaudos žiniomis, tautininkų patvaldystė, 
MOKRATAI APIE SOViE- vien tik tarp liepos mėh. 15 irĮbe abejo, priverstas ;

TV-NACIV SUTARTI
Iš Paryžiaus atėjo Vokietijos 

socialdemokratų centro komite
to laikraščio (‘‘Neuer Vonva- 
erst”) iltitiietis iš Hlgpiučio 27 
d. Kai jisai išėjo iš spaudos, 
Vokietijos naciai jau buvo pa
sirašę “nepuolimo” sutartį su 
Maskva, bet karas dar nebuvo 
prasidėjęs. Rašydamas apie tą 
sutartį, laikraštis išreiškė bai
mę, kad ji paskatins Hitlerį 
pradėti karą, nes ji “milžiniškai 
sustiprins Hitlerį”.

Taip, iš tiesų, ir įvyko. Kai 
tiktai sutartis buvo ratifikuota, 
tai nacių armijos įsiveržė Len
kijon!

“Neuer Vorwaerts” nurodo, 
kad Hitleris, kuris žadėjo ap
ginti pasaulį nuo bolševizmo ir|^‘. 
bolševikišku baubu dengė savo 
grobuoniškas užmačias, staiga 
pasikvietė bolševikus talkon; o 
Stalinas, vadinamos “darbinin
kų tėvynės” diktatorius, pata
po nacių talkininku “nervų ka
re” (kuris, netrukus, pasikeitė 
į ginklų karą!) prieš Lenkiją ir 
prieš Vakarų demokratijas!

Pranešama, kad į Kauną atvyko velionio Pilsudskio, 
buvusio Lenkijos maršalo, našlė su dviem dukterim. Jos 
pabėgo iš karo nuteriotos Lenkijos, ieškodamos prieglau
dos Lietuvoje.

Kokia tai gyvenimo tragedija!
Prieš 19 metų Pilsudskio pasiųsta armija užpuolė 

Lietuvą ir atėmė jai Vilniaus kraštą. Ne gana to, kad 
lenkų tautos didvyris Lietuvą apiplėšė; jisai paskui grą- 
sino jai ginklu, jeigu ji atsisakysianti padaryti su Lenki
ja “taiką”. Pernai metais Pilsudskio titulo paveldėtojas, 
maršalas Smigly-Rydz, pasiuntė Lietuvai ultimatumą, rei
kalaudamas, kad ji atsteigtų “normalius santykius” su 
lenkais ir daugiaus apie Vilniaus atgavimą nekalbėtų.

Tik pusantrų metų praėjo nuo to smurto žygio prieš 
Lietuvą — ir šiandien Lenkija, Pilsudskio įsteigtoji di
dingoji valstybė, jau yra parblokšta. Maršalas Smigly- 
Rydz yra pabėgęs Rumunijon, o velionio Pilsudskio šei
ma ieško prieglaudos pas “brolius lietuvius”!

Maršalo našlė nėra kalta, kad jos vyras padarė Lie
tuvai didelę skriaudą. Kaune ji, be abejonės, rado ne tik
tai pastogę, bet ir užuojautą savo nelaimėje.

Nėra kalta ir lenkų tauta, kad jos militaristai čerš- 
kino kardu ir terorizavo ramius kaimynus. Pati Lenkijos 
liaudis kentėjo priespaudą po tų militaristų valdžia, šian
dien jai atėjo dar baisesnės dienos.

Ką gali žinoti? Panaši nelaimė gali ištikti ir Lietu
vą. Nelaimė žmones suartina. Gali ateiti diena, kuomet 
Lenkijos žmonės kartu su Lietuvos žmonėmis stos į ben
drą kovą dėl savo laisvės.

Mirė Otto Wels
Ištrėmime, Prancūzijoje, mirė buvęs Vokietijos so

cialdemokratų partijos pirmininkas, Otto Wels, sulaukęs 
66 metų amžiaus.

Tai buvo gilaus proto ir stiprios Valios asmuo. Jisai 
buvo nepermaldaujamas despotizmo priešas ir kovojo vi
somis jėgomis taip prieš bolševikiškos diktatūros garbin
tojus, kaip ir prieš hitlerizmą. Šitų koVų jisai tęsė ir už
sieniuose.

Vos už dvejeto savaičių prieš savo mirtį Wels pasi
rašė atsišaukimą į Vokietijos žmones, ragindamas juos 
priešintis karui ir nuversti nacių diktatūrą.

Dar prieš mirdamas jisai turėjo progos įsitikinti.

Ką Stalinas daro, tai yra 
šventa ne tiktai jo žvalgybinin
kams, bet ir visiems jo agen
tams, gyvenantiems, svetimose 
šalyse. iTpųgl i^Jie tėviškieji ko
munistai Įliek "drūti teisina so
vietų “raudonosios” armijos į- 
siveržimą Lenkijon. Vietinis jų 
organas rašo:

“Sovietų SąjUhgos žygis 
pateisinamas politiniai, mora
liai, ir tautiniai. Kuomet griū
na valstybė, kuri nuožmiai 
persekiojo milionus svetim
taučių, tai yra gera, kad bent 
dalis jos gyventojų susilauks 
giedresnio rytojaus.”

Girdi, tas bolševikų įsiverži
mas svetitnon teritorijon yra 
pateisinamas politiniai. Tas pats 
komunistų ęrganas per metų 
metus sakė, kad sovietų politi
ka yra ginti Silpnesnes tautas 
hūo fašistinių agresorių. O da
bar, kada sovietų valdžia pade
da Hitleriui pribaigti Lenkiją, 
tai jisai sako, kad šita politika 
yra “pateisinama”!

Sovietų žygis esąs pateisina
mas moraliai. Lenkija šiandien 
yra padėtyje žmogaus, kurį bai
gia smaugti banditas. Įsmeigti 
tam smaugiamam žmogui peilį 
į nugarą — pagal kokią “mora
lybę” tai yra “pateisinama”?

Pagaliau, kokį tautinį “patei
sinimą” turi Maskva? Jos žval
gyba sušaudė visą eilę baltgu- 
džių ir ukrainiečių veižėjų, ku
rie stengėsi iškovoti daugiaus 
laisvės .toms tautoms, gyvenan
čioms po-sovietų valdžia. Jie 
buvo nubausti mirtim už daly
vavimą “separatizmo” judėjime. 
Vadinasi, ir tiems baltgudžiams 
ir ukrainiečiams, kuriuos dabar 
sovietų valdžia užsimojo atplėš
ti nuo Lenkijos, gręs mirties 
bausmė, jeigu jie drįs pareika
lauti sau tautinės laisvės!

Bet ką čia bekalbėti?, Musų 
komunistai teisina Stalino poe
tiką grynai hitleriškais argu
mentais. Vakar nacių “fiureris”

120 d. ištremti į koncentracijos 
stovyklą ir į provinciją. 300 
ryžtingų nepriklausomybės gy
nėjų palikti Lietuvos kalėji
muose.

Tai yra sykiu viskas, ką 
“vieningo 
yra padariusi, pildydama badsuskubo klausimą išstudijuoti, 
landžio mėn. 26 d. ministerio projektą parengti? Klausimas 
Tamošaičio lupomis duotą pa* I jau* buvo visapusiškai išstudi- 
žadą teigiamai išspręsti am-1 j uotas, projektas — netgi pro- 
nėstijos klausimą. jektai — parengti. Laiko bet

Devyniolika iš 300 nėra daug, kokioms papildomoms “studi- 
Tai mažiau, negu 7 nuošimti joms” 
čiai. Penkiolika savaičių, ku- nas iš 
rių vyriausybei prireikė nepil- nome, kad skolininko užvilki
moms 7% politkalinių paleisti, | nimai 
nėra mažas laikas.

Šių tempų bei nuošimčių aki
vaizdoje net ir tokiam pilie- 

I čiui, kuriam dar neišgaravo 
1 pirmojo “vieningo darbo” vy
riausybės mėnesio iliuzijos, ne
norom kyla abejonės: ar vy
riausybė tikrai mananti tesėti 
duotą žodį ? Ar 19-kos paleidi
mas — tai amnestijos pradžia 
arba galas? Abejonės dar su
stiprinamos tuo, kad tas nepil
nų dviejų dešimtų žmonių pa
leidimas buvo su kaupu “kom-

• pensuotas” atiduodant 34 vy
rus ir moteris į 
ravos stovyklą, 
rūmai savo laiku 
tarnavo vokiečių 
propagandai.

Amerikiečiai gardžiai juo- žvilgterkime į
kiasi nepaprastu žmogeliu A- contra. 
merikos Kanados pasienyje. Devyniolikosl) 
Tarp daugelio kitų draudžia- laiko atžvilgiu maždaug sute
mų Amerikon įgabenti dalykų po su Lietuvos-Vokietijos dery- 
yra anglų dbklių lenktynių lo-|bų pabaigai Kaip žinome, yy- 
terijos bilietai, kuriuos muiti
nės gaudo. Kas iš tokio drau
dimo išeina—aišku, dėl drau
dimo tų bilietų dar daugiau 
reikalauja. ;Gudriems šmugel- 
ninkams tai puikus verslas. 
Nenuostabu, kad jie visu ame
rikonišku apsukrumu imasi jų 
gabenti. Vienam tokiam Cing- 
viliui, pirmasis mėginimas ne
pavyko. Vandens, policija jį 
sučiupo Mičigano ežere. Neno
rėdamas įsiduoti policijai, tu
rėjo paskandinti bilietų už 50, 
000 dolerių? Bet jis nenusimi
nė. Jam atėjo į galvą neįkai
nojama mintis. Vieną dieną 
pasienyje pasirodė iškilminga 
ir didžiulė laidotuvių eisena. 
Keturi juodai apsirengę ponai 
nešė paauksuotą karstą, kuris 
skendėjo vainikuose. Užpaka
lyje sekė orkestras ir palydovų 
būtys. Be abejo, kaip policija 
manė. Čia buvo nabašninkas, 
miręs Kanadoje ir norėjęs bū
ti palaidotus brangioje savo 
tėvų žemelėje. Eisenai peržen
gus sieiią, kareiviai pagerbė 
šautuvu. Paauksuotas karstas 
taip be kliūčių pateko į Jung
tines Amerikos valstybes šu bi
lietais už vieną milioną dole
rių. To nabašninko begedi tik 
Amerikos muitininkai.

Margumynai
Kam tinka karstas 

Amerikoje

Mokestis už katės
Apskaičiuota, kad kačių mo

kestis Anglijai gali duoti dide
lę pajamų sumą — iš viso apie 
10 milijonų svarų sterlingų. 
Pagal tos draugijos ditomenis 
šiuo metu Anglijoje esą apie 30 
tūkstančių kačių. Draugijos 
Londono skyrius išlaiko apie 
120 tukst. paklydusių kačių. 
Dabar draugijai tik rfethis atsi
tikimais tepavyksta surasti pa
klydusių kačių savininkus.

kad jisai ne be reikalo įspėdavo Vokietijos darbininkus 
nesekti paskui Maskvos diktatūrą. Ta diktatūra sudarė 
sąjungą su “dvidešimtojo šimtmečio barbarais”, naciais!

Ši nelemta sąjunga dabar grąsina visam pasauliui. 
Gaila, kad Otto Wels nesulaukė to laiko, kada ji žlugs.

butą gražaus. Kiekvie- 
gyvenimo praktikos ži-

tent, jai užtektų duoti teis
mams nurodymą taikinti polit. 
kaliniams Baud. Statuto numa
tytą atleidimą nuo likusio bau
smes trečdalio. Tuo tarpu treč
dalis pelitiniam vis dar neduo
damas. Dvi ar trys išimtys tik 
patvirtina bendrą dėsnį.

Toliau. Spaudai uždrausta 
rašyti amnestijos klausimu ir, 
bendrai paėmus, apie politinius 

| liečiančius dalykus. Negali iš
vysti šviesos net nekalčiausi 
pranešimai, kurie gali sukelti 
visuomenės simpatijas politi
niams, kaip, pavyz., žinutes 
apie jų kovo ar balandžio mė
nesiais siųstus vyriausybei pa
sveikinimus, arba ginklų fondui 
suaukotus pinigus, šitoks už
draudimas neturėtų prasmės, 
jei vyriausybė butų nusistačių-r 
si politkalinius amnestuoti.

Toliau. Leiskime kalbėti pa
tikimiausiam liudytojui — ofi
ciozui bei tautininkų organui 
“Lietuvos Aido” liepos 25 d. 
vedamasis nedviprasmiškai sa
ko, kad jokios amnestijos ne
tenka laukti, tiksliau — kad 
vyriausybė jos laisvu noru ne
duos. Štai atatinkama vieta:

“Urugvajaus socialistų par
tijos ‘Naujoji Banga’ spausdi
na Lietuvos žymių socialdemo
kratų pasirašytą politkalinių 
klausimu ir nuo savęs siunčia 
perkūnus ‘Lietuvos fašistams’, 
tuo tarpu kai tie politiniai ka
liniai, kurie malonės tikrai gei
dė, ja yra pasinaudoję.”

I (Bus daugiau)

bei išsisukinėjimai yra 
geriausias • įrodymas, jog jis 
nenori mokėti skolos. Vyriau
sybės tylėjimas amnestijos 
klausimu tegali tad reikšti vie
na: jos nenorą tą klausimą iš
spręsti.

Toliau. Jei vyriausybė tikrai 
norėtų amnestuoti politinius 
kalinius, ji galėtų be jokių spe
cialių įstatymų paleisti žymią 
jų dalį — apie 30—40%. Bu- 
įj-■... '..■■■-■I'".*'.'11. ' .L f..l" .1 J............. .  ■■ n«! į. i. .

baisią Dimit- 
kurios žiau- 
puikiai pasi- 
kiršinamąjai

visus pro ir

paleidimas

riausybė bandė aiškinti amnes
tijos įstatymo užvilkinimą už
sienio politikos motyvais — 
vokiečių spaudimu. Savo laiku 
mes įrodėm šitokio argumento 
paikumą; bet kaip ten bebūtų, 
šis laiko sutapimas yra argu
mentas už vyriausybės inten
cijų nuoširdumą.

Kitu argumentu už butų bu
vęs, belaukiant amnestijos, di
džiausių ligonių ir daugiau at
kalė jusiu paleidimas. Deja, ne
galima pasakyti, jog atranka 
buvo padaryta prisilaikant šio 
principo. Iš Kauno kalėjimo 
paleistas džiovininkas Kazys 
Naras, kuriam beliko kalėti 3 
mėnesiai, o paliktas iki gyvos 
galvos nuteistas džiovininkas 
Domas Kučinskas. Paleisti ke
li, atkalėjusieji po 10—12’ me
tų. Atkalėję po 12 metų 8 mėn. 
Aug. Vicas ir Z. švarbergas, 
Tauragės sukilėlis Gust. Gre- 
getis atkalėjęs 11 metų 10 
mėn., A. Bermonas — 10 me
tų 4 mėn., psichiniai nesveikas 
Epoittias Zelmonavičius — me
tus, it Visa eilė kitų. Kai kurie 
iš paleistųjų buvo gavę paly
ginti nedideles bausmes ir jau 
nedaug beturėjo sėdėti, o kalė
jime palikti visi nuteisti iki 
gyvos galvos: Juozas Gruodis 
(atkalėjo 10 metų), Jonas Ja- 
nuševičius (10 metų), Aloyzas 
Mileika (11 metų) ir kiti. Tai
gi, antro argumento pro jau 
nebegalima rasti. Na o contra?

Argumentų- contra, argumen
tų, kalbančių prieš tai, kad vy- 
riaušybė tesės duotąjį žodį, yra 
daugiau.

Pirmas ir pats ryškiausias* 
iškiliausias argumentas, argu
mentas iki trivijalumo papras
tas ir aiškus yra tas, kad vy
riausybė amnestijos... iki šiai 
dienai nedavė. BuVo manyta, 
kad ji norinti amnestijos įsta-

1) Spaudoje buvo nurodytos 22 
pavardės. Tačiau lig šiol turimom 

žiniom, trys iš jų (Varnauskas, 
KuliŠauskas, Petraitis) nėra, poli
tiniai kaliniai tiktąja ,to žodžio 
prasme.

us ;

Lurisijatai - žemiau 
šio raidos laipsnio 

laukiniai
Prieš keletą metų princecč 

Marija Bonaparte buvo suor
ganizavusi ekspediciją ištirti 
Australijos laukinių gyvenimą. 
Neseniai prancūzų .laikraš
čiuose paskelbti tų tyrimų 
duomenys. Ypač įdomus pasa
kojimas apie lurisijatų gimi
nę. Ta giminė tebėra žemiau
siame raidos laipsnyje iš visų 
laukinių, kokie iki šiol yra ži
nomi mokslininkams.

Lurisijatai nesuvokia, kas 
yra gimdymo aklas. Jie neturi 
“tėvo” sąvokos. Jie mano, kad 
moters gimdomas kūdikis yra 
vieno iš bočių įsikūnijimas. 
Lurisijatai nežino, kas yra 
švara ir niekada nesiprausia. 
Jų kalboje nėra žodžių, kurie 
nusakytų tą veiksmą: ‘‘praus
tis,” “mazgoti”, “valgyti” — 
lurisijatų kalbon neišverčia
mi veiksmažodžiai.

Poligamija lurisijatams bū
tina. Tačiau, pagal paprotį tos 
giminės vyrams leidžiama įsi
gyti pradžioje tik vieną žmų- 
ną, Kai tik vyras atveda į sa
vo namą kitą žmoną, pirmoji 
piktai puola ją it* muša. Pas- 

Ikui jos susitaiko ir laukia tre
čios žmonos, kurią abi puola 
mušti. KėtviHąjai žmonai ten
ka pakęsti jau trijų pirmųjų 
ŠUimių smūgius, ir j. t. Tris- 
dešimtajai ar keturiasdešiinta- 
jai žmonai darosi Visai ries
tai. DažniaUsiai jos baigia sa
vo (gyvenimą pačią pirmąją 
vedybų dieną.

Pirmuoju kūdikiu motina 
labai rūpinasi ir jį meiliausiai 
glamonėja. Bet labai nekant
riai laukia antrojo kūdikio: 
tai jos gardžiausis valgis, kurį 
jį, pagal paprotį, gali suval
gyti pati viena, arba, jei nori, 
su artimiausiomis draugėmis.

Kaip tik žmogus suserga, 
taip, kad negali atsikelti, jį už
kasa žemėje, kad nesikankin- 
tų ir kitiems neįgrįstų.

šitaip papasakoję apie luri
sijatų ^gyvenimą prancūzų 
laikraščiai pastebi, kad musų 
laikais dar yra Rousseau šali
ninku, kurie svajoja panaikin
ti kultuvą ir grįžtį į pirmapra
dį bųvį. Ėsą, jiems pravartu 
Žinoti, ką tbji svajollė tikrovė-

r ♦
je žada.

Čemberlenas mėgsta 
paukščius

Garsus šiandien Anglijos 
ministerių pirmininkas Čem
berlenas mėgsta ne tik žvejo
ti, jis ir paukščius labai mėg
sta. Tas paukščių pamėgimas 
jame yra nuo jaunystės'dienų. 
•JatpryMėj e;* kufią j iš praleido 
savo tėvo ūkyje, Čemberlenas 
buvo įpratęs visuomet keltis 
5:30 valandą. Pasikėlė^ visuo
met eidavo sodan arr miškan 
klausytis giesmių bundančių 
paukščių. Jeigu išgirsdavo 
paukščio čirenimą, kuris jam 
buvo nežinomas, tai nenurim- 
davo tol, kol nesurasdavo pa
ties paukščio.

Tapęs ministerių, Čemberle
nas liepė įtaisyti du lizdu virš 
langų savo kabineto Downin- 
go gatvėje, kur jis gyvena,

Šaudančios piniginės
Kažkoks vokiečių išradėjas 

išrado 
kant, 
gams 
metu

piniginę, o tiksliau sa- 
tain tikrą maišelį pini- 
laikyti, kuris užpuolimo 
pats šaudo ir paleidžia 
rakictą. Išradimas yra

rintas ir pripažintas tinkamu. 
Šios piniginės, be to, gali būti 
dar pririšamos prie savinin
ko taip, kad iš tikrųjų, va
gims nepatogu liesti tokį sa
vininką. Daug bankų ir šiaip 
piniguočių esą jau įsigiję to
kias pinigines.

Kalėdų dovana—druska
Kai kurie Afrikos negrai ne

apsakomai mėgsta druską. Pa
čiupę jos saują, jie šokinėja iš 
džiaugsmo ir gardžiuojasi, lyg 
tai butų didžiausias skanumy
nas. Misijonieriai, norėdami 
suteikti savo parapijiečiams 
Kalėdų proga malonumo, pasi
rūpina druskos po keletą mai
šelių ir kūčių dieną ją išdali
na./ Mėgstančių druską negrų 
niekas taip nenudžiugina, kaip 
ši sūri dovana.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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“Karas” Chicagos 
Wicker Parke, 
Northsidėje
Stalinas Užims ir Ameriką”.

Nortbsidės Wicker Parke, 
prie North Damen avepue ir 
Sehiller street, vakar kilo °ka- 
ras”—tarp Stalipo pritarėjų ir

Tai buvo vakar po pietų. 
Parke buvo nemažai žmonių. 
Keliolikas lenkų, vienas-kitas 
lietuvis, ir keli kitų 
žmonės.

Ar norėdamas lenkus 
zinti, ar parodyti koks
gas yra Rusijos diktatorius 
Stalinas, vienas vyrų parke at
sikėlė nuo suolo Ir ėmė šauk
ti, “Gerai, kad Stalinas už-

tautų

puolė Lenkiją. Staibius gali 
painlti ne tiktai Lenkiją, bet 
jisai paints R visų Ameriką!” 

Parke blausius lenkusi tie 
žodžiai trenkė kaip perkūnas, 
if jie puolė su tuo Stalino pri
tarėju ginčytis. Jų kraujas bu
vo užviręs, |ad nestebėtina, 
kad netrukus kumštys buyo 
paleistos į darbą« parke buvę 
Žmonės pasidalino į dvi grupi, 
ir prasidėjo ikaras”.

Nusigandęs parko užveizi 
Ąntltony Argentino pašaukė 
policijų, Keturi atskubėj ę 
skyadkarįai “kariautojus” per 
skyrė, bet areštų nedarė.

—Buvęs.

paer- 
galin-

Amerikiečiai
Perka Daug Trumpų 
Bangų Aparatų

NAUJIENOS; Chicago, IĮL
—

1 Naujienų-Acme Tclephoto
Texas universiteto studentės, kurios plaukė “Athenia” laivu. Jos liko išgel

bėtos. kai Vhkifečių subinąriiĮds paskandino laivą. 
-Mi.m. i.. . .      ■ ...  .... ... .........

pennsylvania 
Gelžkelis Ima 
Darbininkus

Lietuvis Plumberis

1

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted SL
CHICAGO, ILL.

Radio Firmos Džiaugiasi 
Biznio Gerėjimu

Zenith Radio korporacija va
kar raportavo savo dalininkams 
ir atstovybėms, kad dėl Euro
pos karo Amerikoj nepapras
tai padidėjo trumpų bangų ra
dio aparatų pareikalavimas.

Kas tik gali, perkasi tokius 
aparatus ir klausosi karo pra
nešimų tiesiai iš Europos, o su 
geru aparatu Europos stotis 
galima labai lengvai gauti.

Ir kitos radio firmos skel
bia, kad biznio prospektai 1940 
metams yra labai geri.

Iš Roselando 
Moterų Kliubo

4U

Iš Linksmučio

Išvažiavimo
Linksniai užbaigė vasarų

Užpraeitą sekmadienį dar sy
kį į žagariečių Klubo pikniką

BUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Pereitų septintadienį Budriko 
Rakandų Krautuvė savo pro- 
grame leidžiamam oro bango-

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų. kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A, RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted Si

RaStinS atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

Rengia sutiktuves. — Serga p. 
Adomėnienė

Roselando Lietuvių Moterų 
Kliubo susirinkime buvo pakel
tas klausimas apie priėmimą 
delegačių iš moterų seimo, ku
ris neseniai Įvyko Brooklyno, 
N. Y. Padisktisavusjos narės 
nutarė surengti vakarėlį sU 
trumpu prbgramu h* delegatės 
raportu. Po to jinksplaį pasi
šokti prie geros Stanley Lesęh 
muzikos.

Negalių praleisti hepąsakiuą, 
kad po susirinkimo turėjom 
didžiausių vakarienę. Gailu, 
kad ne visos draugės dalyvavo, 
nes daug vaišių paliko. TUrill 
pasakyti, kad musų draugė Kai
rienė ir jos pagelbiniukės pui
kiai viską prirengė. Atrodo, 
kad jos ir finąnsiniąi nemažai 
turėjo prisidėti. Tad mes visos 
turėsim tarti joms didelį ąč|y.

Jau seniai ir sunkią! serga 
musų kliubietė, drg. Adomėnie- 
nė. Drg. khtbietės stenkitės 
lankyti jų. Lankant sutrumpin
si t jos Ilgas ir nuobodžias va
landas.

Kliubas auga — 2 naujos na- 
' rėš prisirašė šiame susirinkime. 

Choras taipgi didėja dąininim 
kėmis. žodžiu sakant, dirbam 
sutartinai ir pasekmingai.

HliUbo korespondentė.

Spaičįo dąrže suvažiavo dideli nl|s gižiai paminėjo dešimties 
širdingų lietuvių mety sukaktį nuo to laiko, kaip 

i ji pirmutinė pradėjo leisti lie
tuviškus radio programus.

Šitas įvykis buvo tinkamai 
paminėtas Lietuvos himnu —• 
Lietuva tėvynė musų, gražiu 
maršu, dainomis, muzika ir 
trumpa lietuvių radio prpgra-' 
mų leidinio istorija, kurią pa
sakė p. Valančius.

Programe dalyvavo, kaip ir 
visuomet, simfonine radio or
kestrą ir gerų balsų daininin
kai. Visi numeriai išėjo gerai, 
bet geriausiai .man patiko Lite* 
tuvos himnas,. Plaukia sau lai
velis,, šokių melodija ir Du bro
liukai kunigaį. '

Kitas Budriko fadio progra
mas bus ketvirtadienį vakare, 
nuo 7 iki 8 Valandos Chicagba 
ląikti, iš stoties WIIFC, 1420 
k. Bus gera akordeonų muzika, 
liaudies dainos, svarbus asme
nų ir draugijų pranešimai, 
linksmi juokai ir svarbesnės 
tos dienos pasaulinės žinios. 
Nepamirškite pųsiklausyti.

Radio Mėgėjas.

būriai gerų, : 
iš visos Chicagos kampų, Ne 
tik patys žagariečiai nepatingė
jo, bet it jų kaimynų gausiai 
atsilankė; iš Melrose Bark — 
Leo ir Agnės Šimaičiai, iš Ro
selando — biznieriai Ambrosai 
ir Rūšiui, Buvo ir Ąmbrosięnęs 
mamytė Rušienė. Ji dar ligonis 
ir seniai serga. Jaudinosi ma
tydama tiek daug pažįstamų, 
ypatingai kada kiekvienas ją 
pasveikino ir linkėjo geros svei
katos.

Iš Cicero buvo Sofija ir Po
vilas Jasunai, S tankai su duk
ra Malvina; townoflakiečiai 
^tankai ir. kitų kolonijų gerb. 
žagariečių draugai-ės. Prie bu
feto ullavotojų buvo pilna.

Oras labai šiltas, visi ištroš
kę balakais šaltą alutį ir kitus 
gėrimus traukė. Bartenderiais 
buvo Btttvill, Užkuraitis ir Ja- 
navičia, O jiems talkininkavo 
komitetas -— J. Keturakis, A. 
Niprikas |r F. Povilaitis. P-lč 
Gasparaičiutė tik spėjo į regist
rą mušti smulkius ir stambius. 
Adolfas Mieravich aptarnavo 
Maltis. Prie saldainių O. Povi- 
ląltieųė Ir Gasper puikų biznį 
darė- Taip pat ir prie valgių — 
įk Paulauskienė ir M. Ketur- 
akteilė šiltomis dešromis ir ki
tom priprokom vaišino mielus 
svetelius.

Jaunuolis Albertas Balakas 
su savo kapteli ja rėžė iš peties 
ir iš širdies latviškas ir kitas 
polkas. Platforma siūbavo, kaip 
jaunimas ir senieji poromis šo
ko. Po žaliuojančiais klevais ir 
ąžuolais 

| smarkus lošėjai, Rūbelis, 
mašauskąs, Buivydis ir 
pliekė kortas ir stiklines skam
bino.

Viešnia iš Lietuvos
žagariečių pirmininkas 

Arlauskas, p. Burbai ir 
draugiškuose pašhekėsiuose 
do laiką. Nepaprastas ūpas 
vlslis buvo, kada žagarietės ir 
J, Lankelis su V. Ascila už
traukė “Sveiki, broliai daini- 
įhiUkai” ir “Bijūnėlis”.

Jų tarpe buvo tik savaite lai
ku atgal atvykUsi iš Lietuvos 
graži simpatiška lietuvaitė, pa- 
ntevėžiškė p-lė Sofija Baranaus
kaitė, Ji pasakojo, kad ir pas 
juos Lietuvoj tas pačias daihe- 
les dainuoja.

Beje, viena žagariečių veikė
ją parašė specialiai piknikui 
naują dainelę ir svečiai turėjo 
daug smagumo ją dainuodami, 
“bailias dainuokim ir žaiskim, 
l.r Šokim ules žagariečiai visi 
kaip vienas-” —R. š.

stalų susėdę
Bu
kit!

kiti 
lei
pus

Republikonas Iš
traukė 
Kandidatūrų

kt-ii'1-ih Nau^iei.' 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

rn nHiidinaos

Bet Yra Trtjn Kiti
Vakar savo kaUdidatųrą į 

Illinois valstijos gubernatorius 
ištraukė Everett McKihley 
Dirksen. Jisai dabar atstovau
ja U. S. kongreso atstovų bute 
Pekin, III. distriktė.

Ištraukdamas kandidatūrą 
Dirksen pareiškė, kad rems 
Edvvard A. Hayes, taipgi re- 
piiblikoną ir buvusį Ani. Le
giono vadą. Yra ir du kiti rep. 
R. J. Lyons ir D\vight Green.

Išdaužtas Langas 
Davė $500 Grobio

Vagys vakar anksti rytų sii 
plytgaliu išdaužė stiRlą Kasš 
Credlt Clothcs Company, 6512 
S. Halsted street, ir pasivogė 
$500 vertes laikrodėlių ir žjtedą, 
ktti’iė buvo išstatyti vitrinoje.

Suėmė Penkis Už 
Samogono Virimų

Federalis teismas Chicagoj 
patraukė atsakomybėn penkis 
tehieagiečius ir apkaltino juos 
sartlogoiib virimu. Jie yra 38 
metų Anthony Leonard: 36 
metų Frank Mųstari; 81 metų 
Joseph Cosentino, 23 metų 
Jack Stolpe ir 30 mėtų Frank 
Cannizzaro.

Pennsylvania gelžkelis vakar 
pašaukė darban 123 darbitiirt- 
kus ir pradėjo daug remonto 
darbų. Gelžkelis viso priėmė 
ir priims apie 800 darbinin
kus.

—- Lalsniuotas —
GAS FITTINGS ąpd SEWERAGE 
also BEĖR COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

2422 West 69th St
Tel. Hemlpck 2867 
Rez. Republic 5688

Mirė Kapitonas
M. E. Mullen Sr

Po ilgos ligos vakar pasimirė 
kapitonas Martin E. Mullen Sr., 
Chicagos policijos depaitąmen 
to dorps skyriaus viršininkas 
Jisai gyveno adresu 1221 Ar- 
tliur avenue ir buvo G4 melų 
amžiaus.

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

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7c už gal.

100 galonų—7VŽC už gal.
50 galonų—8 tie už gal.

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. LoŠkite saugiai.

Prisipi|dykite tankas dabar!
Telefonas VINCENNES 4300.

'•I 1 >■ "..... .....
Victor Bagdonas

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visaš miesto dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARPS 3408

♦ LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAl IŠIMAMI už S^.SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ 6gA.OO 
SAUDONGYSLtS IfelMAMA krieną 

dieną Ligoninėje ... $ 15.00
REUMATIZMAS tp.OO 
Greitai Palengvinama...
VISAS LtGAŠ GYDOMA $ J .00 

Ekzaminąciją įskaitant vaistus
ŲOUGLAS PARK HOSPITAL 
1909 So- Kedzie Are., Chioago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS

4205

(Vardas h* pavardę)

(Adresas)

NAUJIENOS Patiem Dept. 
1789 S. Halsted Šių Chieago, BL

atsiųsti man pavyzdį No. 

literos ___________  per

Ir ▼ąifUfc) '

No. 4205—Mergaičių suknelės. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12, ir 14 
metų.

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

MISI i
G .’RNf P

DESIMTMETIN1S
IŠPARDAVIMAS

I ......—............ .....................................

RADIO JUBILIEJAUS PROGA
DYKAI! Didelis Vilnonis Blanketas, Vertas 

$10.00—Su Kiekvienu Pečium

Daugiau savybių yra įdirbta į šį naują Quaker 
negu į bet kokį kitą šildytuvą. Specialiai išde- 
ząinintas Quaker’s auksiniam jubiliejui neša 
jums šias daug laiko ir pinigų taupymo ypaty
bes! Air-Flow Top apytakai pagreitinti... Visual 
Contrcl Dial pirštais kontroliuojamas šildytuvo 
priešaky ... Pyrex Flame Panel kad neštų jums 
liepsnos karštį į kambarius ... Economiscr Burn- 
er žemiausiarh liepsnos prisukimui... Radiato
riai for “spot’’ šilumai... ir Aerovex Base grin
dų kiaurpučiams 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
FURNITURE house

3409-3421 SO. HALSTED STREET
TEL. YARDŠ 3088

1940 METŲ RADIO MODELIAI 
IŠKRAUTI PARODAI

SUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
. WCFL 070 k. nedėlios vakare 9 valandą.
WAAF—920 k. Panedėliais ir Petnyčiomis 4:30 po pietų.
WHFC—1420 k. ketverge kaip 7 vai. vakare.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai- 
lomis ir Hollywood 
šviesomis. Darbus 
garantuotas,
420 W. 63rd St.

tel. ENG. 6883-5848

MADOS

Pirkite savo apielinKės 
krautuvėse

__________________________________________________________
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L-: KANADOS LIETUVIU ŽINIOS:-:]
IŠ TORONTO PADANGES

S.L.A. 236 kuop penkių me
tų sukakties proga.

Jauku prisiminti tuos laikus, 
kada mažas būrelis draugų su
manė įsteigti Toronte S. L. A. 
kuopą tam, kad save apdrausti 
nuo nelaimės ir ligos. Kuriant 
kuopą, šis mažas vos iš 11 žmo
nių būrelis matydamas, kad 
jam tenka eiti grubiais ir duo
bėtais keliais, ėmėsi šio darbo 
kruopščiai ir vieningai. Visi bu
vo vienminčiai, visi sukalbami 
ir taikus, todėl ir darbas nėjo 
veltui — kiekvieną susirinkimą 
kuopa augo vis didesniu narių 
skaičium. Įpusėjus sklandžiam 
kuopos veikimui, susidarius di
desniam skaičiui narių ir din
gus abejojimui kuopos išsilaiky
mo, pradėjo reikštis kuopos kū
rėjų tarpe įvairių pasikeitimų 
pažiūrose, nesklandumų darbe, 
dėl ko pakriko ir vieningas dar
bas. Neretai tenka skaudžiai nu
kentėti visai nekaltiems ir tei
singai prisilaikantiems S.L.A. 
konstitucijos, girdint visokius 
priekaištus ir piktus prasimany
mus. Gaila, kad tai įvyksta ne 
todėl, kad kas nors neteisingai 
ar nesąžiningai atliktų savo pa
reigas, kurias nariai savo nubal- 
savimu paveda nariui, bet todėl, 
kad pravaryti užsispyrimus, kad 
priversti kitą sutikti su klaidin
ga ir įstatymais draudžiama 
nuomone. Nesiimu nei vienų 
kaltinti, nei kitų teisinti už įvy? 
kasius praeityje nesklandumus. 
— (ai butų bergždžias darbas 
ieškoti ga.ų per spaudą. č4a šį 
klaus iau p .liečiu tik tam, kad 
vis. nariai imtųsi ak tingesnio 
didyvuino nesklandumams pa
šalimi, tarp savęs namie. Gana 
jau in.vo naudojamasi spauda 
ku.imimams ir pasiteisinimams, 

..a.; niekam ir jokios naudos 
nedavė.

š.undicii sulyginus tą jaukų 
kuopas kūrimosi la ką, su pen
kių iiicia gyvavimu, darosi ne
jauku, bet liūdna, kad tarpe al
tinių draugų als.vėrė praraja, 
kurion, ga.avi naudoti šiykš- 
čiaus us budus, kad savo arti
mą paskandinti.

Ivonėl taip yra, - sunk i pa 
sakyti. Begis, rinitai pagalvojus 
pašaipi.ičšū (.raugi jose pi i. Jau 
some ne tam, kad neapykanta 
vien* k. tiems reikšti, bet 4am, 
kad ne.uk.ičje viens kitą užjaus
tame ir sugrustame, ir tiems, 
k-.rie pašaipūnę draugiją taip 
supranta, tiems suprasti ir už- 
jausu nelaimes ištiktą, bei su
teikti reikiamą patarnavimą, 
pikta valia — nepakenkia. Bet 
kiek gi rasime draugijose tokių 
pasišventėlių ir, jei jų ke i ir 
randasi, ar ilgai užteks kantry
bės būti teriojamais, dėl asme
niškos neapykantos įsiaistrini- 
mų? Musų kuopa (kartoju ne- 
bep.rmą sykį) turi didelį būrį 
gana gabių narių, kurie gali 
ugdyti kuopą darniai ir kilniai, 
lik visa bėda, kad mes persilp- 
ni priversti save skaitytis su vi
sų nuomone ir nuotaika. Dėl 
daugumo:; dažnų nuolaidų iš
rengti barnių ir ginčų giliai į- 
leido šaknis: “viskas gera, ir 
taip turi būti kaip aš manau”, 
o kitų minty.; ar supratinr s — 
niekai. Kada suprasime, kad 
kiekvienas turi teisę savaip pro
tauti, kada išmoksime gvildenti 
klausimus taip, kad butų nau
dinga visiems, o ne taip, kaip 
“man” patinka, tai ir nesantai
ka savaime dings.

Penkių metų kuopoš sukak
tuvių proga lai būna leista man 
sveikinti visus iki vienam kuo
pos narius ir palinkėti, kad dar
nus tarpusavis sugyvenimas už
viešpatautų ne tik musų kuopos 
narių tarpe, bet ir tarp visų To
ronto lietuvių, su kuriaią nere
tai tai vienokiu, tai kitokiu bu- 
du tenka susidurti.

Baigdama noriu pakartoti

rengėjų kvietimą noriai visiems 
lietuviams atsilankyti į šį mu
sų minėjimą. Bandykime nors 
šiais karo-audros slegiamais lai
kais arčiau pažinti vieni kitus, 
glaudžiau stoti petis į petį ir 
vieninga^ ginti bendrus reikalus. 
Nežiūrint, kad vis didėjantis 
karas slegia visų nuotaiką, ne 
nuleiskime rankų, bet veikime 
toliau, vieningai siekdami aukš
tesnio kultūros laipsnio.

Drąsiai tikiu, kad gerb. S.L.A. 
prez. F. J. Bagočiaus atvykimas 
pas mus, jo duota mums pa
moka organizaciniame ir visuo
meniniame veikime, duos mums 
teigiamos naudos ir arčiau mus 
suartins. Taigi, visi lietuviai 
kviečiamų draug. atstovai ii 
chorai vieningai dalyvaukime 
kuopos parengime rūgs. 23 d. 
404 Bathurst St., nuo 6 vai. vak. 
iki 8 v. vakarienėje; nuo 8 v. 
iki 12 V. nakties programoje ii 
šokiuose, šiuo kvietimu liečia
mi ne tik Toronto, Westono ir 
apylinkių lietuviai, bet ir visi 
tie, kurie gyvena už Toronto ri
bų, kaip tai Hamiltono, Delhi 
ir kitų ūkių apylinkių lietuvia. 
ir nariai. O. I.

Toronto, Ont.
Kanados komunistai plat'na 

Hitlerio propagandą. — 
Lietuviams patartina su
silaikyti nuo kalbų, kurios 
tc-leruo a komfašistų fion 
tą.
štai ja i trečia savaitė ka.p 

llitior.s visa įmetimu ir viso 
Klorhis priemonėmis žudo ne
kaltus Leakijospcivilius gyven
toj us, — seniu< mažus ir mo 
ici is be jokiypasigailėjimo, kad 
i.k daug.uuf jų išžudžius. Visa 
tai daro tikį todėl, kad Lenkija 
nesutiko b ui apiplėšta ir pasi
priešino iiit.c^įo gailių įsiverži
mai į Lenkijoj^teritoriją.

Komfašistų. vadas J. Stalinas 
būdamas Hitlerio dešinioji ran
ka, per ilgą laiką apgaudinėjo 
pasaulį, sakydamas buk komu 
nistai kovoja prieš fašizmą, tarp 
lygiai kaip kad Hitleris sk Ibę 
buk jis kovoja komun zmą. ’

šiand.enine Europos padėtis 
galutinai nuplėšė kaukes nito 
Stalino ir Hitlerio veidų, ir kas 
norėjo suprasti, tas suprato, kad 
Hitlerio ir Stalino tikslai yra 
v*enodi, — liaudį valdyti smur 
to priemonėmis.

Toronto- miesto a dcr. Stew- 
art Snutn sapnas

Kanados komfašistų organas 
“L. Balsas” 361 nr. po antrašte 
“Kas išduoda taiką?” rašo:

“Čemberlaino valdžios drau 
gai stengėsi pravesti naują stra 
tegiją. Jų naujoji strategija yra 
ta, kad perstatyti Sovietų-Vokic- 
tijos nepuolimo sutartį kaipi 
“Sovietų išdavystę” ir įtik n i 
žmones, kad ai šiauši ir tikriej 
išdavikai laikosi “tvirtai” (su 
prask, kad tikraisiais išdavikai 
skaitomi Britanija ir Franci ja 
— Autor.) prieš nacių agresiją 
o tuo tarpu, kad Sovietų sąjun 
ga parsidavė.”

Nėra reikalo daugiau c’tuo Ii 
nes užtektinai aišku, kas čia pa
sakyta; taipgi aišku, kur stov 
Šiandien Sovietų Rusija.

Taigi, ponai komfašistai i 
po “L. B.” pastogės, jūsų kau 
kės jau nieko negelbsti, geriau 
užsisiūkite ant rankovių svasti 
kas, tai bent ataliks jūsų veiks 
mams.

Susilaikykime nuo pragaiš
tingų kalbų

Daugelis lietuvių mažai nusi
manydami apie politiką, prisi
klauso parkuose visokių provo
katorių kalbų, nukreiptų prieš 
demokratiją ir ima tą visą pur-

vą už tiesą bei stengiasi įtikinė
ti kitus.

Kiekvieno sąmoningo darbi
ninko pareiga skaityti pažangią 
komfašistų bakterijomis neuž
krėstą spaudą, ir vengti berei
kalingų kalbų. —A. F.

Winnipeg, Man
Iš Winnipego main’erių 

gyvy.limo

Main'erių gyvenimas yra ga
na sunkus ir pavojingas. Bet

dija alutį ir ragana visus gerti, 
rųšies Moterėlės apspitusios jį dainuo- 

Pa dainuo-

kuriems pasiseka, tai uždirba lenda.
pinigų. Tokie mainieriai atvyks-1 Bet yra ir/ kitokios
ta į VVinnipegą ir čia dažnai ap- mainerių, kurie mėgsta pasmar-'ja, o jis vis ragina: 
sigyvena. Kai kurie jų nusiper- kauti, pasišvaistyti ir pasirody- kitę daugiau, tai ir vėl alaus nu- 
ka namelius ar kokį bizzielį ir B- Jie visada susiranda J‘drau- pirksiu”.
šiaip taip verčiasi. Jie gyvena kurie lupinėja apie juos ir 
sau ramiai ir kitiems į akis ne-

a 
3

. . .. . z . . • . . 1 Naujienu-Acme Telepnotc
Anglų laivas H. M. S. Courageous, kurį paskandino vokiečių submarinas. 

Tas laiyas galėdavo vežti 48 lėktuvus.

, ____ __ c i.__ o____' Tie pokyliukai būdavo labai
s?engiasi visokiais budais jiems jau linksmi: daug juokų, daug 

, patikli. Mat, tie maineriai pini-i alučio, daug dainų. Kai Jonas 
gaiš nesivaržo ir mėgsta fundy- tinkamai įsilinksmindavo, tai 

' ti. Ž noma, fundija tol, kol pi- jis kai kurias “ponias” pradėda- 
nigų turi. O kai pinigai pasibai-Įvo ir bučiuoti. Bet į lai mekas 
g*u, tai ir draugai dingsta. Daž- nekreipdavo dėmesio, taip sa
liai pasitaiko dar taip, jog tie kant, juokais nuleisdavo. Bile 
“draugai” iš nusigėrusių maine
rių pasijuokia.

Šia proga papasakosiu 
istoriją apie vieną šaunų 
nerį, kuris prašvilpė tris tūks
tančius dolerių ir atsidūrė va
dinamoje “suplainėje”. Tai Jo
nas D.

Savo laiku Jonas D. dirbo 
farmose. Bet susigundęs dide

liais uždarbiais, jis nuvyko į 
mainas. Sunkiai dirbo ten kelis 
metus ir susitaupė tris tuksian
čius dolerių, šiaip ar taip, o vis 
dūlio tai nemaža suma pinigų, pasakojo.

Atvyko Jonas į Winnipegą ir 
tuoj pradėjo didelio pono vaid- no, jog pradėjo nuo stalo duo
menį vaidinti. Kaip sakoma, do
leris jam ne pinigai.

Kai suskambėjo kišenėje do
leriai, lai iš visų pusių atsira
do visokiausių draugų. Jonas 
vaikšto pasipūtęs ir vaišina sa
vo naujus “draugus”. Dažnai 
būdavo galima pastebėti, kaip 
jis vyrų ir moterų apsuptas fun-

mai-

tik alaus yra, lai skandalytis 
neapsimoka.

Tie pokyliukai Jonui gana 
dažnai atsieidavo iki 30 dolerių. 
Bet jis jau tiek išgvero, jog su- 
sutvarkyti nebegalėjo.

Kartą buvo surengtas bankic- 
tas, į kurį atsilankė ir Jonas su 
savo “draugais”. Įgudęs balia- 
voli, jis tuoj “visais garais” 
ėmė linksmintis. Alutis liejosi

smas. Draugai, žinoma, apie jį 
tupinėjo ir jam komplimentus

Pagaliau Jonas tiek įsismagi-

'ną mėtyti. Tas ypatingas špo
sas nepatiko tvarkdariui, kuris 
sudraudė Joną. Pastarasis užsi
rūstino, bet susivaldė, 
vėliau jis 
kumščia

Kilo 
Tvarkos

Tačiau 
neiškentė ir dūrė 

tvarkdariui į akį.
nemažas sujudimas, 
vedėjas jau buvo be- 
policiją. Tačiau Jono

draugai sulaikė jį: girdi, iš to 
jokios naudos nebus. O tuo tar
pu svetainė gali labai nukentė
ti, nes policija gali atimti leidi
mą bankietams ir pramogoms 
rengti.

Tvarkos vedėjas numojo ran
ka į visą reikalą ir nebešaukė 
policijos. Tokiu budu Jonas li
ko išgelbėtas nuo arešto.

Tai gal buvo didžiausias Jo
no pasižymėjimas. Greit po (o 
jo kišenė tiek ištuštėjo, jog jis 
nebegalėjo pinigais besišvaisty- 
ti. Ilgainiui pasidarė dar blo
giau: ne tik pokyliams pinigų 
nebeliko, bet ir maisto nusipirk
ti nebebuvo iš kur.

Susitraukė musų Jonas, ap
šepo. Nebeliko dolerių, nebeliko 
ir draugų. Faktiškai tie draugai 
ir pažinti jo nebenori: susit kę 
nusigręžia į šalį. Mielosios po
nios taip pat jam dainų nebe
dainuoja: kai nėra alučio, tai

Šgv,

/į/iįį:

NAUJIENŲ-ACME Telephulu

•J?:

I 
f

Matote, kaip viskas paprasta.
Kai kurį laiką Jonas dar ban

dė prieš likimą atsispirti. Bet

suplainę” stoti. Vadinasi, lurė-

VOKIEČIŲ KAREIVIAI ATAKUOJA VARŠUVĄ

džių jis tai darė slapia: stengė
si išvengti pažįstamų. Eidavo 
tokiu laiku “zupc.s” prašyti, kai 
nebūdavo pavojaus su pažįsta
mais susidurti.

Vėliau su nauja padėtimi Jo
nas apsiprato. Jau visai nebe- 
Mslėpė, kad gauna pašalpą.

Tuo tarpu jo buvusieji drau
gai tik juokus krečia. $ako, 
šiandien Jonas ant kelių atsi
klaupęs rinktų tą duoną, kurią 
jis bankiete ant žemės numėtė.

Kokia bus Jono ateitis, sun
ku pasakyti. Bet skaudu ir grau
du, kad žmogus per kelis metus 
sunkiai dirba, lyg kurmis že
mėje 
deda, 
nieko

Čia 
tikrą 
čiams

rausiasi, centą priecenlo 
o paskui staiga be niekur 
pradeda pinigus švaistyti, 
aprašiau tikrą atsitikimą, 
istoriją, kuri winnipegie- 
yra gerai žinoma. Tačiau

tai nėra kokis išimtinis atsitiki
mas. Tokių mainerių, kaip Jo
nas, pasitaiko ir daugiau. Visi 
jie vargsta, sunkiai dirba, o pas
kui savo kruvinu prakaitu už
dirbtus dolerius prašvilpia per 
kelis menesius arba net per ke
lias savaites. —Maineris

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Du laivukai, kurie išgelbėjo anglų “Winkleigh” laivo įgulą. Kalbamas laivas buvo vokiečių subinari- 

no paskandintas.
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Skubėkite, Jei Norit 
Dalyvauti Šioj 
Operoj

Dveji Debatai Apie 
Amerikos Užsienio 
Politika
Dalyvaus žymus Mokslininkai 

ir Redaktorius
. Rytoj vakare ir šeštadienį 

po pietų Chicagoj įvyks deba
tai apie Amerikos neitralutno 
politiką ir apie ginklų “embar
go”, kurį prezidentas Roosevel- 
tas nori panaikinti.

Rytoj tife klausimai bus dis- 
kusuojami Union League Klin
tie, 65 W. Jaekson st., 8 v* v. 
Dalyvaus prvf. Walter H. CJ 
Laves, Chicagos universiteto 
politinių mokslų dėstytojas, 
prof, Earl H. Delzmg, iš North- 
westem universiteto, 
Scott Mowrer, “Daily 
leidėjas.

šeštadienio debatus 
Chieago Council of
Affairs, Palmer House Grand 
salėje. Čia dalyvaus prof. Harry 
D. Gideonse, iš Brooklyno 
College, ir Edwin M. Borchard, 
iš Yale universiteto.

“Naujos Gadynės” Choras 
Stato “Bohemian Giri*

Či

Chieago, OI

Lietuvos Generalinio septynis metus gyvenęs Cam<
Konsulato Paieško

mi Asmenys:

ir Paul
News”

rengia 
Foreign

Taip, daug jau yra girdėję, 
kad "Naujos Gadynes” Choras 
stato scenoje gražios muzikos 
ir meliodijų trijų aktų grand 
operą, “Bohemian Giri 
gonaitė”.

Kadangi laiko nedaug iki 
operos “Bohemian Giri” pasta
tymo ir bus įvestas patvarky
mas naujų choro narių nelei
sti ant scenos, tai visi daini
ninkai, kurie norite dalyvauti 
— suskUbėkite. Jaunimas, my
lintis kultūrinį darbą ir dainas 
dar turi progą ateiti į pamo
kas šio ketvirtadienio vakare 
ir kiti antradienio vakare, 
Westside Hali, 2£’44 W. 23rd 
Place. Vėliau atėjusiems nau
jiems nariams, nėra užtikrin
ta dalyvavimas scenoj dėl ne- 
prasilavinimo.

n

Metai Pataisos 
Namuose —

Už žmonos Mušimą
Teisėjas Edward Luczak 

kar nuteisė melams pataisos 
namuose 45 metų chicagietį 
Edvardą Kaminskį, nuo 1800 
N. Wood Street.

Rugpiučio 5 d. parėjęs namo 
girtas, Kaminski pasigriebė 
baseball lazdą ir pradėjo muš
ti savo 63 metų amžiaus žmo
ną Marcellą.

va-

Ar nebūtų gražu būti su 
“Naujos Gadynės” choristais 
operos dalyviais? Jūsų motina, 
tėvas, brolis ir seselė turėtų 
džiaugsmo matant jus lošiant 
ir dainuojant. Pasirūpinkit, 
dainų mėgėjai, ateiti į “Naujos 
Gadynės” Choro pamokas. Ne
vėluokite, prasideda 8 vai. vak.

Tik 7 savaitės beliko iki 
“Bohemian Giri” operos sta
tymo. Pašalietis.

ji

JONAS LIPSK1S 
gyveno 2507 W. 67th St.

Tel. Prospect 8027
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 18 d., 6:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 50 metų 
amz., gimęs Lietuvoj, Papilės 
pardp?,'1 'Šiaulių apskr.>1 •Gainė-'! 
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 Prancišką, 3 seseris— 
Oną Oblikienę ir jos šeimą, 
Prancišką Kobikienę ir švo- 
gerį Kazimierą ir jų šeimą ir 
Ievą Kludienienę ir švogerį 
Kleofą Jatkus jr 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 kopt bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

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

Nuliūdę liekame:
Moteris, Sūnūs,- Dukterys, 

Brolis, ir kitos Giminės.
Laid. Dir. A. Petkus, Tel. 

GROVEHILL 0141.

Nutraukė Labai 
Kražius Lietuvių 
Dienos Paveikslus

Kreipkitės pas E. Mankų

Lietuvių Dienon, New Yorko 
Parodoj, buvo nuvykęs jaunas 
chicagietis fotografas, Edvar
das Mankus,. nuo 2260 West 
Cermak Road.

Ten būdamas jisai nutrau
kė kelis šimtus nepaprastai 
gražių, artistiškų Lietuvos pa- 
viliono, Dienos iškilmių ir šiaip 
Parodos ir New Yorko 
slų.

Programo paveikslai 
bendrą publikos vaizdą, 
lį Dienos chorą, įvairius 
svečius, dalyvavusius
me, ir daug kitų įdomių scenų. 
Teko matyti nemažai chicagie- 
čių veidų.

Jei kas norit paveikslų pasi
pirkti atminimui, kreipkitės 
pas fotografą E. Mankų, aukš
čiau paduotu adresu, arba šau
kit telefonu CANal 3144.

(Sp)

paveik-

ANUSEVIČIUS, Mykolas, 
sūnūs Antano, kilęs iš Ukmer
gės apskr., Želvos valsč., Kara- 
liškių kaimo. Iki 1935 metų 
gyveno Blooklyne.

BURINSKAITĖ, Elzbieta, į 
J. A. Valstybes išvykusi 1912 
metais ir gyvenusi pas Savo 
tUklę Juotų Kalėdą Comiecti- 
eut valstybėje (East Wiųd- 
res ?).

ČIUTEIKIENĖ, Marija, (Ma
ry Čhuteikis, Chutkis), iki 
1930 metų gyvenusi New Ha- 
ven, Conntecticilt, kame būk 
tais metais esanti mirusi,

DUčKAI, Jurgis ir Kažys, 
kilę iš Panevėžio apskr., Smil
gių valsč. Maharto kaimo, į J. 
A. Valstybės išvykę 1910 m. ir 
pradžioje apsigyvenę Phila- 
delphia, Pa.

JAKONIS, Jonas, 1918 me
tais tarnavęs J. Valstybių 
kariuomenėje, o 1921 metais 
gyvenęs Philadelpliia, Pa., 
2205 Wood Street.

JONIKAS, Ignas, prieš sep
tynis metus gyvenęs Canibrid'- 
ge, Mass. ir turėjęs ten stati
nių dirbtuvę.

JUDZENTAVIČIUS, Vitas, 
1930 metais gyvenęs Shehan- 
doah, Pa., bet kur vėliau išsi
kėlė nežinoma.

JANČIAUSKIENE, Viktori
ja, gyvenusi Brooklyne, N. Y., 
264 Lena street.

GINČAUSKAS, Vladas, prieš 
septynis metus gyvenęs Gam- 
bridge, Mass.

GRICIENČ-VILČINSKAITĖ, 
Marijona, dar 1937 metais gy
venusi 415 East Wastiington 
street, Nanticoke, Pa.

KARKAUSKAS, Vincas ar 
Vladas, kilęs iš Kampų kaimo, 
Alytaus apskr., ir neva gyve
nęs Brooklyne, N. Y. Spėjama, 
kad ieškomasis esąs kunigas.

KAVALIAUSKIENĖ*ONUF>- 
REVIČ1UTĖ, Antanina, dat 
1924 metais. gyvenusi Lawren- 
ce, Mass., bet po vyro mirties 
apsigyvenusi paJ vaikus, ku
rių adresai nežinomi.

KIMBRIS, Mykolas, 
Pagirio-GailioniŠĮkią 
Maldočenkos valsč-,
Valstybes išvyko 1895 metais 
ir 1922 metais gyveno Connec- 
tieut valstybėje.

LINKUS, Česlovas, iki 1938 
metų gyvenęs Baltimore, Md., 
1312 James street. Jis iki šiol 
nėra atsiskaitęs už Liet. Šau
lių Sąjungos laikr. “Trimito” 
prenumeratą.
MACKEVIČIENĖ-STANAITIE- 
Nfe, Agnė, dar šių metų pra
džioje gyvenusi Brooklyne, 346 
South First street.

MELINAUSKIENĖ, Ona*, 
prieš kelis įlietus gyvenusi 
nuosavuose namuose 1702 
Stanhope street, Brooklyn, N. 
York.

P AT R EMEKAITIS, Jonas, 
dar žinomas pavarde Patrick, 
išvykęs į J. A. Valstybes prieš 
pat Didyjį Karą. 1924 metais 
gyveno Fort McKinley, Maine, 
bet kame dabar gyvena, neži
noma.

PETKEVIČIUS, Bronislovas, 
prieš dvejus metus gyvenęs 
Northampton, Mass.

POVILIONIS, Jonas, 1928 
metais gyvenęs 25 South st., 
New York, N. Y*

i PUIDA, Jonas, sūnūs Onos 
ir Petro Puidų, apie 50 metą 
amžiaus, prieš kelias dešimtis 
metų gyvenęs Pittsburghe.

RAMANAUSKAS, Feliksas, 
suhus Mykolo, 1922 metais gy
venęs 1755 Park avė., Brook-

parodo 
didžiu- 
žymiUs 
progra-

Pirmieji Morgičiai

11 nn A Gėlės Mylintiems i11 l< K A Vestuvėms, Ban-į
I U kietams, Laid o-| 

tuvėms, Papuoši-1
GĖLININKAS “““•
4180 Archer Avenue

Phone LAFATETTE S80*

Jei yra reikalas pirmiesiems 
morgiciams gauti ir nori pa
sinaudoti skubiu, atsakančiu 
patarnavimu, kreipkitės šian
dien pat j John O. Sykorą, 
2411 S- 52nd Avenue, Cicero. 
Jis išduoda morgičius nuo $800 
Jki $5,000 lengvomis sąlygo
mis—skaitant palūkanų nuo

Ii nvcitfięLUVLiIvIu Visas Pasaulio v palis.
KVIETKIN1NKASI Gėlės Vestuvėms, Bankietfcms

ir Pagrabams.I 3316 So. Halsted Street
TeL YAHDS 73M

Norint smulkesnių informa
cijų, pašaukite telefonu Cice
ro 453-4, arba paprašykite pri
siųsti jums apskaičiavimus. 
Už tai jie nieko neskaitys, a o 
nauda bus nfcftiaža. Paprašyki
te, kad prisiųstų ir turimij ne
kilnojamo turto bargenų są
rašą. (Skelb.)

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURN1TURE HOUSE, Ine. 
•**THE HOME OF FINE FURNlTURE" SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

bridge, Mass,
TAMULYNAS, Juozas, į J. 

A. Valstybės išvykęs prieš ka
rą ir pradžioje gyvenęs Scran- 
ton, Pa., Po vėliaus persikėlę^ 
į NOrth Dakoią, bet koks jo 
adresas nežinoma.

TRAJONĄS. Antanas, 1920 
metais gyvenęs pillsburgh, Pa. 
(West Pennsylvania 
UI).

' UTMANAS, Juozas 
Joseph), gimęs 1875

Hospi

(Utman 
metais, 

dar 1932 melais gyvenęs Broo
klyne, Metropolitan ir Union 
avėhuėš. Mahoma, kad išvykęs 
į Lietuvą ar kų rkilur.

Kaikurieins is ieškomųjų 
priklauso turtas bei palikimai, 
kurie gali tekti visai sveti
miems neatsiliepus teisėtiems 
įpėdiniams. Ieškomieji arba 
juos žinantieji maloniai pra
šomi rašyti.

Lietuvos freneralinis 
Konsulatas,

16 West 5th Street, 
New York City.

f

Chicagos Draugijų: 
Kliubų Valdvhos 

1939 Metams
LITHUANIAN KEISTUTIS ĖENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.: 
i J. Sholteman—pirm., 3237 West

Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenąw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St, tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W. Pershing rd.; Wm. F. Buishas 
—biznio pirmininkas. KĮiubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kaš pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chickgo, III.

kilęs iš 
kaimo,

CLASSIFIED ADS.
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
PAIEŠKAU DARBO BUČERNĖJ 

Esu patyręs. Moku lietuviškai. Ra
šykite 1739 So. Halsted St. Box 
1060.

______ Darbininkių Reikia______
PATYRUSI MERGINA NAMŲ 

ruošos darbui. Nėra skalbimo ir vi
rimo. Referencas. Būti, $8—49.

Wellington 8687.

Ištikro, Gal 
Nepraktiška

Vyrai, Protestiiokit!

ko-Moterys per ilgą laiką 
vojo už privilegiją dalyvauti 
Illinois valstijos teismų džiurė- 
sc. Neseniai joms ta teisė bu
vo suteikta. - :

Kelios moterys jau pateko 
į įvairias Gook apskričio džiu- 
res, bet kai kas mano, kad tas 
nelabai praktiška.

Tai tų motęrų vyrai. Jų žmo
nos svarsto gilius legalias klau
simus 
palikę 
plauti, 
virti.

RIMAS, Prabas, į J. A. Val
stybes išvykęs prieš pat pa
saulinį karą. Jis yra kilęs iš 
Armališkių kaimo, A. Pane
munės valsČ., Kauno apskr. 
Lietuvoje jam priklauso ūkio 
dalis, kurią savinas! svetimi.

SABUNAs, Vladas, 1922 me
tais gyvenęs Brooklyne.

ŠLEGERIS, Jurgis, prieš

vyrai, 
vieni namie turi indus 
grindis šluoti ir pietus

džiurėse, o jie

FOR RENT—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.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne Št., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J, Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

SUSIRINKIMAI
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POLITIKOS KLIUBO susirinkimas 
įvyks rugsėjo-Sept. 21 d. 1939 m., 
svet. 3600 W. North avė.., 8 vai. 
vakaro. Kliubiečiai ^nepamirškite, 
<ad jau užaugo avinas? ir komitetas 
žada kepti spalių 1 dieną Jefferson 
miškuose. —Valdyba.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vicepir
mininkas— Mike , čepulevicius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sėkr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

Nestebėtiną, kad jie organi
zuojasi protestui prieš tokią 
nėpakehčiainą| padėtį - - -

Pirmadienį Ameri
kos Legipno 
Konvencija
Dalyvaus kelį šimtai tūkstančių 

legionifeHy

Pirniadiėnį jSiicugoj prasidės 
metinė Amerikos Legiono kon
vencija, kuribj žada dalyvauti 
apie 300,000 legionierių ir šei
mynų narių. į

i

Atidarymo dienų Števenš 
viešbuty j įvyks kariškas balius, 
kurio garbės, svečiais tius ge
nerolas J. J. Pershing ir karo 
sekretorius Harry AVoodfingi

Depozitors Bankas 
Moka Dividendus

Užsidaręs Depozitors State 
Bankas vakar išmokėjo depo- 
zitoriams 5% dividendus, Iki- 
šiol taupytojai tame banke at
gavo 44</2% ’įąvo pinigų.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje) ė-

Alexander Ęrencius, 26,
Marcella Budrik/ 21 ' »

Clarence May r, 31, su Alke
Lukas, ,19 -

Walter Stanięė> 24, su Josfe- 
phine Bartnik, 20

su

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

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

REIKALINGA MOTERIS armer- 
gina namų darbui—Gyvenimas vie
toje. 9550 Franklin Avė. Franklin 
Park, III. Tel. Franklin Park 385.

REIKALINGA MERGINA, 30 iki 
40 metų, kalbanti angliškai ir lie
tuviškai dirbti taverne prie lun
chaus. Trumpos valandos. 1250 W. 
Madison St. po 6 vakare.

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So'. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė,; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut.

- rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243? S. Sacramento Avė.; Kores- 

.■^orid'entas^-r J. Kiskis, 2543 W.
45tH: -St^M&ršalka —J. Balcitls, 
2820 ^Jrd ’St. Susirinkimai at- 
šįbuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
?riimami vyrai ir moterys nuo 

6 ligi 45 metų amžiaus.

J. Svitorius, 4000 So

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirinininkaš, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikiene—-vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kaiiniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai/ Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Čžeshos svetainėje, 4501 
So, Paulina St. 1:00 po pietų.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirm.—Jonas Jon- 

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
—A. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos globėjai—N. Micke- 
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chieago, I1L

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal-

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte
sian Avė.; A. Lazauskas—pirm,

Union A Ve., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt, 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susįrinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St

PATYRUSI MERGINA ruošos 
darbui, kūdikiui prižiūrėti. Virimo 
nėra, būti. Butterfield 4247.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Keikia

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

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA • 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Žą
sy taitė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 

.A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

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.

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 ifjatas užpakaly—praneškite 
kitiems. 5306 So. Union Avė.

Ileikalauja< , V . ■ ,
. t • .'>**■ ’ *■**»!

Pcrskiry
Julia Mureiltfa UUb Anthony

Mušeika
Eula Russell; nuo Charles

Russell '

Gavo >
Perskiras

Adele Bolanick nuo Joseph
Bolanick

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi- 

ninkaš—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.: Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas R.udbkas, 4547 So. Wash- 
tėnaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
I Apšvietos Komisiją išrinkti Ste- 
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

♦k*

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: .Pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Haląted St.; Nųt- rašt.—Stanislo- 

, /vaą. t Kupęvięiu^,, 322Q S< Union 
Avė.; Finansų rašt'— Felikšds 

1 Kasperas, 3534 So. ’ Lowe Aye.;
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 s>. Lowe 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd street, korespondentas; 
Aresunas, 3623^ S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S, Emerald Avė.: 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
plytinė rezidencija, $3500.00.

7239 So. Maplewood Avė.

, { FARMS FOR SALE
; ; Ūkiai Pardavimui

112 AKRŲ, GERAI IŠDIRBTA 
kornų ir grudų farma, geras 8 
kambarių namas, elektriką, beis- 
mentas, puikus pavėsio medžiai, 
geras vanduo, erdvi barnė su dri- 
ve way, cementinis šilo, kiti budin- 
kai. Randasi prie kieto kelio, apie 
3% mylias rytuose nuo Joliet. Ge
ros mokyklost bažnyčios, $125 ak
ras, terminai. Siūlo pats savininkas. 
E. P. COX, 160 N. La Šalie St., 
Chieago, III.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS: 

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kaulakis
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rast.; P* Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

nut. rašt.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Halakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 

. pirmą valandą popiet, Hollywood
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi- 

. cago, HL

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: George

Medalihskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka
sier ius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon

dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi viršuj 
Nbpoleon Reštaurant, 3956 West 
5th Avenue.

GREITAI TEKANTIS UPELIS 
per šią Higgitts Roiad 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. 
$375. pinigais, $20.00 mėnesy. Tuo- 
jaus vartoti. Laišku. Box 1059, 
1739 So. Halsted Street.

VVHOLESALE FUftNITŪRfe 
Rakandai ir Įtaisai PartUvimtel

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

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

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

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

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

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

iauspa- 
arbaat-

veždami:
CANal 8500 

“NAUJIENOS”
1739 S. HALSTED STREET

Chieago, II).
- 11 A.. K.A . . * 1 » 1 1
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Darbo Sekretorė 
Tiki, kad C.1.0. —■ 
Armour Susitars

Persekioja Unijų 
Narius Woodstock
Miestelyj

Kons. P. Daužvardis
Grįžo Chicagon

ARTINASI “MISS LITHUANIA 1940” 
RINKIMAI

VAKAR CHICAGOJE r

Buvo Lietuvių Dienoj
■ / Lietuvaitės, Skubėkite Registruotis

Bendrovės Viršininkai “Nusi
leidžia”

Federalė Valdžia Daro 
Tyrinėjimą

/Atlaikiusi konferenciją su 
Armour Bendrovės atstovais 
Washingtone, U. S. darbo se
kretorė p-lė Perkins pareiškė, 
kad “Armour ir C. I. O. ‘susi
tars’.”

Ji pridūrė, kad bendrovė su
tiko padaryti keletą nuolaidų 
darbininkams, taipgi sutiko 
vėl susitikti su skerdyklų uni
jos atstovais deryboms dėl su
tarties.

Užsibaigus konferencijai 
tarp Armour atstovų, su p-!^ 
Perkins ilgokai kalbėjo unijos 
viršininkas, Van A. Bittner.

Kada derybos vėl prasidės, 
nei unija nei Armour nepa
skelbė, bet streikas laikinai 
bus išvengtas. C. I. O. pereitą 
savaitę skelbė, streikuos jeigu 
bendrovė nesutiks derėtis ne
vėliau antradienio, 
kad ji savo sutikimą 
boms visgi davė.

Atrodo, 
dery-

Reikalauja 5-ių 
Centu Fėro 
Mokiniams

Gatvekarių B-vė Priešinasi

Vakar Illinois Commerce 
Commission posėdin atsilankė 
delegacija, susidedanti iš 75 
mokinių, ir pareikalavo pen
kių centų fėro Chicagos gat- 
vekariuose, mokiniams žemiau 
17 metų amžiaus.

Delegacija atstovavo moki
nius įvairiose Chicagos high 
school mokyklose.

Gatvekarių bendrovė tokiam 
fėrui griežtai priešinasi.

Illinois Commerce Commis
sion yra valstijos įstaiga, kuri 
tvarko visuomenės aptarnavi
mo įstaigas Illinois ribose.

Chicagos federalė prokura
tūra pasiuntė kelis investiga- 
torius į Woodstock, III., mies
telį ištirti skundą, kad ten yra 
atimamos pilietinės teisės orga
nizuotiems darbininkams..

Skundą prokuratūrai padavė 
C.I.O. unijos lokalas, kuris tu
ri suorganizavęs dalį darbinin
kų Alemite Die Casting Cor
poration dirbtuvėje.

Skundėjai tvirtina, kad 
poracijos viršininkai
valdyba ir korporacijcs suor
ganizuoti mušeikos prie unijos 
prisidėjusius darbininkus vi
saip persekioja ir skriaudžia. 
Neteisingai areštuoja, užpuldi
nėja, daro visokius grąsinimus, 
ir kitais budais bando juos 
baidyti nuo organizavimosi.

Pereitos savaitės pabaigoj iš 
New Yorko Chicagon grįžo Lie
tuvos konsulas P. Daužvardis. 
Kartu grįžo ir p. Daųžvardie- 
nė ir sūnus, kurie apie mėne
sį laiko atgal išvyko atosto
goms Naujoj Anglijoj.

P-s Daužvardis buvo nuvy
kęs New Yorkan dalyvauti Lie
tuvių Dienoj, New Yorko Pa
saulinėj Parodoj, ir Lietuvių 
Ekonominio Centro konferenci
joje.

Laimėtojos Gaus Puikias Dovanas

1940 m. Automobilių Parodai
Jau užsiregistravo keletas mergaičių, kurių paveiks- 

tilps Vėliaus, bet dar palyginant labai mažas skaičius.

kor
ini esto Chicago Turi 10-ts

Banku
ai- Didžiausias yra Continental

Ilano.s

Raisto Kainos 
Krenta

Vakar ir užvakar Chicagos 
urmo rinkose pasireiškė maisto 
kainų kritimas. Atpigo javai, 
julvės, mėsa, cukrus, kiauši
niai, kava, ir kiti maisto 
dūktai.

Rand-Me
Directory” 

sąrašas) ra- 
yra 10 ban- 
siekia $25,-

pro-

Lenkai Ignoravo 
Hitlerio Kalba

C

Jų Radijai Tylėjo

ku-

ai ‘ ‘ ’ ’ ; " ;
Todėl, mergaitės nevilkinkite. Iškirpkite “Naujienose 
telpantį kuponą ir prisiųskite i “Naujienas” kartu sų sa
vo paveikslu. Jeigu neturite tinkamo paveikslo, galite už
sakyti pas New City Furniture Co. 1654 W. 47th St. Ten 
jums padarys paveikslą visai veltui.

Gražuolių Kontesto KOMISIJA.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Automobiliai vakar ir užva
kar vakare Chicagoj užmušė 
sekamus žmones:

Su Paskutine Kulka
Nušovė Draugą

• Nežinomi piktadariai (ma
tyt, golfo mėgėjai) iš golfo 
lauko, tiės 5401 EIston avenue, 
pasivogė 24 lazdas ir 1,500 gol
fo rutulėlius.

• Vakar Cook apskričio ka
lėjime buvo uždarytas jaunas 
mokinys-lakunas Ernest G. Ro
bertą iš Fort Worth, Texas. kitą užlaikymą ir pradžioj mo- 
Pereitą penktadienį jisai pavo
gė lėktuvą nuo Chicagos lakū
no Davė Bishop, ir 
Evansville, Ind.

• Liepos mėnesį 
chicagiečiai Boese. 
divorsą abu atsisakė priimti ir 
auginti 17 metų dukrelę Shir- 
ley Boese, ir paliko ją teismo 
globai. Mergaitė dabar kur tai 
dingo. Teisėjas Desort, kurio 
globoj ji turėjo būti, spėja, kad 
gal mergaitė, tėvų atstumta, 
nusižudė, arba pabėgo į kitą 
miestą.

vimo stotys perleido vandens 
per vamzdžius mieste 1,604,- 
000,000 galionų.

• U. S. Laivyno aviacijos 
skyrius vakar paskelbė, kad 
priims 20 jaunuolių tarnybon. 
Juos nemokamai išmokins skrai
dyti, parūpins visą maistą ir

nuskrido į

persiskyrė 
Paimdami

Vakar visi chicagiečiai, 
rie tik galėjo pasiekti radio, 
klausė Hitlerio kalbos iš Dan
cigo, — bet ne Chicagos len
kai. Lyg organizuotai jie Vo
kietijos Fuehrerį ignoravo.

Lenkų distriktuose beveik 
visi radio aparatai buvo užda
ryti arba atsukti ant nekaltų 
muzikos ar apysakų progra
mų.

1939 metų laida
Nally Bankers’ 
(Amerikos bankų 
šo, kad Chicagoj 
kų, kurių turtas
000,090 ar daugiau.

Didžiausias bankas Chicagoj 
yra Continental Illinois Nation
al Bank and Trust Company 
su $1,350,093,000 turtu, o an
trą vietą užima First National 
Bank of Chicago, ir turi turto 
$1,084,991,000.

Kiti bankai didumo tvarkoj 
yra:

Northern Trust Company;
Harris Trust and Savings 

Bank;
City National Bank and Trust 

Company;
American National Bank and 

Trust Compaity;
Lake View Trtišt and Sav

ings Bank;
Drovers National Bank;
Live Stock National Bank, ir j

Harry Bronson, 16 metų mo
kinį iš Tilden Technical mo
kyklos. Jisai gyveno adresu 
1135 S. Whipple Street;

Joseph Mugnane, 28 metų 
amžiaus, nuo 818 N. Central 
Park avenue;

Alina Zierke, 
Elgin, III., ir

John Angelo, 
žiaus, nuo 5915

, 15 metų berniukas Edward 
Clemans, 1427 Liberty street, 
Aurora, nusipirko 65 kulkas 
šaudymo pratimams. 64 iššo
vęs, jis padavė revolverį savo 
draugui, 14 metų Norman Ud- 
stad.
ginklo 
traukė 
nušovė.

Udstad, nemokėdamas 
vartoti, netikėtai pa- 
gaiduką, ir Clemans’ą

54, iš South

51 metų 
W. Grand

am- 
avė.

Anglu Kalbos Pamo 
kos Suaugusiems

18 APYLINKE— Walsh mo
kykloj, 2015 South Peoria st., 
kas antradienį ič ketvirtadienį 
įvyksta pamokas' suaugusiems. 
Mokytoja Gertrude E, Funk 
dėsto anglų |<aįjją, pilietybę ir 
geografiją. ... uk;-.. >

Pamokų valafidos yra nuo 
1-mos iki 2-ros į5o pietų’ Kam-

Chicago City Bank and Trust barys 302. Užsiregistruoti gali?
Company. , Ima tuojau. ;

Atims Laisnius
25-ioms Alinėms

Valstijos alkoholinių gėrimų 
komisija vakar gavo reikalavi
mą atimti laisnius nuo 25 
alinių Cook ir Du Page aps- 
kričiuose (už Chicagos ribų). 
Valstijos policija tose alinėse 
užtiko ne vien “slot mašinas“, 
bet ir kitus pinigų lošimo 
įrengimus.

• Iš Cernauti, Rumunijos, 
vakar Chicagon atėjo žinia, 
kad vokiečių bomba Lenkijo
je užmušė Edward Kulatowski, 
buvusį Lenkijos konsulą Chi- 
cagoje. Bomba buvo numesta 
ant traukinio, važiuojančio iš 
Varšuvos.

• Vakar Chicagon atplaukė 
45 pėdų burinis laivas “Pole- 
szuk”, su kuriuo būrys Lenki
jos skautų išplaukė Amerikon 
13-ką mėnesių atgal. Karas 
jaunuolius užtiko juroje. At
plaukę Chicagon, jie padovano
jo laivą Amerikos skautams, o 
patys išvyko atgal Europon 
įstoti į lenkų legioną Franci- 
joje.

• Dining Car Employees 
Union, unija darbininkų tar
naujančių traukinių valgomuo
se vagonuose, vakar kreipėsi į 
gelžkelius, reikalaudama nacio- 
nalio kontrakto.

KAUNAS. — Kauno mieste 
yra visų Lietuvos prekybos 
įmonių 17,4 nuošimčiai, Šiaulių 
apskr. 10,8 ir. Panevėžio apskr. 
7,6 nuoš. Tuo tarpu kai ben
dras prekybos įmonių skaičius 
1938 m. apskritai padidėjo 5 
nuoš., Šiaulių apskr. • padidėji
mas pasiekė 6,4, Kaune 7,8 ir 
Panevėžio apskr. net 11,2 nuoš. 
Stambiausios įmonės tebesikon-
centruoja Katine, kur 1938 m. savaitės karščiams užėjus, chi- 
turėjo savo patalpas 65,6 nuoš. cagiečiai sunaudojo 
pirmos rųšies, ir 28,9 nuoš. an- tai 
tros rųšies įmonių.

• Miesto tarybos narys Earl 
R. Dickerson vakar apkaltino 
Chicagos statybos unijas truk
dymu darbo prie Ida B. Wells 
valdžios namų 
tadienį unijos 
miesto tarybos 
išaiškinimui.

projekto. Penk- 
vadai dalyvaus 
posėdy j reikalo

kės $75 algos kas mėnesį.
• Ugniagasių departamen

tas vakar pradėjo tyrinėti gai
srą, kuris užvakar sunaikino 
Akron-Chicago Transport ben
drovės garažą prie 3915 South 
Halsted street. Spėjama, kad 
triobesys buvo padegtas. Gais
re vienas bendrovių šoferių, 
Frank Belsky, buvo sužeistas. 
Iš pavardės atrodo, kad lietu
vis.

• 18 metų jaunuolis Fred 
Detty, nuo 4334 N, Kimball 
avenue, prisipažino policijai, 
kad jis ir jo sėbrai papildė sep
tynis apiplėšimus Austin apy
linkėje. Jis buvo suimtas prie 
Lotus ir North avenue.

LITHUANIANS
THEY ARE 900,000 
STRONG OVED KERE 

Are They Eating Food, Wearing 
Clothes, or Hats or Shoes 
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• Chicagos 
tamentas skelbia, kad pereitos

AR JIESKAI 
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"REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda . 
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NAUJIENŲ-ACME Telephulo
Hitleris maršuoja keliu, kuris veda į Varšuvą, tačiau jis maršuoja į priešingą pusę, -— vadinasi, to 

liau nuo Varšuvos. . * / ‘

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
PORTSMOUTH, N. H. — J. V. submarinas “Sguahis” iškeliamas į viršų. Submarinas su su 26 žmonė 

mis nuskendo gegužės 26 d.

Amerikos Šviežiausi Cigaretai
DABAR IR LENGVIAUSI ATIDARYTU

ją juosMe viršuj nuo
Juncfelė nu^iančia aplink

pakelio...
viršu — nemiauna dvi

eiles Cellophane...

, ____  nusiima. Da-
bsr Amer’kos šviežiausi cit
ratai ir lengviausi atidaryti!

Matykite OLD GOLDS Nau
ją “ZIP-TOP” Pakelį!

PADVIGUBINKITE savo rūkymo smagumus tikrai 
šviežiais c.igaretais—tikrai patogiam pakely. Old 
Gold ne vien kad duoda jums puikiausi tabaką kokį tik 

pinigai gali nupirkti, bet ir dvigubai užantspauduoja jų 
šviežų skonį ir kvapą su 2 eilėm Cellophane vietoj vie
no. Ir dabar tas išimtinas dvigubas Cellophane atsidaro 
dvigubai greičiau! Pabandykite “Zip-Top” pakelį labiau 
sušvelnintu Old 
krautuvėje.

ORO BANGOMIS
Artie

Golds šiandien—bet kurioj cigaretų

kas antradieni: “Melody and Madness'.* bu 
Shaw'a Orkestrą, NBC Nelvrork.

Dvigubas
Cellophane
atsidaro

Eilčs —- Persipjau
na

br P. LorUUurtO*




