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Čekai Sukilo Prieš Nacius
TŪKSTANČIAI ČEKU AREŠTUOTA, DAUG 

NUŽUDYTA
Sukilimas pasiekė vakarų Slovakiją

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
20. — Britanijos informacijų 
ministerija trečiadienį oficia
liai paskelbė, kad čekai sukilo 
prieš vokiečių protektoratą.

Sukilimas tebesitęsia, nors 
šimtai žmonių nubausta mirti
mi. Jis išsivystė j rimtas kau
tynes tarp čekų ir vokiečių, 
kurie čekų kraštą kontroliuo
ja. Nemažai aukų esama 
no j ir kitoj pusėje.

Sukilimas Bohemijoj ir 
ravijoj persimetė j vakarų
vakiją. Slovakų garnizonai su
kilo. Naciai nuginklavo 15,000 
slovakų kareivių.

vie-

Mo-
Slo-

Čekų sukilimas prasidėjo 
rugsėjo 17 dieną. Prieš tai per 
keletą dienų Prahoje įvyko dar
bininkų demonstracijos. Pereitą 
šeštadienį demonstracijos išsi
vystė į čekų susirėmimą su na
cių režimo palaikytojais.

Kiti pranešimai patvirtina 
žinias apie čekų sukilimą. Pa
gal tuos pranešimus revoliuci
ja užsiliepsnojo Bohemijoj ir 
Moravijoj. Daug turto sunai
kinta. Tūkstančiai čekų areš
tuota. 15,000 vokiečių kontro
liuojamų kareivių areštuota, 
nes jie atsisakė eiti čekų slo
pinti.

VARŠUVA PRAŠO FRANCUZŲ IR 
BRITŲ PAGALBOS
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RUSAI PAĖMĖ LW0WA IR VILNIŲ
Lietuvos kariuomenė padės rusams 
lenkų-lietuvių rubežių nustatyti

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 20. — Trečiadienį pa
skelbta, kad rusai paėmė Lwo- 
wą, pramoninį pietų Lenkijoje 
miestą. Tas pats komunikatas 
kalba apie paėmimą Vilniaus 
antradienį.

Rusams į Vilnių įeinant įvy
ko dviejų valandų 
lenkais.

Lietuviai, kurie 
nių senovine savo

mušis su

skaito Vii- 
sostine, ro-

do susidomėjimą miesto liki
mu.

Lietuvos vyriausybė įsakė 
savo kariuomenei pilnai koope
ruoti su rusais, nustatant Len
kijos-Lietuvos rubežių.

[Pranešimas iš Rigos antra 
dienio vakare sakė, kad vokia 
čiai ir rusai sutikę Vilnių ati
duoti lietuviams. Kitas prane
šimas, taip jau iš Rigos, sako, 
kad kaip trečiadienį Lietuvon 
vyriausybė padarys sprendimą 
Vilniaus klausimu.]

KARAS IKI GALO - SAKO CHAMBERLAIN

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
20. — Čia girdėtas trečiadie
nį Varšuvos mėro Starzynskio 
atsišaukimas per radiją. Jis 
prašė britų ir francuzų pagal
bos— ūmios pagalbos lenkams. 
Šimtus bažnyčių, ligoninių ir 
privačių rezidencijų, Raibėjo 
meras, sunaikino vokiečių lėk
tuvų bombos. TukstahCius mo
terų ir vaikų išžudė ir tebe-

žudo.
Kiek anksčiau pranešimas 

per radiją iš Varšuvos pareiš
kė: “Mes laikysimės.”

Vienas lenkų kariuomenės 
komunikatas atsišaukė į visas 
Varšuvos moteris, prašydamas 
pasiūti milioną maišų smėliui 
— siūti juos .iš bet: kokios me
džiagos, kurią tik galima gau
ti. ••••.-

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
Žemėlapy rutuliuku ir tašku pažymėta Praha, buvusi Čeko-Slovakijos sosti

nė. Prahoje, Pilsene, Tabore ir kituose čekų miestuose išsiveržė sukilimas prieš 
vokiečius, kurių protektoratas yra įsteigtos Čekijoj, Tūkstančiai čekų areštuota, 
šimtai užmuštų, bet žiaurios vokiečių priemonės nestengia nuslopinti sukilimo, 
kuris išsiveržė rugsėjo 17 d. \ 
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Talkininkai paliuosuos Europą iš baimės

Vokietijos armija 
koncentruojama Bel

gijos pasieny

Protestuoja Varšu
vos centro bombar

davimą

TELEGRAMOS
B LIETUVOS . . .

LIETUVA UŽDARSĄDMt 
‘ NISTRACIJOS LINIJĄ SU 

' ' LENKIJA.
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RAKO ŽINIŲ ŠATRAI K A

PARYŽIUS, Francuzija, nigs. 
20. — Francuzijos valdžia ypa
tingo dėmesio kreipia į Vokie
tijos sritį Aachen, Belgijos pa
sieny, kur yra koncentruojama 
vokiečių kariuomenė grįžtanti 
iš Lenkijos, 
ruošę atremti 
jie mėgintų 
per Belgiją.

Francuzai prisi- 
vokiečius, jeigu 
pulti Francuziją

Francuzija kariaus 
iki laimėjimo

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
20. — Varšuvos kariuomenės 
komanduotojas išleido antra
dienio vakare komunikatą. Ko
munikatas sako: Mes vėl esam 
priversti protestuoti Varšuvos 
centro naikinimą. Jau sunai
kinti Belvedere karališkieji rįi- 
mai, parlamento pastatas ir 
keletas senų bažnyčių, kaip ir 
šimtai kitų pastatų, ligoninių 
ir legacijų.

KAUNAS, rugsėjo 17 d. — 
Lietuva saugumo sumetimais 
pašaukė kitą atsarginių dalį. 
Be to, uždare administracinę 
liniją su Lenkija.' '
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lietu v a: Tvirtai nusi
stačiusi LAIKYTIS , \

S NEUTRALUMO. .

KAUNAS, rugsėjo 17 d. —~ 
Lietuva tvirtai nusistačiusi lai
kytis neutralumo ir, reikalui 
esant, jį ginti visomis priemo
nėmis.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs.
Komunikatas išleistas po

Italija pasiliksianti 
neutrali

MINISTRO PIRMININKO GE 
NEROLO ČERNIAUS PA

REIŠKIMAS.

20.
ministerių kabineto posėdžio 
pareiškė, kad Francuzija ka
riaus iki laimes karą. Tas pats 
komunikatas sako, jogei Fran- 
cuzijos ir Britanijos koopera- 
vimas darosi kasdien glaudes
nis. Lenkija gausianti savo da
lį bendrame karo laimėjime.

Hitleris Dancige kalbėjo, kad 
jis įsakęs vokiečiams kariauti 
prisilaikant žmoniškumo. Bom
bardavimas neginkluotų lenkų 
miestelių ir kaimų, apšaudy
mas karo pabėgėlių iššaukė pa
sauly šiurpulį, pareiškė Cham 
berlain.

Rusų intervencijos galima 
buvo tikėtis, tačiau jos reikš
mė iki šiol dar sunku tiksliai 
įvertinti.

Kodėl Britanija stojo karan, 
yra žinoma. Karo ’ tikslas yrA 
išlaisvinti Europą iš nuolatinės 
baimės nacių agresijos.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
20. — Premjeras Chamberlain 
trečiadienį pasakė kalbą atsto
vų rūmuose. Jis pareiškė, kad 
Hitleris matomai siūlo taiką, 
bet savo sąlygomis. Jo pasiū
lymai nepakeis britų ir fran
cuzų nusistatymo sutriuškinti 
hitlerizmą.

Hitleris grūmoja 1 lėktuvais 
Anglijai, kalbėjo Chamberlain, 
bet jo grūmojimai nesulaikys 
talkininkų. Iki šiol šeši ar sep
tyni vokiečių submarinai pa
skandinti. Atgabenimas Angli
jai reikmenų užtikrintas, vo
kiečių submarinai nesulaikys 
jų.

'■m.;-

ROMA, Itąlija, rūgs. 20. — 
Rp/na< .^į^rąuįp&i sa
vo,kariuo iš Graikijos • 
Albanijos - pasie<d<>^.

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
20.— čia gautas pranešimas, 
kad Vilniuje nusižudė Aleksan
dras Prystor, buvęs Lenkijos 
premjeras ir artintas . Pilsud
skio draugas. Kitas pranešimas 
sako, kad nusižudė Alfred Bit- 
ja, ,Lwowo gubernatorius. Aj ..."

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
20. — Ministerių kabinetas pa
reiškė trečiadienį, jogei Fran
cuzija yra nusitarusi kariauti 
iki aiškaus laimėjimo.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
20. — Vokietijos karo komu
nikatas sako, kad mušis prie 
Kutno pasibaigė. Vokiečiai pa
ėmė 105?000 lenkų nelaisvėn.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 20. — Rusų karo vado
vybė antradienį paskelbė pa
ėmusi Vilnių ir Lwową.

BASEL, Šveicarija, rūgs. 20. 
—- Francuzai ir vokiečiai pri- 
siruošę milžiniškoms grumty
nėms — mano karo stebėtojai 
Šveicarijoj. Francuzai sukon
centravo daug kariuomenės 
fronte ir atgabeno milžinišką 
kiekį amunicijos. Francuzų 
ofensyvas arti. Vokiečiai prisi- 
ruošę atremti jį. -

LONDONAS, Anglija, rųgs. 
20. — Kalbėdamas antradienį 
Dancige Hitleris davė < suprasti, 
kad vokiečiai turi dar Vieną 
karo priemonę, kurios iki šiol 
nevartojo. Europoje Hitlerio 
pareisimas sukėlė daugybę spė
jimų, kokia ta priemonė gali 
būti.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, rūgs. 20. —- Meksika pa
siliks neutrali *-*• paskelbė aų- 
tradlenio vakare prez. Carde- 
nas.

BERLYNAS, Vokietija, nigs. 
20. — Mūšiai prie Gdynios pa
sibaigė. Vokiečiai užėmė j uostą.

COPENHAGEN, Danija; rug
sėjo 20. — Danijos žvejai ir 
policija praneša apie patrankų

šūvius juroje. , Manoma, 
laivynų

■ . ! I V ’  ■ - - - ■ -   L L- ’ ■

įvykęs

Lietuviai ; reikalauja 
Vilniaus

- Ministerių kabinetas pa

KAUNAS, nigs. 20.—Pu- 
siau oficialus pareiškimas 
per Kauno radijo stotį tre
čiadienį sako, kad Vilnius is
toriniu, teisiniu ir tautiniu 
atžvilgiais priklauso Lietu
vai ir turi būti atiduotas lie
tuviams. Tačiau pranešimas 
akcentavo, kad Lietuva pa
silieka neutrali ir kad Vil
nius turį būti sugrąžintas 
Lietuvai taikiu budu.

Vokietijos plieno 
magnatas pabėgo

VOKIEČIAI KASA NAUJAS TRANSE 
JAS Už SIEGFRIED LINIJOS

HITLERIS PASIŪLYSIĄS TAIKĄ

linijos atsparumu.
Kita vertus, yra žinoma, kad 

iki šiol Vokietijos karo vado
vybė nedarė rimto ofensyvo 
prieš britus ir francuzus. Vo
kiečiai tik gynėsi. Ryšium su 
tuo faktu daromas išvadas, jo
gei Hitleris 
talkininkams 
Lenkija taps

LUXEMBOURG, rūgs. 20. — 
Vokiečiai energingai kovoja 
prieš francuzų atakas Saar ir 
Moselle upės srityse. Tuo tar
pu vokiečiai kasa tranšėjas ir 
stato naujus sustiprinimus 
Siegfried tvirtovių linijos už
nugary. Tatai reiškia, stebėto
jų manymu, kad vokiečiai pa
tys ima abejoti jų tvirtovių

ketina pasiūlyti 
taiką, kai tik 

likviduota.

PARYŽIUS, Francuzija, 
rūgs. 20.—Pranešama, Fritz 
Tyssen, Vokietijos plieno 
magnatas, turtingiausias 
Vokietijoj asmuo, pabėgęs iš 
Vokietijos. Tyssen buvęs tas 
asmuo, kuris finansavo Hit
lerio įsigalėjimą Vokietijo
je.

KAUNAS, rugsėjo 17 d. — 
Ministras Pirmininkas Genero
las Černius pareiškė, kad su
stiprinimas apsaugos priemonių 
nėra rengimasis agresijai. Nors 
ir turime neišspręstų problemų, 
bet rūpinsimės jas tik taikingu 
budu spręsti.

SOVIETŲ RUSIJA GERBS 
LIETUVOS NEUTRALUMĄ.

ROMA, Italija, rūgs. 20. — 
Italijos vyriausybė šiandie pa
skelbė, kad ji ištraukė savo 
kariuomenę iš Albanijos-Grai- 
kijos pasienio. Tą patį padare 
Graikija.

Kiti pranešimai sako, jogęi 
Italija užima vadovybę organi
zuojamame neutralių šalių blo
ke Balkanuose. Italijos spauda 
duoda iš naujo suprasti, kad 
Italija pasiliksianti neutrali.

HITLERIO SĖBRAI PASIUNTĖ MILIO 
NŪS DOLERIŲ UŽSIENIN

Toliau feldmaršalas Goeringas. 
Jo apsauga Vokietijoje ir už
sieniuose auksu, saugmenomis 
ir apdrauda siekia $7,507,000. 
Toliau eina kiti Hitlerio padė
jėjai.

Vienas Hitleris neturi nė fon
dų užsieniuose, nė apdraudos.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
20. — Nežiūrint kas atsitiks 
su Vokietija, Hitlerio artimie
ji padėjėjai pasistengė patys 
save ir savo šeimas aprūpinti.

Septyni po Hitlerio stambie
ji naciai pasiuntė užsienin $16,- 
670,000 auksu ir saugmenomis. 
Be to, jie patys ir jų šeimos 
apdraustos užsieniuose suma 
$18,203,500.

Julius Streicher, Hitlerio ar
timas draugas ir Niurembergo 
nacių vadas (kuris dabar esąs 
kalėjime), išsiėmė apdraudos 
vien Vokietijoje suma 10,000,- 
000 markių.

Von Ribbentrop, Hitlerio už
sienių reikalų ministeris, apsi
saugojo Vokietijoj ir užsieniuo
se auksu, saugmenomis ir ap
drauda viso suma $9,740,000. 
Be to, jis apdraudė savo žmo
ną ir sūnų.

Dr. Goebbels, propagandos 
ministeris, pinigais, saugmeno
mis (securities) ir apdrauda 
apsisaugojo suma $8,990,000.

ROMA, Italija, nigs. 20. — 
Rusų jsivęržimas išgąsdino Bal
kanų šalis. Rumunija bijoda
ma, kad jos neištiktų Lenki
jos likimas, jau siunčia Vokie
tijai aliejų. Graikija dar mė
gina pasilikti talkininkams iš
tikima, bet Turkija siunčia at
stovą Rusijon bolševikų ir na
cių įsakymų išklausyti.

Rusija, 
pašauki

Cbicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; vėsu; saulė teka 6:85 
leidžiasi 6:52 v. v.

KAUNAS, rugsėjo 17 d. — 
Sovietų Rusija patikrino gerb 
šianti Lietuvos neutralumą.
1939/IX/18 d.

Rusija pašaukė daū 
giau rezervų tar

nybon
MASKVA, Sovietų 

rūgs. 20. — Rusija
daugiau karo rezervų tarny
bon, sako autoritetingi asme
nys. Kiek naujos kariuomenės 
pašaukta, nepaskelbta. Rezer
vai pasiųsti vakarų frontam

< >*

Vokiečių delegacija 
atvyko Maskvon

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 20. — Maskvon atlėkė 
vokiečių delegacija. Ji tarsis 
su rusais Lenkijos padalinimo 
klausimais.

Lenkų viršininkai 
sulaikyti Rumu

nijoj
Numato Hitlerio 
lėktuvų atakas

Susirenka nepapra
sta kongreso sesija

BUCHAREST, , Rumunija, 
rūgs. 20. — Vokietijai griež
tai reikalaujant Rumunijos val
džia uždraudė Lenkijos vyriau
sybės atstovams, Šinigly-Rydz 
ir kitiems> pasišalinti iš Ru
munijos/ Tikrumoj gi rumunų 
valdžia nori, khd^Ifcnkai juo 
greičiau, išvažiuotų. Rumunai

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
20. — Gautais čia pranešimais 
generolas Sobenkowsky patapo 
Lenkijos armijos, kokia ji be
liko, vyriausiuoju komanduoto
jo, kai Smigly-Rydz perėjo į 
Rumuniją. Pastarasis internuo
tas Rumunijos miestely Croio-|veda derybas su Vokietija, kad 
va. lenkai galėtų išsikraustyti.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
20. — Hitleris, kalbėdamas 
Dancige antradienį pasakė, kad 
Vokietija kariaus,, keršydama 
talkininkams akim už akį. Iš 
šito ir kitų Hitlerio pareiški
mų daromas išvadas, kad Vo
kietija' gali pasiųsti į Angliją 
savo lėktuvus atakoms, jeigu 
Britanijos blokada pasidarys 
perdaug sunki kęsti.

WASHINGTON, D. C., 
nigs. 20.—Trečiadienį įvy- _ 
ko J. Valstiją kongreso ir 
demokratų bei republikonų 
partijų vadų pasitarimas su 
prez. Rooseveltu. Ketvirta
dienį susirenka kongreso ne
paprasta sesija neutraliteto 
įstatymo pakelt*mo arba pa
naikinimo reikalu. Sesija 
prasidės 12 vai. dienos. 2 
vai. popiet prezidentas pa
darys pranešimą kongresui.
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Buvusias Čekoslovakijos respubli
kos žemės ūkis

■ mm i.................. .... ....

Buvusi Čekoslovakijos res- vakijoje—40%, Karpatų Rusi- 
publika 1930 metais turėjo 15 
milionų gyventojų*. 7.4 mil če
kų; 3.2 mil. vokiečių; 2.3 mil. 
slovakų; 0.7 mil- vengrų: 0.7 
mil. lenkų; 0.6 mil. rusinu ir 
0.1 mil. kitų tautų.

Visa buvusią Čekoslovakiją 
galima padalinti į dvi daljį^ va
karinę—daugiau pramonės ir 
rytinę—žemės ūkio. Pirmoje 
buvo 11 mil. gyventojų, antro
je—4 mil. Tirščiausia apgyven
ta Čekija: 136 gyventojų vie
nam kvadratiniam kiloipetrui; 
Slovakijoje—68 gyventojų, ir 
Karpatų Ukrainoje—57 gyven
tojai vienam kvadratiniam ki
lometrui.

Gyventojų užsiėmimą, išreik
šta nuošimčiais nuo bendro tos 
tautybės 
matome
Tautybė

gyventojų skaičiaus, 
lentelėje:

Gyventojų nuošimtis

Pramo
nėje

39.5
19.0
6.0
45.5
17.0
28.0

6.5 mil, kvintalų.
Čekoslovakijoje pir- 
sėjama mažai. Jų 
neužtekdavo vietos

Preky
boje

14.0

13.0

48.0

žemės 
ūkyje

27.0 
57.0 
82.0 
23.0 
64.0

čekai
Slovakai 
Rusinai 
Vokiečiai 
Vengrai 
Žydai

Žemės akio kultūra vakaruo
se buvo labai augšta, rytuose 
—žemesnė. Dirbama žemė Mo
ravijoje užėmė 52% viso že
mės ploto, Čekijoje—47%, Slo-

1930 metais Čekoslovakijos 
ūkis turėjo 8.48 miliono ha 
žemes su 1.65 milionų ūkių, 
86.5% visų ūkių mažesni viena 
ha.

3-28 mil. ha buvo apsėta ja
vais; 1.89 milionų ha buvo už
imta ganiavomis; 1.86 mil. ha 
cukriniais runkeliais,

Čekoslovakija turėjo grudų 
išteklių ir eksportuodavo dau
giausia jų Vokietijon, Taip, 
1937 metais Čekoslovakija pri
kūlė virš 20 milijonų kvintalų 
rugių, kurių savo krašte sunau
dojo 13.6 mil. kvintalų; ekspor
tavo apie

Kviečių 
ma buvo 
derliaus
rinkai. Paskutinio dešimtmečio 
bėgyje jų gamyba tiek išsiplė
tė, kad jie pradėti eksportuo
ti daugiausia Vokietijon, Tiesa, 
Čekoslovakija nemažai kviečių 
ir importuodavo, Bet tas buvo 
daroma ačiū senesniems pasi
žadėjimams Mažosios Antantes 
valstybėms: Jugoslavijai ir Ru
munijai nupirkti dalį jų kvie
čių. Paskutiniu metu tuos im
portuotus kviečius Čekoslova
kija reeksportučdavo, dau
giausia Vokietijon.

Kiek Čekoslovakijoje kuriais 
metais buvo apsėta kviečių ir 
jų derlių matome lentelėje;
Metai

>— 1 I I !■! I I " I II l | | | .R..........

Dr. Karolis Nurkaitis
AKIŲ GYDYTOJAS 

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

nuo 9 iki 6 vai. vak.

3421 So. Halsted St.
Telefonas YARDS 3609

Užsėta Bendras Vieno ha 
ha derlius kvintalais 

kvintalais

13,611,645
16,899,574
15,127,302
13,952,594

942,397
965,829
929181
852,892

ek kuriais metais

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PŲLNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ

• APDRAUDĄ

• APDRAUDĄ

• TAVERNŲ ir namų savi
ninku, kurioje randasi ta 
▼•rnai nuo Public Liabl 
Uties.

NAMŲ NUO

RA KANDŲ.

NUO VAGIŲ. 

LANGŲ,

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinft atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais -• 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

. - , Naujienu-Acme Teiephoto.
Hitleris šypsosi, kai jį triukšmingai pasitinka vokiečių kareiviai “kažkur 

Galicijoje. \ Į ą

metais—7,7 mil. Eksportuoja 
alaus: 1913 met. 0.7 milionus 
ii, 1935 m. 0.1 mil. hl. Čeko
slovakijos alus žinomas visa
me pasaulyje.

P. S. Daviniai šiam rašiniui 
imti iš °Žycic Rolnicze” 1939 
m. 18 Nr/
Lietuva, Gruzdžiai.

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

==========
16% viso bulvių derliaus su- 1500 darbininku t Gautos už 

naudojama žmonių maistui, parduotą tabaką’pinigų sumos 
53%—gyvulių pašarui, likusios 
bulvės sunaudojamos pramo
nėje.

Įvairiais metais cukrinių 
runkelių žemės plotus, jų ben
drą derlių ir vieno ha derlių 
matome lentelėje:
Metai Užsėta 

ha

159,003
156,734
154,223
181,292

Bendras 
derlius 

kvintalais

42,502,148
36,523,461
47,594,441
48,203,979

Vieno ha 
kvintalais

267.0
233.1
308.8
266.0

1934 
1935 
1936 
1937

Savo cukrinių runkelių der
liumi Čekoslovakija užėmė an
trą vietą Europoje (pirma vie
ta priklausė Vokietijai) ir pen
ktą vietą pasaulyje. Cukraus 
eksportas 1936 metais pasiekė 
147.5 miliono kronų, 1937 me
tais—256.5 miliono.

63% ėjo valstybės iždo nau
dai, 13% buvo išmokama ta
bako statytojams, likusi suma 
buvo sunaudojama tabako per
dirbimui.

Buyo 9,183 malūnai, kurie 
perdirbdavo 650,000 vagonų 
po 10,000 kg netto.

Be to, buyo krakmolo 91 
fabrikas, cikorijo' 544 fabrikai, 
9 fabrikai dekstrynos, 31 fab
rikas krakmolo Cukraus, sal
dainių ir šokolado, konsiervų, 
skerdyklos, margaryno ir kiti. 
Margarino per metus buvo pa
gaminama 6000 vagonų po 10, 
000 kg netto.

■---------- 1-. .-. j . 11‘ryn vj i

Čekoslovakijoje buvo spiri
to monopolis. Spiritas buvo ga
minamas iš 75% bulvių ir 
25% cukrinių runkelių. Buvo 
549 privatus spirito fabrikai 
ir 340 fabrikų organizacijų 
nuosavybėje. Metinė spirito 
produkcija buvo 1,000,000 hl. 
70% pagaminto spirito buvo 
sunaudojama primaišymui prie 
benzino įvairiems varykloms, 
15% išgėrimams gaminti. Li- 
kusis spiritas eidavo įvairiems 
pramonės ir medicinos reika
lams. Eksportuota spirito labai 
mažai.

Alaus bravorų buvo 403. Če
koslovakija 1913 metais paga
mino 15 milionų hl alaus, 1935

AKIU SPECIALISTAi

Office and Res. Phone Calumet 74W 
Office Hours:2-4 p. m 1-8:34 p. m.

Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street
- -— „e      į- "—.......................  —

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimu 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuri* 

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

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

pirma,

4712 South Ashland Av.
Fhone YARDS 1373.

Dr. V. E. SIEDLINSK)
DENTISTAS 

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

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

Tek Lafayette 3656

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

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

Namų TeL: Prospect 1934

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Tek Yarda 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd S t
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—» 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonai HEMLOCK 6111

P*******
Dr. Margeris

3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietn 

ir nuo 6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais tik susitarus.

Pilone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 63S0 
Rez. Hyde Park 339*

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 

.6900 So. Halsted StLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Etideikis 'šskvrus Rerpdomis ir cubatomfrČekoslovakija turejo 150 cu
kraus fabrikų, 30% jų akci
jų priklausė ūkininkams—cu
kraus statytojams, Tų fabri
kų veikimą matome lentelėje.

■ p“."v*
Metai Perdirbta ępk?ątiĘ į Cukraus 

\ cukrinių produkci-y šunaudę- 
runkelių 

tonų

5,553,129
6,758,510 
4,462,017 
3,584,246 
2,813,250 
3,777,213 
3,352,540 
4,066,320 
4,666,380

KITATAUČIAI14.6
17.5
16,3
16.4

Čcko-

1934
1935
1936
1937

i Ki
Slovakijoje buvo užsėta avižų 
matome lentelėje
Metai Užsėta 

ha

797,533
777,578
766,667
778,835

r, ■■ . ?

Bendras Vieno ha 
derlius kvartalais 

kvintalais 

11,789,715 
10,271,200 
12,183,671 
13,723,578

1934
1935
1936
1937

Kiek kuriais metais 
vakijoje buvo užsėta 
matome iš lentelės:

15.1
13.4
15.9
17.7

Čeko- 
miezių

i

1929- 30
1930- 31
1931- 32
1932- 33
1933- 34
1934- 35
1935- 36
1936- 37
1937- 38

ja ’ vidaus 
rinkoje

403,673 
402.501 
399,911 
403,123 
404.275 
409,000

1,035,687
1,141,246

819,325
637,112
519,032
638,000
570,687 384,980
727,416 424,088
775,000 stoka

davinių

eksportuotą cukrų
Metai Užsėta 

ha

665,432
647,485
635,835

Bendras 
' derlius 
kvintalais

10,343,819
10,614,209

Vjeno ha 
l_*\ntalais

15.7
16.5
16.1
16.6

Čekoslo-

uz 
118 
kr.,

1934 
1935 
1936 
1937

Labai daug miežių
vakija sunaudodavo alaus ga
mybai. Be to, ji buvo vienu 
didžiausiu miežių eksportierių 
Europoje.

Kiek kuriais metais buvo pa
sėta Čekoslovakijoje bulvių, 
matome lentelėje:
Metai Užsėta 

ha

1934
1935
1936
1937

748,614 
749,039 

759 287 
774,359

Bendras 
derlius 

kvintalais

95,733,534
76,774,302 
107,017,259 
108,164,072

Vienp ha 
kvintalais

128.2
102.6
141.3
140.2

CRANE COAL COMPANY 
5332 So, Long Avenue 
Telefonas PORTSMOŲTH 9022 

POCAHONTĄS Mine Run iš geriausių mainų,
dąug dulkių išimta Perkant $7.40
5 tonus ar daugiau .............................. . •
PETROLEUM CARBON COKĘ $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tona? ■ 

Sales Tax ekstra.

1411 So. Halsted Street 
Tek CANAL 5063'

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA ___-................................. ........ 970
4 HR. SPAR VARNIŠKIS -.......................  $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS .........................    50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS __________________ $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

UŽ
1000 kg gauta: 1930-21 m. 
kronų, 1934-35 metais—85 
1935-36 met, 69 kronus.

Čekoslovakijoje buvo apie 
50 milionų vaisinių medžių, 
kurių derlius sieke vidutiniai 
apie 10.5 miliono kvintalų. 
Vynuogių derlius 1937 metais 
buvo 90,000 kvintalų. Apiniais 
(daugiausia Zudetuose) buvo 
užimta 17,000 ha. (trečdalis vi
so Europos apiniais užimto 
ploto). Prieš krivio laikais Če» 
koslovakijos apinių eksportas 
siekė 350 milionų kronų.

Trečdalis Čekoslovakijos ų- 
kįų žemės užimta nųšku. Pusė 
miškų priklausė valstybei ir 
savivaldybėms. Medžiai ir ce
liuliozė sudarė svarbią Čeko
slovakijos eksporto poziciją. 
1936 metais už eksportuotą mi
šką Čekoslovakija gavo 400 
milionų kronų. 75% visos mi
ško medžiagos eksportuota į 
Vokietiją. Eksportuota tik treč
dalis iškirsto miško: du treč
daliu sunauduola savo krašto 
reikalams.

Užimant Vokietijai Čekoslo
vakiją, joje buvo gyvulių*.
Gąlvijų ..................... 4,500,000 galvų
Avių ............... ....... .
Ožkų .......... ............
Kiaulių . ..............
Arklių ....................
Žąsų ........................
Sntylkių gyvuliu ,

Pieninių buvo 819, kurių 400 
privačių ir 419 visuomeniškų. 
Moravijoje buvo 85 sūrio fab
rikai. Jų . pagaminta sūrio di
džiuma buvo eksportuojama 
Vokietijon,y Austrijon Ir Ven
gri jon.

Tabako monopoliui priklausė 
20 tabako fabrikų, kųtių kiek
viename dirbo nuo 500 iki

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIEN4; m NAKTi :

Visi telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

T~^ • koplyčios visose
JL-J V -L^csl l Chięagos dalyse

t

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

—Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS.

"■ ................ ■ —    *. < 1 .. ■■ "y*.? » m ■ ■ ■« .■■■■*■

Laidotuvių Direktoriai

H

H
...... 990,000

1,^50,000 
... 2400,000 
.... 610,000 
.. 2,000,000 
... 16,QOO,OQO

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

■i'■'■rj? su r1* i y*

Yards 1139
Yarda 1138

NARIAI 
Chięagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi

mas Dieną 
ir naktį

rr 1 »

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituąnicą Avenue
T1' U ' » >' 1 I1’  >    1.........................

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman U74

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Węstern Avė, Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phope Yarda 4908

u U' "R# .1 'U l'l.'-'H ■ ' ■!.'.<« 1 I '■ 1 <■ «■ "I- , 1,1.. < —

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wpstern Avė. 
t410 South 49th Court Cicero

' **W*'

Phone Grovehili 0142 
Phone Cicero 2109

RH'l H ""iv1 I » l» I ■ »« "»nn.w» 1 I ’"I'U >,

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Čalifomia Avenue Phoue Lafayette 3572 
:; ■■ ... J'" ■■ ■ ■-

II      .............................................— '-.f"... .. .1 ..IJ.. .................. . ,

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

»» ..> m i i’' «■ .■m. ..u .i i , i   . mmi

rv ! ■ I, J.ZOLP \Phone Yards 0781
1W West 46th Street \ Yards 07$a

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
75< West 35th Street 
kamoas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
, ‘ Nedėliomis pagal sutartį. 1

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MIC1HIGAN BLVD. 

Tel. Keuvood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ 1 RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone GANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vak ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas Rez. Tel.
DORchester 7200 STEwart 3316

Dr. William J. Charm
DENTISTAS

Ofiso valandos: 10-12, 1-5, 
1957 E. SEVENTY-FIRST 

prie Jeffery Avė.

7-9
ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

Ofiso Tel. Virginia 6036. 
Residence TeLBEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
R939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak, 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor, Damen. Hemlock 4699

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto 
Kamb. 
Namų

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois

1664 W. Madison St
Telefoną. MONEOE «»1

Valandos: 9 ryto iki • vakaro

Tek Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



— iš stoties —

butų nuostabu, jei Amerika įsi- ino. Neaišku,* kodėl jie taip ru- 
kištų į Europos karą. Sako, kad pinasi. Nejaugi ten yra kas pa- 
vargu busią galima to išvengti, kasta, kad jie tai nenori tų su- 
Bet ar tas jaunas turtuo'.is va- važiavimų. —Jonas Jarus

Ketvirtad., rugsėjo 21, 1939

CMando ir Ohio Žinios
Kas nori karo?

■— Gal neteks 
Susivienijimo

kaip 
ke- 

kad 
die-
pa- ■

Kiek galima tuo tikėti, tai dar gumas. Butų apgailėtina, jeigu 
pasakyti. Kapitalistų tokiame amžiuje reikėtų akį

NAOJ1ENŲ-ACME Telephoto
Marvin (Bill) Ward iš Spokane, Wašh., (po kairei), kuris laimėjo amatorių 

golfininkų turnamentą.

FEDERAL.SAVING-------------anį ... ..............
LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

“Tautinė taryba” ir jos dvasios vadas. — Svarbus rin
kimai. — Kalba, kad darbai pagerėjo, 
vienos akies.
kuopų bankietas. — Atlyginimas už teisingumų. — 
Susirūpino. .

štai neseniai iš kur tai iš- alistai, komunistai, katalikai 
dygo kokia tai “tautinė tary- ir pažangesni tautininkai bei 
ba”, kuri bando net visų lie- bendrai surengė didelį protes- 
tuvių vardu kalbėti kai ku- to mitingą. O p. Karpius tuo 
riais lietuvių gyvenimo klausi- sykiu pasiskubino, kad 
mais. Ir tos tarybos vyriausiu nors koją pakišti. Jis su 
vadu pasiskelbė “Dirvos” Kar- liais savo sėbrais surengė, 
pins. Jis duoda įsakymus ki- ir mažesnį mitingą kelias 
tiems per savo “Dirvukę” nas prie tai, kad galėtų

Karpius, lyg kok dievukas, kenkti rengiamam masiniam 
išleido dešimtį prisakymų su-! mitingui. Ir taip eina visados, 
tvarkymui vadinamos tautinės 
tarybos. Jis teigia, kad kas ne
seks dešimties prisakymų, tas 
nebus lietuvis; kitaip sakant, 
Čalis jį išmes iš savo sąrašo.

Tačiau Karpio prisakymuose 
yra daug teisybės, kuria jis 
pats save irgi smarkiai su
pliekė- Štai paminėsiu vieną 
kitą teigiamą iš jo prisakymų. 
Pirmoje vietoje jis sako, kad 
mes neturime bendro susita
rimo ir nesusikalbame ben
drai akcijai musų tėvynės kri
zės ir nelaimės valanduose.

Taigi, taip ir yra. Karpius 
pasakė tikrą teisybę ir pats 
prisipažįsta prie klaidų, kurias 
jis dažnai kartoja.

Lenkų užpuolimo metu ant 
Lietuvos, ir padavus Lietuvai 
tam tikrą ultimatumą, visuose 
pasaulio kraštuose lietuvių tar
pe kilo didelis sujudimas. Po 
visus kraštus pradėjo rengti 
protesto mitingus. O labiausiai 
Amerikoje, kur gyvena dau
giausia lietuvių. Taigi, ir musų 
kolonija Clevelandas nė kiek 
neatsiliko. Tuoj susitarė soči-

Nežiūrint kas ką veikia, ar da
ro dėl Lietuvos, ar visų lietu
vių gerovės, tai čalis vis ne
iškenčia ką tokio nepasmar
dinęs.
Na, o dabar jau pats apver

kia savo prasikaltimus. Pats 
permato savo nešvarius dar
bus. Jeigu jis elgtųsi žmoniš
kai ir nuo širdies geistų gero 
lietuvių tautai ir pačiai Lietu
vai, tai tada nereikėtų apverk
ti savo praeitį ir praeities dar
bus. Tai kur čia lietuvybė, kur 
čia tautiškumas.

Toliau jis kalba savo prisa
kymuose, kad musų spaudos 
platinimas neparemtas bizniš- 
kais pagrindais ir taktu, bet 
kitų laikraščių dergimu, nieki
nimu ir smaugimu, čia irgij jauiljmas nebūtų tiek daug klai-

NAUJIENOS, Chicago, UI

**
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su kitokių pakraipų jaunimu; eiti. Busią samdoma daug dau- tas į ligoninę ir daktarai mano, 
i jis turi garbinti Smetoną ir jo giau darbininkų. Labiausiai tai kad gali likti su viena akia. 
šalininkus, apie kuriuos jauni- prie geležies ir bronzos darbų. Mat, ką padaro vaikui neatsar- 
mas labai mažai tenusimano.

| Na, ar tai tokiu keliu butų sunku 
galima jaunimą pritraukti prie spauda dažnai visokių nesąmo- prarasti, 
lietuviško veikimo? Ar tai Ame-1 
rikos lietuvių jaunimui labai ru
pi fašizmas, komunizmas ir ko
kis kitas izmas. Jis auga ame
rikoniškoje dvasioje. Čia jo gim
tas kraštas, ir jis nenori gar
binti svetimų dievaičių. Jeigu

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

SPECIALUS PASIŪLYMAS
150 galonų—7c už gal.

100 galonų—7^2 c už gal.
50 galonų—8V2C už, gal.

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Loškite saugiai.

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

kaip tik su sviestu patepa. O 
kas gi daugiau dergia, niekina 
ir šmeižia, negu “Dirva”? Te
gul Karpius susideda visus lie
tuvių laikraščius į eilę ir te
gul pradeda juos žiūrėti, kas 
ten parašyta,—greit pamatys, 
kuriame telpa daugiau dergi- 
mo ir niekinimo. Ir ne vien 
niekinimo kitų laikraščių, bet ir 
pavienių asmenų,, kurie, visai 
jam neturėtų užkliūti.

Toliau jis dar pasako, kad 
mes netik nepagelbėjome su
rasti planus, kurie sulaikytų 
jaunimo nUo iŠtautėjimo, bet 
dargi kitų planus ardęš. Rei
škia, Karpius ir čia prisipažį
sta, kad kitų padarytus pla
nus ardęs.
Tas tiesa, ir ta pasakys dau

gelis, kurie tik yra arčiau su
sipažinę su juo politika. Kar
pius nesugeba bešališkai į jau
nimą žiūrėti- Jo tikslas yra 
jaunimą išblaškyti; atskirti 
tuos, kurie nenori šokti pagal 
jo muziką. Jei kitos grupės 
organizuoja jaunimą ir trau
kia prie lietuviškų darbų, tai 
Karpius juos niekina ir nepri
sideda prie darbo. Jo nuomo
ne, visas jaunimas turi eiti jo 
nurodytu keliu. Jis turi peštis

dinamas, tai gal šiandien jis 
daug daugiau žinotų apie lietu
vių tautą ir nuoširdžiau su mu
mis veiktų.

Taigi, šiuos klausimus Kar
pius įdeda į savo dešimt prisa
kymų. Vadinasi, žmogus nebe
žino ką bekalbėti, tai pradeda 
pats save barti už savo darbus. 
Kada Amerikos Lietuvių Kon
gresas buvo sutvertas pritariant 
tūkstančiams lietuvių, tai Čalis 
sakė, kad tai menkas dalykas 
ir niekas jų neįgaliojo tą dary
ti. O kada Karpius sutvėrė Tau
tinę Tarybą iš kelių asmenų ir 
save didvyriu užsiregistravo, tai 
jau atliktas didelis darbas. O 
kas jį įgaliojo, tai vistiek dar 
negali pasakyti.

Ateina miesto majoro rinki
mai, taip pat artinasi ir S. V. 
prezidento rinkimai, kuriais pi
liečiai turėtų labai susidomėti. 
Tačiau, ar visi į tai rimtai žiu
ri, ar visiems rupi miesto ir ša
lies likimas. Dabartiniu laiku, 
kada karo krizė apėmė beveik 
visą pasaulį, mes rinkimais tu
rėtumėme juo daugiau susido
mėti. Nuo to priklausys ateitis.

Gaila sakyti, kad musų mies
te lietuvių politinės jėgos yra

darbininkų sūnumis? Ar jis no
rėtų grįžti pusiau sudraskytas 
su suardyta sveikata? Tur būt, 
kad ne. Butų taip pat, kaip bu
vo ir praeitame kare. Visų mili
jonierių sūnus išliko netarnavę 
kare. O jei kuris ir tarnavo, tai 
saugioje vietoje ir jis savo už
duotį atliko būdamas už kelių 
š.'mtų ar kelių tūkstančių my
lių nuo karo lauko.

SLA 135 ir 362 kuopos ren
giasi prie didelio parengimo, 
bankieto, kuris įvyks lapkričio 
19 dieną. Tai bus pagerbimas 
naujų narių, kurie liko įrašyti 
laike pirmo Pažangos Vajaus. 
Bęmkiete žada dalyvauti ir Su
si v enijimo vice-prezidentas Jo
nas Mažukna.

Šiomis dienomis vienas bedar
bis rado daug brangenybių, ku
rios priklausė turtingai mote- 

. riai Clevelando priemiestyje. 
Viso buvo vertės per trejetą 
tūkstančių dolerių. Kada rasti 
daiktai buvo grąžinti savininkei, 
tai radėjas gavo du šimtus ir 
penkias dešimts dolerių atlygi
nimo už savo teisingumą. Mat, 
vis dar atsiranda teisingų žmo
nių, — tai 
viršininkas.

— • — | Musų miesto SLA organzaci-
Jauriasis Elliot Roosevelt, pre- jos politikieriai daug susirupi-

nių prirašo. Darbų didėjimas i 
daug priklausys nuo sekamo S.
V. Kongreso suvažiavimo. Kai zidento sūnūs, pareiškė, kad ne- no dėl Pil. Tarybos suvažiavi- 
kuriose dirbtuvėse darbiniu- ‘ 
kams pasakė, kad mes dar tik
rai nežinome kas įvyks, ir kokį 
patvarkymą kongresas praves. 
Matai, jie visi laukia, kas bus 
padaryta su ginklų gaminimu ir 
pardavimu kariaujančioms ša
lims. O ginklų pardavimas, tai 
nežinia ką gali Amerikai atneš
ti. Vieni gali pąsųpęlnyti, o ki
ti nukentėti. kurie spėja, 
kad ginklų siuiitiino neužteks: 
reikėsią ir kareiyius siųsti.

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

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

• 1 • •

Frank Žydonis nuo 2121 W. 
11 St., devynių mėtų berniukas, 
gali palikti su viena akia. Frank 
su kitu berniuku^ žaidė apie sa
vo gyvenamą namą, ir jo drau
gas bemėtydamas kažkokį smai
lų daiktą pataik&įžydonio vai
kui į akį. Berniukas liko nuvež-

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lenervų 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. western Avė. Phone Grovehill 0306

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, 
knb-’ų negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite 

kuris Ūmaus daug metų už 
tokią kainą, 
mokėti, 
kainą už 
šią dalį 
GALITE

garantuotą karą,

kokią išgalite 
duosime 
senąjį, o

Mes 
jūsų

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 63rd Street 

prie Loomis.

gerą 
liku-

PER

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

W.G.E.S
Kasdien 

iki

Išgirsit 
muziką

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

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

uoo pranešimus.

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

MADŲ

f? PATTERN BOOK
KAINA 10 CENTŲ

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

ris politiškoje dirvoje gal visai 
nėra girdėtas, — tą vardą ne
šioja vien tik vakaruškų suren
gimui. Lietuvių demokratų klu
bas praeityje vaidino svarbų 
vaidmenį, tačiau per pereitus 
keletą metų visai susilpnėjo, ir 
tik liko vienas kitas desėtkas 
narių, kurių jėgos veikime I kO 
labai susilpnintos. Liet. Repu- 
blikonų klubas taipgi nereikš
mingas. Susideda vien tik iš ke 
lių narių, būtent, iš tų, kurie 
mano, kad jie keli gali ką ge
resnio nuveikti. Taigi, aplamai 
žiūrint politiškos jėgos mažai 
ką tereiškia.

Daugelis lietuvių piliečių pra
leidžia laiką visai be naudos, 
vien tik varinėdami lietuviškas 
politikas, per kurias Amerikoje 
gyvendami savo gerovei nieko 
negali pasiekti.

Butų daug gražiau ir daug 
naudingiau, jeigu partijos maž
daug susitartų ir veiktų išvien. 
Juo labiau, kad busimi rinkimai 
turės , labai da\ig reikšmės kaip 
miestui, taip ir S. V,

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS

SKOLINA M PINIGUS ANT
PIRMŲ MORGIČIŲ

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HĘATING 

SUPPLY COMPANY nm
10 West 18th Street ^state^^tieet0

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

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

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

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’Nl
Vardas.

Adresas

Miestas-

Valstija

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St,
Chicago, m.

Vietos spauda praneša, kad 
Europoje karui kilus Clevelan- 
de darbai pradeda daug geriau

. ji

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. Iki 8 v
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Chicagoje—paštu:
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Pusei metų _____________
Trims mėnesiams _______
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Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ----------------
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Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams -----------------
Pusei metų
Trims mėnesiams —
Dviem mėnesiams —
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Karas ir Vilniaus klausimas

^APŽVALGA•

■ * 'yaftSKsagįĮgS’Į

PRANULIO EILĖRAŠ
ČIAI.V

KUR DINGO PROPAGAN 
DOS MINISTERIS 

GOEBBELS?

Vakar buvo žinių, kad Vokietija pasiūlė Lietuvai už
imti Vilnių, o sovietų valdžia buk tam pritarusi ir ištrau
kusi savo kariuomenę iš Vilniaus, kad jį galėtų okupuo
ti Lietuvos armija. Tos žinios betgi nepasitvirtino, ir vė
liausi pranešimai rodo, kad Vilnių yra užėmusi sovietų 
“raudonoji” armija.

Daugelis lietuvių jau buvo nudžiugę, kad atėjo va
landa Lietuvai, su nacių ir bolševikų pagalba, atsiimti 
Vilnių nuo lenkų, Bet tai yra iliuzija. Viena, dar klausi
mas, ar Maskva nori pavesti Vilnių Lietuvai. Ji greičiau 
nori pati pasiimti Vilnių ir — jei bus tinkama proga — 
visą Lietuvą.

Antra, jeigu Maskva užleistų Lietuvai Vilnių, tai ko
kia kaina? Iš geros širdies tokie dalykai nėra daromi. 
Gavusi iš nacių ir bolševikų rankų Vilnių, Lietuva turėtų 
apsiimti vienu ar kitu budu padėti jiems kovoti prieš 
Angliją ir Francuziją. Lietuva tuomet pasidarytų agre
sorių Partneris.

Ar Lietuvai butų šitokia rolė naudinga? Atsisakiusi 
nuo griežto neutralumo, ji galutinai surištų savo likimą 
su vienos kariaujančiųjų pusių likimu. Mažai šaliai tai 
— be galo pavojinga, nes, pralaimėjusi, ji gali netekti 
visko.

Be to, yra klaida iš viso manyti, kad dabartiniai na
cių ir bolševikų susitarimai gali išspręsti Vilniaus klau
simą. Kai 1914 m. kaizerio armijos užkariavo Belgiją, tai 
Belgijos likimas anaiptol nebuvo išspręstas. Jį išsprendė 
Versalio konferencija 1919 m. Panašiai bus ir su tomis 
teritorijomis, ^kurias šiandien užkariauja Hitleris arba jo 
talkininkas Stalinas.

Nuo to laiko, kai prasidėjo 
karas, nieko nebegirdėt apie pa
čių propagandos ministerį, Dr, 
J. Goebbelsą. Pirmiaus jisai 
nuolatos sakydavo prakalbai 
per radio ir masiniuose mitin
guose, o dabar jisai jau niekur 
nepasirodo, ir telegramose iš 
Berlyno visai neminimas jo var
das. Pastebėtina yra ir tai, kad 
Goebbelsas nebuvo paskirtas į 
“apsigynimo tarybą”, kurią Hit
leris įsteigė, pradėdamas karą. 
Tai kas gi su juo atsitiko?

Eina gandai, kad nacių pro
pagandos ministeris tapo “lik
viduotas”. Bet už ką? Vienas 
vokiečių laikraštis Paryžiuje ra
šo, kad Goebbels bandė pasi
priešinti Hitlerio susitarimui su 
Rusijos bolševikais ir buvo už 
tai pašalintas iš savo vietos ir 
nubaustas. Kokia bausmė jį iš
tiko, nežinia.

Goebbels, anot to laikraščio, 
pasisakė prieš sutartį su Mas
kva. Jisai nurodinėjo, kad Sta
linas nori apgauti nacius, įšmu- 
geliuodamas bolševizmą Vokie
tijon. Jisai sakė, kad, susitarus 
su bolševikais, nebebus galima 
taip aštriai kovoti su komunistų 
propaganda Vokietijoje; o tuo 
tarpu Vokietijos santykiai su 
Japonija, Ispanija ir Vengrija/ 
kurios bolševikų neapkenčia, 
pablogės. Goebbels sakė Hitle
riui,. kad, tariantis su Maskva, 
reikia bent tas šalis painfor
muoti, kaip kad buvo painfor
muotas Mussolini.

\ “Laisvė” išleido knygelę (30 
puslapių) eilėraščių, kuriems 
duota bendra antraštė “Dingus 
Rožytė”.Juos , rašė ' koks tai 
Pranulis sakoma, dar jaunas 
vaikinas.

Knygelė atspausdinta gražiai, 
popieta gera ir raidės aiškios, 
(bet apie jos turinį, deja, nie
ko negalima pasakyti. Trumpai 
galima pasakyti, kad tai mišinys 
senti mentališkų frazių ir nevy
kusios propagandos.

Štai pavyzdys 
“Niaukias Dangus”)

Jau oras tvankus
Ir niaukias1 -dangus,
Parako dūmai ims dvokt.
Buržujai, matai, 
Planuoja ginklais 
Šalį Sovietų' užgrobt.
Jie dirba nuodus,
Torpedas, durklus,
Manevrai vyksta plačiai.
.Ginkluoja nuožmius
Fašistų burius,—
Šnypščia, tarytum žalčiai...
Poezijos čia nėra nė krislelio. 

Apie eiles, kurioms trūksta po- 
etingumo, sakoma, kad jo “nu
kaltos”. Bet to, atsiprašant, ei
lėraščio autorius neturi net^ kal
vio gabumo., Jo eilėse visai nė
ra ritmo. Jeigu kas mėgintų jas 
deklamuoti, tai pradėtų mikčio
ti. .

Butų geriau, kad Pranulis ne
gaišintų laiko tokios “poezijos” 
rašymui, o “Laisvė” — kad ne
gadintų geros popieros. jos 
spausdinimui.

■

(eilėraštis

VILNIUS — “VAKARŲ 
BIELORUSIJOJE”

Sovietų pagalba naciams
Spauda dar vis nepaliauja diskusavusi klausimo, ar 

sovietų Raudonoji armija atėjo lenkų valstybės teritori- 
jon su tikslu naciams padėti, ar su tikslu užkirsti jiems 
kelią. Mums atrodo, kad tai yra tuščias ginčas. Maskva 
jau seniai yra viešai pareiškusi, jogei ji atsisąkė dėtis 
su Anglija ir Francuzija į taikos frontą dėlto, kad ji ne
norėjo būti įvelta į karą su Vokietija. Vadinasi, ji pasi
žadėjo su Vokietija nekariauti.

O jeigu taip, tai sovietų armija galėjo būti pasiųsta 
Lenkijon tiktai su tikslu padėti naciams, taigi — su na
cių žinia ir pritarimu!

Visi faktai liudija, kad taip iš tiesų ir yra. Telegra
mos iš Berlyno ne pasmerkė, bet pasveikino Raudonosios 
armijos įsibriovimą Lenkijon. Berlynas ir Maskva jau su
sitarė dėl demarkacijos linijos tarpe tų dviejų okupa
cinių armijų. Pagalios, Hitleris savo kalboje, pasakytoje 
Dancige, pareiškė, kad tik Vokietija ir Rusija turinčios 
“teisę” nustatyti sienas rytinėje Europoje.

Taigi nėra jokios abejonės, kad Hitleris ir Stalinas 
veikia Lenkijoje, kaip geriausi draugai. Sakoma, kad so
vietų “voždius” vistiek “velnią mislija” ir gali nacius ap
gauti. Tame nebūtų nieko nuostabaus. Gengsteriai labai 
dažnai kits kitą “double-cross’ina”, bet tai netrukdo jiems 
kartais susitarti ir eiti išvien.

Kas bus paskui, pamatysime. Bet šioje valandoje Sta
linas, matyt, tikisi laimėsiąs daugiaus, naciams padėda
mas, negu prieš juos kovodamas. Aiškus dalykas, kad ry
tinė Lenkijos dalis, kurią dabar okupuoja Raudonoji ar
mija, yra atlyginimas jam už tą pagalbą (gal būt, dar 
ne visas).

Taip pat yra aišku, iš ko ta Stalino pagalba naciams 
susideda. Sovietų armija, visų-pirma, padėjo vokiečiams 
pribaigti Lenkiją. Jeigu ne rusų puolimas iš užpakalio, 
lenkai butų galėję dar gana ilgai laikytis. Dar ir šiandien 
vokiečiai nėra paėmę Varšuvos. Drąsos ir pasiryžimo ko
voti lenkams netrūksta. Jų armijos dar nebuvo sunaikin
tos, kai įsiveržė bolševikai. Pasitraukusios toliaus į ry
tus, jos butų galėjusios gintis gana ilgai. Tuomet Vokie-4 
tijai butų tekę laikyti dideles jėgas Lenkijoje. Dabar, kai 
naciams atėjo talka iš Maskvos, jie gali pasiųsti šimtus 
tūkstančių kareivių, daugumą savo kanuolių ir karo lėk
tuvų į vakarų frontą, prieš francuzus ir anglus.

■

Didelę naudą suteikė Hitleriui bolševikų įsiveržimas 
Lenkijon dar ir kitu atžvilgiu. Vengrija, Rumunija ir 
Turkija yra nusigandusios. Rumunija jau bijo atsisakyti

Į šituos propagandos ministe- 
rio argumentus atsakinėjo Rib- 
bentrąp, .(.ų^iepjų; reikalų mi- 
nistėri^Taljf):

“Ribbentrop pabrėžė, kai 
iš anksto painformuoti kitų 
šalių negalima, nes tuomet iš
nyktų visokia proga padaryti 
psychologišką nustebinimo e- 
fėktą. Visas sutarties pasise
kimas turi būti paremtas tuo, 
kad iki paskutinės minutos jį 
bus laikoma paslaptyje, ir 
kad Hitleris veiks žaibo grei
tumu, atėjus patogiam mo
mentui. Pagaliau, jisai, Rib
bentrop, protestuoja prieš jo 
veikimo kritikavimą, nes ji
sai visuomet išpildė tai, ką 
buvo pasižadėjęs, o apie 
Goebbelsą to negalima pasa
kyti”
Laikraštis rašo, kad po tokios 

Ribberitropo kalbos, Goebbels, 
baisiai įsikarščiavęs atkirto, jo
gei sutartis su bolševikais iš
trauks dirvą iš po kojų nacių 
režimui namie ir užsieniuose; 
o jeigu įvyktų karas, tai na
ciai butų priversti su bolševi
kais kooperuoti, ir jisai neįsi
vaizduoja, khip tuomet butų 
galima slopinti bolševizmo teo
rijas ir propagandą. Todėl, pa
reiškė Goebbels, jisai griežtai 
atsisako imti kokią nors atsa
komybę dėl tos sutarties.

Po to Hitleris pasišaukė Hhn- 
mlerį ir liepė jam susitarti su 
Goebbelsu apie propagandos su
derinimą su policijos veikimu 
susidariusioje naujoje situaci
joje. Himmleris yra “Gestapo” 
(slaptos policijos) viršininkas. 
Rugpiučio 27 d. įvyko Goebbel- 
so ir Himmlerio pasikalbėjimas, 
ir čia paaiškėjo, kad nacių žval
gybos viršininkas daugeliui 
Goebbelso ąrgumentų pritaria.

Pranešdartlas apie Raudono
sios armijos*'progresų vakaruo
se, sovietų 1 generalinis štabas 
vakar ‘ išleidi) Maskvoje ' šitokį 
komunikatą^ ■

“Rugsėjo 19 d. Raudono
sios armijos būriai toliaus 

; spaude lefikį kareivius ir die
nai baigidii'tis užėmė:

“Siautėję, vakarinėje Bielo
rusijoje, Vilniaus miestą, ku
ris buvo paimtas po dviejų 
valandų kovos; miestus Veli- 
ka, Rerestovicą, Pružanus, ir 
Kobriną...”
Taigi Maskva oficialiame pra

nešime sako, kad Vilnius esąs 
“vakarinėje Bielorusijoje”. O 
kadangi rusai valdo rytinę Bie- 
lorusiją, tai išvada prašyte pra
šosi, jogei Vilniaus “išvadavi
mui” reikia jį padėti po sovietų 
globa.

Tiesa, Maskva tuo tarpu dar 
galutinai nėra “išsprendusi” Vil
niaus likimo. Ji nesipriešina 
Berlyno pasiūlymui, kad Vilnių 
paimtų Lietuva. Bet jeigu Lie
tuva tą slieką griebtų, tai ne 
tiktai Vilnius, bet ir Kaunas pa
tektų ant sovietų meškerės.

NACIŲ LYDERIAI SLE 
PIA SAVO TURTUS 

UŽSIENIUOSE

Delta

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys) 
vieta yra, beje, įdomi neši 

tik kaipo oficiozinis pasisaky
mas dėl amnestijos. Ji yra itin 
budinga pačiam “Lietuvos Ai- 
-dui”. Pradėjęs straipsnį aima
nomis dėl “etikos principų” ne
buvimo Užjūrio lietuvių spau
doje, “Lietuvos Aidas” jąja 
rodo, ko yra verti jo paties 
“etikos principai”. Rizikuoda
mi • užsitraukti “Liet. Aido” 
rūstybę ir susilaukti “dvasios 
nurodytojų”, “samozvancų”, 
“žumalistų-apsimetėlių” ir pan. 
titulų, .turime pavadinti jojo 
“kūrybą” tikruoju vardu: pa
brauktoji citata yra nešvanki 
insinuacija, sąmoningas melas 
ir pasišlykštėjimą kelianti niek
šybė.

Citatos prasmė yra aiški. 
“Liet. Aidas” teigia, kad: 1. 
Visi išleistieji “malonės tikrai 
geidė”, t. y. padavė malonės 
prašymus; 2. Visi kas tik “gei
dė malonės” ir padavė prašy
mus — buvo paleisti; 3. liku
sieji nieko “negeidė” ir nėra 
tad verti amnestijos.

Dėl 3-io teigimo ginčytis su 
“L. Aidu” butų perdaug kvai
la.

Antras teigimas, švelniai ta
riant, neatatinka tikrenybės. 
Mums nelabai malonu kalbėti 
apie paliegėlius (ar net perbė
gėlius) — lavonų kvapas ne
glosto uoslės — bet, norėdami 
visur remtis faktais, paliesime 
ir juos. Bet kokio masinio ju
dėjimo. eilėse visada pasitaiky
davo šiaudadušių; nesudaro iš
imties ir Lietuvos liaudies ko
va. Lietuvos kalėjimuose yra 
keli dezertyrai (apie dešimtį), 
kurie jau senai “geidžia malo
nės”, duoda prašymą po prašy
mo ir... 'vis tebesėdi. Kad nesu
darytum tiems padarams rek
lamos, nenurodome čia jų pa
vardžių. Bet faktas lieka, ir jis 
nėra palankus “L. Aidui”.

Pagaliau pirmas teigimas 
yra ne kas kita, kaip šmeižtas 
ir akių dūmimas. Kaip mes 
jau anksčiau nurodėm, milži
niška paleistųjų dauguma sa
vęs neišsižadėjo ir jokių mal
davimų nepadavė.. Kad tai ži
noti, nereik būti “L. Aidu” ir 
turėti jo ryšius su saugumo 
policija. Bet tikrai reikia būti 
“L. Aidu”, kad šitaip teršt 
vardą dorų žmonių net nega
linčių dėl cenzurinių sąlygų ap
siginti...

Grįžkime, tačiau, prie temos. 
Mes parodėm, kad butų neiš
mintinga pasikliauti vyriau
sybės gerais norais ir iniciaty
va amnestijos klausimu. Devy
niolikos paleidimas tą tik pa
tvirtina. Prisiminkime, kad jis 
sutapo ne tik sti lietuvių-vo
kiečių derybų pabaiga, bet ir 
su didžiuoju Kauno statybinin
kų streiku.

Yra sena valdančiųjų taisyk-

Chicagos dienraščio “Daily 
News” korespondentas praneša 
iš Londono, kad artimiausieji 
Hitlerio bendradarbiai yra pa
slėpę svetimose šalyse — dau
giausia Holandijoje ir Šveicari
joje milžiniškus privatinius 
turtus. Tie aukšti nacizmo šu
lai tai — maršalas Goering, pro
pagandos ministeris Joseph 
Goebbels, užsienių reikalų mi
nisteris Von Ribbentrop, parti
jos vado pavaduotojas Rudolf 
(Hešs, “darbo fronto” vadas Ro-

duoti gasolino ir aliejaus Hitleriui; Turkija, kuri buvo 
pasižadėjusi remti anglus ir francuzus, jau pradėjo svy
ruoti. Visas Balkanų pusiausalis gali pasvirti nacių pu
sėn. /

Už tokią pagalbą Hitlerin gali užmokėti draugui Sta
linui gerą kainą. Bet ar jisai nuo to pralobs, tai jau, ži
noma, kitas klausimas. Biblijos Juda, pavyzdžiui, neil
gai džiaugėsi trimis, dešimtimis sidabrinių.

300
lė: duok dešiniąja ranka ir at
imk kairiąja, daryk nereikš
mingas nuolaidas, kad pas ta
ve neišplėštų reikšmingųjų.

Yra ir kita taisyklė, veikian
ti ir diktatūriniuose kraštuose: 
neignoruok visuomenės, su vi
suomene negalima nesiskaityti.

Šios dvi taisyklės nusakė vy
riausybės elgseną įtempimo 
momentui2). Ar galėjo vyriau
sybė, paskelbusi atvirą kovą 
darbininkų klasei, sukišusi 
mėnesio būvyje pusšimtį dar
bininkų į lietuvišką Dachau, 
ištrėmusi dar nenustatytą skai
čių į įvairius užkampius, — 
žodžiu, panaudojusi visą savo 
galią ekonominiam darbininkų 
streikui numalšinti rangovų 
kitų piniguočių interesuose, ar 
galėjo ji nepadaryti tuo pat 
metu kokio nors palankaus 
darbininkams mosto ? Toks 
mostas buvo būtinas, ir vyriau
sybė jį padarė: “nei iš šio, nei 
.iš to”, tiek prezidentui, tiek ir 
teisingumo ministeriui esant 
atostogose, buvo paleista kelio-
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lika anti-fašislų — darbininkų, 
valstiečių, inteligentų.

O » »
Masu išvados ?
Išvados gali būti tik tokios: 

tiek Lietuvoje, tiek ir užjury 
turime padvigubinti ię patrigu
binti pastangas kalinamųjų 
naudai. Kaip visuomenės spau
dimo dėka buvo išplėšti pir
mieji devyniolika, taip turi bū
ti išplėšti likusieji trys šimtai 
iš kalėjimų, 50—60 iš stovyk
los, daugelis ir daugelis iš ištrė
mimo.

Nesiduokime suvedžiojami 
malonios iliuzijos, esą jau “yra 
pradžia, bus ir pabaiga”. De
vyniolikos paleidimas bus am
nestijos pradžia tik tuo atveju, 
jei mes nenuleisime rankų, 
stiprinsime ir plėsime proam- 
nestinę akciją. Jei mes tylėsi
me ir neveiksime, jis bus “am
nestijos” pabaiga.

Neprivalu užmiršti, kad ko
va už amnestiją yra grandis 
kovoje už Lietuvos nepriklau
somybės gynimą bei stiprini
mą, ir kad pasaulis laukia au
dringo rudens.

1939 m. liepos mėn. 30 d.

2) Mes paliekam nuošaly gali
mas užkulisines tautininkų machi
nacijas. Pagaliau, už vyriausybės 
veiklą atsako visa vyriausybė.

(GALAS)

| Apie Įvairius Dalykus į

Kanarėlių gimtinė panų, jose dar yra užsilikę se
nieji salų gyventojai gvančai; 
bet jie yra labai suispanėję. 
Gvančai yra laikomi Afrikos 
gyventojų berberų giminaičiais. 
Gyventojai verčiasi ukiu, pra
mone ir prekyba. Čia dirba
mas geras vynas, vyno spiri
tas, yra daug sodų, auginami 
įvairus vaisiai.

Kanarų salos ispanų atrastos 
XIV šimt. pradžioje. Iš pra
džios, jas valdė portugalai, pas
kui iš jų atėmė ispanai, ir

bert Ley, Gestapo viršininkas 
Heinrich Himmler, ir žydų nie
kintojas Julius Streicher.

Tik vienas Hitleris dar nepa
sirūpinęs perkelti savo lobių į 
užsienį.

Jo bendradarbiai esą padėję 
užsienio bankuose milžiniškas 
sumas pinigų ir vertybės popie
rių, o be to jie turį po milioną 
arba daugiau apdraudos savo ir 
savo šeimų gyvastims. Julius 
Streicher turį 10 milionų mar
kių apdraudos. Kiti šeši nacių 
viršininkai paslėpę užsieniuose 
apie $16,670,000. . Stambiausią 
sumą turįs užsienių reikalų mi
nisteris — Von Ribbentrop: $9,- 
740,000. Po jo seka Dr.Goeb- 
bels su $8,990,000. Paskui mar
šalas Goeringas — $7,507,000.

Įdomu, kolų įspūdį padarys 
šitie faktai į Vokietijos žmones, 
kai jie apie juos patirs.

Tur būt, ne vienas yra matęs 
geltonus žvirblio didumo pauk
štukus, laikomus tam tikruose 
narveliuose. Turtingesnieji žmo
nės juos laiko dėl jų gražaus 
balso ir dėl to, kad jie lengviau 
duodasi prijaukinti. Tie paukš
teliai — tai kanarėlės, kurių 
gimtinė yra Kanarų salos. Apie 
tas salas čia ir noriu pakalbėti.

Kanarų * salos yra Atlanto 
vandenyne, netoli nuo vakari
nio Afrikos kranto — tik už 
15 juros mylių. Iš viso tų salc- 

į lių yra 12. Pati didžioji vadina
si Teneryfė. Dar iš jų yra vie
na salelė plačiai žinoma Ferro 
vardu. Žinoma tuo, kad seniau 
nuo jos skaitydavo meridija- 
nus. Per Ferro salą eidavo di
dysis meridijanas.

Klimatas šiose salose yra šil
tas; telyja tik žiemą, o šiaip

> per visą kitą metų laiką yra 
r labai sausa. Sniegas teužsilaiko 

tik kalnų viršūnėse. Daug įta
kos klimatui čia daro Sacha-

. ros dykuma, iš kur atpučiama 
Čionai nemaža smėlio. Be to, 
šios salos yra aukštos ir kal
nuotos; net tebeveikiančių ug- 
niakalnių yra. Kadangi klima
tas yra šiltas, tai čionai kas
met suvažiuoja daug džiovinin
kų iš įvairių kraštų, mat, čia 
viena iš palankiausių vietų gy
dytis džiovininkams.

Vienodos su Afrikos pakraš
čio uolėnomis Kanarų salų 
uolėnos ir kalnai, einą ta pačia 
'linkme, kaip ir Afrikos Atlanto 
kalnai, rodo, kad Kanarų salos 
yra atskilusios nuo Afrikos že
myno senovėje, matyt, jos su
darė žemyno pakraštį, kurį 
vanduo išplaudamas atskyrė.

Nors vietos aukštos ir kal
nuotos, Kbet laukai yra gana 
derlingi. Gerai auga javai, ba
nanai, vynuogės, drakono me
dis, kai kuriose salose yra daug 
gražių laurų miškų; juose yra 
pilna tų pačių paukštelių, ku
riuos mes vadiname kanarėlė
mis.. Bet musų krašte kanarė
les matome su geltonos spal
vos plunksnomis, o savo gim
tinėje jos yra apsidengusios ža
lios spalvos plunksnomis. Ža
lioji spalva jas apsaugo nuo 
įvairių priešų, kuriems jos tarp 
žalių lapų yra sunku pastebėti. 
Prijaukinus kanarėles, x jų 
plunksnų spalva pasikeitė.

Šiais laikais Kanarų salose 
gyvena daugiausia ispanai. Iš kur vyriausybė gali laisvai 
visų 12 salelių žmonių gyvena- veikti, 
mos tėra tik septynios. Be is- saugodama. 

> • •

Manoma, kad šios salos buvo 
žinomos senovės kultūringoms 
tautoms. Jas vadinę “Laimingų
jų salomis”.

Vokiečių studentai ne
bešoks moderniųjų 

šokių
Vokiečių studentų laikraštis 

“Bewegung” savo skiltyse rašo 
apie tai, kad studentai neturė
tų šokti moderniųjų šokių. 
Laikraštis pažymi, kad iki šiol 
modernieji šokiai vokiečių stu
dentijoje buvę gana paplitę, ta 
čiau tai nieko gera, anot nacio
nalsocialistų nežada vokiečių 
tautai. Laikraštis siūlo studen
tams šokti tiktai vokiečių tau
tos šokius.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Rusija neskelbia 

karo
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

19. — Sovietų Rusija įsibrio- 
vė Lenkijon nepaskelbusi ka
ro, kaip ir Hitleris. Kadangi 
Rusija “nekariauja”, tai Jungt. 
Valstijų amunicija gali būti 
gabenama į Rusiją.

Nepaskelbė karo Rusijai nė 
talkininkai.

Moscickis atsišaukė
• i lenkus

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
19. — Lenkijos prezidentas 
Moscicki išleido atsišaukimą į 
lenkus per Lenkijos ambasadą 
Paryžiuje.

Jis pataria lenkams palaiky
ti tautos garbę ir sako, kad tei
sybė galų gale išeis laimėto
ja. Toliau praneša, kad lenkų 
vyriausybės patalpos perkelia
mos iš Lenkijos į tokią vietą,

respublikos interesus

►

M
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JUBILIEJŲ JUBILIEJAI MUSŲ SLAUNIAM 
CICEROS MIESTELYJE

Apie Viską Po Truputį
R. Kliubo 

parengimas — šokių 
— įvyks 21 d. spalių,

CICERO. — R. 
metinis 
vakaras
Liuosybės svetainėj. Jiems yra
samdoma orkestrą brangesnė 
už šimtą dolerių. Kaip jau vi
siems žinoma, šiais metais Rau
donos Rožės KMubas švenčia 
savo Sidabrinį Jubiliejų. Tai ta 
proga rengia nepaprastas iškil
mes. Po metinių Šokių vakaro 
tuoj aus įvyks bankietas. Tai 
bus Jubiliejaus “antspauda”.

Tarp Kareivių

Draugystė Lietuvos Kareivių 
turės savo metinį parengimų 
18 d. lapkričio. Programą pil
dys Jaunoji Birutė. Taip ra
portavo komiteto nariai, J. Po
cius ir A. Andrijauskas pra
eitam mitinge. Į komisiją da- 
rinktas K. Leudanckas vietoj 
S. Paseckio. Matomai, be p. 
Leudancko apsieiti negalima.

Ūžesys
Praeito šeštadienio vakare ir 

visų naktį buvo nepaprastas 
ūžesys pas Al Tamalunų, 1447 
S. 49th Avė. Utility Sales & 
Engineering. Co. demonstravo 
ąlų, kuris bėga iŠ statinių be 
jokių “coils”. Prie to buvo šau
ni muzika, o jau tų svetelių- 
svetelių! Blogų laikų nėra, — 
ir dar kaip!

O \ » d
SUSIRINKIMAS NEĮVYKS
Klovainiečių Kliubo susirin

kimas šį sekmadienį neįvyks, 
nes svetainė užimta. Nariai tu
rėkite kantrybės, gausite atvi
rutę su pakvietimu. Vasaros 
laikas jau baigiasi, laikas pra
dėti rūpintis apie namus.

K. P. Deveikis.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Slaugė Lena Schwester laiko 9 mėnesių Nikola Lūbitsch, kuris liko išgel

bėtas iš vokiečių submarino paskandinto “Athenia” laivo.
Į - - - - j ] MĮ W---------------------- ■ ---------

Nubaudė $100 Už 
"‘Draugiškumą”

Kurpių 'Konkurencija*

Savas, 959 Belmont, ir 
Pappus, 956 Belmont

Lietuvis Plumberis
— Laisniaotas

GAS irTINGS and 6EWBR  AGE 
also BEtR COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

S. L. A. 301 kuopa taipgi 
nusitarė turėti šaunų parengi
mą, įvesdinti naujus narius. 
Tos iškilmės įvyks 11 d. lap
kričio, p. Shameto svetainėj. 
Komisiją sudaro 3 laidės ir du 
vyrai. Yra numatoma, kad jų 
triūsas užtikrins mums gražų 
parengimą.

Sidabrinės Vestuvės
Sidabrinės vestuves vedu

sioms nemenkos iškilmės, šį 
sekmadienį, p. šameto svetai
nėj, 1500 S. 49th Avė., bus 
viskas papuošta sidabru. Ten 
bus atžymėti 25 metai ženy- 
binio, laimingo gyvenimo An
tano ir Onos Balčiunų, 1402 S. 
48th Ct.

Pp. Balčiūnai, kaip ir didžiu- 
• ma ateivių lietuvių, gerbia tė

vų palikimų, religijų. Taigi, tų 
sekmadienį, 24tą d., 7:30 vai. 
iš ryto švento Antano parapi
jos bažnyčioj, įvyks pamaldos. 
Tą pačią dieną, vakare, jų gi
mines, draugai, susirinks p. 
šameto svetainėj, suvalgys ska
nią vakarienę, iškels taures auk
štyn, su linkėjimais pp. Bal
čiūnams sulaukti Auksinio Ju
biliejaus.
nes abu atrodo sveiki, žvalus. 
Pats A. Balčiūnas turi lengvą 
gerą darbų, yra veiklus narys 
Kareivių Draugijos, o pati po
nia Balčiūnienė taipgi nesėdi 
užpečkyj. Priklauso prie kelių 
vietos draugijų ir didžios Chi
cagos Draugijos. Jie yra iš- 
auklėję dvi gražias dukteris ir 
dar auklėja sūnų, kuris lanko 
pradiną mokyklą. Tai tėvo įpė
dinis.

Kitas Jubiliejus
Kitas Sidabrinis 

įvyks šeštadienį, 30 
Pp. Stašaičiai, 1605 
Avė., minės savo 25
nybinio gyvenimo sukaktį. Iš
kilmių puota įvyks Demokratų 
Svetainėj, 16 gatve ir Cicero 
Avė. Bus šauni muzika ir daug 

. svečių. Pp. Stašaičiai seni vie
tos gyventojai, turi gražų nuo
savą namą ir vasarnamį prie 
Gagės Lake. Abu išrodo tvir
ti.

Kai Mes Dainuojam 
Apie Mergeles, 
Bernelius —

Vyrų Dainininkų ir Dainos 
Mėgėjų Atydai

Jau nuo 10 d. rugsėjo ir vėl 
prasidėjo Chicagos Lietuvių 
Vyrų choro pamokos. Išsiskir- 
stant atostogoms, visi vyrai iš
kilmingai pasižadėjo ne tik, 
kad patys susirinks į pamo
kas nutartu laiku, bet ir dar 
atsives naujų dainininkų. Dau
gelis savo pažadus išpildė, bet 
dar yra ir tokių, kurie kur tai 
“paklydo”...

Vyrų choras jų lauke.
Chicagos Lietuvių Vyrų cho

ras, yra ta kultūrinė organi
zacija, į kurią gali sutilpti vi
sų tikybų ir politinių minčių 
lietuviai.

Mes galim turėti skirtingas 
mintis politikos ir religijos da
lykuose, bet kuomet mes dai
nuojam apie mergeles, rūteles, 
bernelius ir žirgelius, tai visi 
dainuojam vienodai. Skirtumas 
tik 
ne

Tas pilnai pavyks,

Jubiliejus 
d. rūgs. 
So. 49 th 
mėtų Že-

yra choro- išsilavinime, o 
pačioj dainoj.

Vyrai, Pabuskit!
Chicagoj yra daug lietuvių 

vyrų dainos mėgėjų ir būt ga
lima sudaryti tikrai geras ir 
galingas choras, tik vyrams 
reikia truputį sukrusti — mes
ti tinginį ir kitas negeroves.

Taigi, vyrai, meskim į šalį 
“kortas, biliardus ir karčiąją 
Yuginelę”, o imkimės už tikrai 
gražaus ir garbingo darbo.

Choro pamokos įvyksta kas 
sekmadienio rytų, nuo 9:30 v., 
p. Neffo svetainėj, 2435 So. 
Leavitt St. Vyrų choras jus 
visus kviečia ir laukia.

Jonas

Diena Iš Dienos jo James Schultz’a

Fran-

(ZIGMĄ ŠUKĮ)

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Ilgai Tarnavo Kariuomenėj Į Dėkoja “Naujienoms” 
Draugams 
Tavern”

Niek 
James 
yra kūrinai. Turėdami savo 
biznelius taip arti vienas kito, 
abu gana aštriai konkuravo.

Kartų Savas sumanė gudrų 
“skymą”. Per mažų berniuką 
nusiuntė ’Pappaš'ui kelis tuzi
nus nudėvėtų čeverykų su rei
kalavimu juos pataisyti. Pap- 
pas apsidžiaugė tokiu dideliu 
Užsakymu, ir pasileido dirbti. 
Jis nežinojo kas čeverykus at
siuntė, bet suprato, kai praėjo 
kelios dienos ir niekas neatėjo 
jų atsiimti.

Teisėjas Bonelli už tokį ne
švarų konkurencijos būdą nu
baudė Savas’ą $100. Bet Savas 
bandė aiškintis, ‘‘Aš esu Pap- 
pas*o draugas. Jam norėjau 
pagelbėti, už tai čeverykus nu
siunčiau pas jį. Kodėl neatsi
ėmiau? Well, aš ruošiausi tai 
padaryti, bet vis neprisiruoš- 
davau.”

JOHN Y SS
2423 Wwt «»th St
Tet Kemlock 2867
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmės ir kitus mieštus, 
tema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. TAKOS 3408

su Anne

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Edward Bryg, 32, su
ces Jaiiusz, 25

John Miner,
Stancik, 23

Edward Mitchell, 29, su Ju-
lia Raymond, 28

‘John Jurgilas, 53,
phine Butvilas, 54

Reikalauja
Perskirs

Marcella Drewes nuo 
Drewes

su Jose-

George

Gavo
Perskiras

Ruth Bender nuo Stanley
Bender

Štai Jau ir Pirmas
Rudeninis Teatras
Koncertas

Ji Rengia Vyrų Choras

lietu-
Lietu-

Veika

irPereitą antradienį, rugsėjo 
19 d., iškilmingai tapo palai- " 
dotas auto nelaimėje žuvęs Zig- A. J. Lidekevičius, 
montas Schultz-šukis, brolis Halsted St-, turėjo 
Viktoro Schultzo, Tautiškų Ka- ning ir jo draugai 
pinių vedėjo. Velionis buvo eks- atsiliepė ir parodė 
kareivis ir nelaimės metu dar mų, atsilankydami 
tebebuvo tarnyboje Camp Hut- party. P-as Lidy 
chins. tam daug gelbėjo

Palydovų susidarė virš 30 draugiškas pranešimas apie 
mašinų. Velionis buvo nulydė-| jo rengiamų party. Tad atei
tas iš 
Čios į 
pines.

savininkas, 
3566 South 
Grand ope- 
labai gerai 
draugišku- 
į parengtą 
sako, kad 
“Naujienų”

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už

GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLfiS IftLMLAMA vieno 

dieną Ligoninėje $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama ... fc 
VISAS LIGAS GYDOMA

Ekzaminacija įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAIi 
190$ So* Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
... $6.00
... $6.00
.... $6.00
.... $5.79 
... $5.00 
ŠAUKITE

kintas

S. P. Mažeikos koply- lyje sako aš kuom galėsiu, tai 
Lietuvių Tautiškas Ka- gelbėsiu ‘‘Naujienoms” ne vien 
Koplyčioje ir kapinėse skaitymu, iš ko turiu sau nau- 
Ambrose pasakė pritai- dų. Net nors ir maža parama 
gedulo įkalbas. “Naujienoms”.

' J Tai taip pasakoja A. J. Li- 
Pane- d'ikevičius. —P. G.

Paliko ----------——

Lietuvoje velionis buvo ki- 
ęs iš Miežiškių kaimo, ‘___
vėžio Parap. ir Apskr. 
lindinčius tėvą>, brolius, pusse- yjg Daugikli 
seres ir jų šeimas. 1 ®

šia proga velionio
Viktoras ir Petras, kartu ir 
jų šeimos, reiškia didelę pade1- 
ką visiems, kurie dalyvavo laL 
dotuvėse ir suteikė paskutinį' nis ^ar Kelis Šimtus 
patarnavimų velioniui Zigmon- 
tui Schultz.

broliai Rekrutų
j Kariuomenėn

Kaimynas.

Paskaita Ir 
Liaudies Šokių 
Pamokos

Vyry

EGG ............ .
NUT ................
BlG LUMP ....
MINE RUN ....
SCREENINGS .

PIRKIT DABAR I
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
•švfesomis. Da r b a b 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
TeL ENG. 5883-5846

KRAUJAS-ODA
PUSLftS, INKSTŲ IR VISŲ KRONISKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
VeriuHhnlnkite, Jei kur kitur bandėta Ky
ly tl h ir nepaaiaekė. Per paakiitlnlua 24 
uctus vyrai it* motera—kroniAkiejt ligoniai, 

kurie gydėsi musų modernu mokslišku 
budu, pasigydė.

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

žarnos Ligos
GYbOMOS RE OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SUGAIŠTIES
Pilna pagelba per 3 iki 6 dienų dangntnoa 

atsitikimuose. Išlaidos pakeliamos 
darbo žmonėms.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME 

Nepagysite—nieko nemokėsite
Dykai Ekzaminacija

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL
i INSTITUTE
202 SOUTH STATE STREET 
Kampas Adams — šeštas aukštas 

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

iki 1 ▼. p. p.

MADOS 1

No. 4220—Rudeninė išeiginė sukne
lė. Sukirptos mieros 34, 36. 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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

Jungtiniu Valstijų armijos^ 
laivyno, marinų ir krantų ap
saugos departamentai Chica- 
goj tebeima rekrutus karo tar
nybai arba vienoj ar kitoj 
kariuomenės ar laivyno šako
je. Keli šimtai rekrutų jau pa
sidavė tarnybai, bet rekruta- 

I vimo raštinės žada kita tiek
Paskaita Bus Ap;e Scenų priimti. Raštinės randasi fede- 

---------- - ralio teismo rūmuose, prie 
Lietuvių Jaunimo Kultūros čiark ir Jackson.

Ratelio Choras, rugsėjo 24 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų, r— 
Frank Schemett svetainėje, 
3336 So. Lituąnica Avė., turės 
paskaitų temoje, “Scenos Me
nas0. Po paskaitos bus lietu
vių liaudies šokių ir žaislų pa
mokos. O po pamokų, tęsis šei
myniškas Ratelio narių pasi
linksminimas.

Visi ratelio nariai peatbuli- 
nai atsilankykite, nes mumsJ 
reikia lavintės vaidyboje ir mo- m* 
kintės liaudies šokių. Operetėj JI 
kurią ruošiamės perstatyti, jau
nimas turės išpildyti svarbią II 
dalį — lietuvių liaudies šokius., I 
Nepamirškite. Atėję pasimo- II 
kinsite ir pasilinksminsite. Ku JI 
rie dar nesate Choro nariai JĮ 
galėsite įstoti į chorą. Į

Pereitą penktadienį įstojo IĮ 
į jaunimiečių chorą chorvedės Į 
D. JudzentaVičienė$ sesutėj - 
Nancy Ramanauskienė. Tai di*Į'^ 
delis pliusas musų sopranams

W. Rai.

. —-u

M—

Svetainė Del Rendos
Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima V/estern Avė., Damen 
Avė., Halsted St. iki 16-toS ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9385

Spalių (October) 22 d., tai 
yra tik apie už mėnesio laiko, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
įvyks pirmas šio sezono Tea- 
tras-Koncertas. Šį pirmą pasi
linksminimų Chicagos 
viams pateiks Chicagos 
vių Vyrų Choras.

Vaidins Veikalą
Bus suloštas įdomus

las, o po to įvyks koncertas.
Kurie jau yra lankę Vyrų 

Choro koncertus, tai tie žino, 
tad vyrai moka ir gali dainuo
ti, o tie kurie dar vis laikosi 
“neviemo Tamošiaus” pažval- 
gų, tie atėję į parengimą ga
lės persitikrinti. . ,

Kodėl Chicagos Lietuvių Vy
rų Choras šiandien yra laiko
mas vienu ir geriausiu vyrų 
choru Amerikoj: — pirma, kad 
chorų mokina vienas iš geriau
sių chorvedžių, kuris yra ži
nomas ne tik Amerikoj, bet 
ir Lietuvoj, tai p. K. Stepo
navičius; o antra, pats choras 
susideda didelėj didžiumoj iš 
patyrusių dainininkų, kuriems 
per eilę metų teko dainuoti 
įvairiuose choruose ir prie įvai
rių mokytojų.

šis choras gražiai sudainuo
ja ne tik liaudies, bet ir sun
kias klasiškas dainas, 
sudainavimui reikia 
daug darbo, laiko it energi
jos.

Tolimesniuose pranešimuose 
bus pateikta daugiau žinių apie 
patį veikalą ir koncertą, o įiaom 
tarpu tik tiek pasakysiu, kad 
vyrai prie joi smarkiai rtiošia- 

įvyko si, ir kad jis bus įdomus ir 
gražus. J. K A.

lu

Chicagos Pagalba 
Kariaujančioms 
Šalims

pa-

DAKTARO FORMULA 
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

IŠGIRTA VISAM KRAŠTE
Nenusiminkit dėl neregėtai dė
mėto. spuoguoto ir suteršto veido, 
štai yra tikra PAGELBA pajėgiai 
Švelninąs skystimas ŽEMO (Dak
taro formula) greit pašalina nie
žėjimą ir tuoj pradeda gamtai gel
bėt GREIT gydyt, štai, kodėl— 
Žemo turi 10 iš labiausiai vei
kiančių vaistų, senai genijų odos 
specialistų pripažintus. Netepąsį 
neregimas! Vienas bandymas įti
kins! 35c, 60c, $1. Tikrai rimtam

Raudonas Kryžius vakar 
skelbė, kad 500 įstaigų Chica- 
goje gamina bandažus, renka 
pinigus ir rūpinasi kitokia pa
galba Europos kariaujančioms 
Šalims. Didžiuma bandažų, pi
nigų, etc., siunčiama Lenkijon, 
kuriai daugiausia pagalbos 
reikia.

Dingo Auroros 
Bankierius

Genevos teisme vakar paaiš* 
kėjo, kad pražuvo Auroros* 
III. bankierius George C. 
Bradley. Jisai buvo preziden
tas Aurora Investment bend
rovės, ir kelių nuosavybių re* 
ceiveris. Advokatas H. Beam* 
ish teisme aiškino, kad Brad
ley dingo po bendrovės direk
torių mitingo, kuris 
rugsėjo 11 (K

kuriu 
padėt:

“"BILUS TAVERN“
4756 SOUTH WESTERN AVENUE

Telefonas LAFAYETTE 2649

MODERNIŠKIAtSIS TAVERNAS SOUTH 8IDE— SPEC1AL 
PLATE LUNCH KASDIENĄ 25c — UTARNINKAIS KUGELIS 
IR BARBEQUE: FRIED CHICKEN IR STEAKS—TREČIADIE
NIAIS, ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS.—KEPTA ŽU
VIS PENKTADIENIAIS. Kviečia Visus Atsilankyti:

ONA IR VINCAS POPELL, Savininkai
1 ■   ' ___ •____ -ri imi.j ijuj.i-._f-  -rxuj.j-ii_.w-

KLAUSYKIME
VAKARA ŠALTIMIERO

Prie Hodgkins, netoli La) rT

Žuvo Jaunas 
Lakūnas

Prie Hodgkins, netoli La tVT&KIT H A TUO
Grange, jaunas lakūnas Chat-1 U V lolk V K AVI U

[PROGRAMŲ STOTIES

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted Stų Chicago, DL 

čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No —
Mieros  per krutinę

les Raispis buvo užmuštas
kai lėktuvas, kuriame jis 6kri-.['______________________________
doą nukrito fr sudužo. Raispis VALANDOS VAKARO
gyveno adresu 3421 Kenil-į < > ' \ KAS VAKARĄ—1480 K.
worth avė n u e, Berwyne.

(Vardas ir pavardš)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)



NAUJIENOS, Chicago, m. Ketvirtad., rugsėjo 21, 1939
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I Gabrielė Petkevičaitėjz • ; i

KLAJONĖ KAL 
NUOŠĖ

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 — 1927)
(Tęsinys)

Tai svarbiausi įvykiai... o 
kiek mažesnių?!... Ir niekuo
met niekas neišdavė...

Iš vienos pusės kaltinama, 
iš kitos itin maloniai glostoma, 
ir po Naujų Metų dar ne tuoj 
susilaukiau kratos.

Graudino ypač mane sodie
tės. Lankėsi nuolat ramindamos 
visokiais savo sumanymais; 
jos susirinksiančios ir neįei
siančios mąnęs iš namų vežti; 
arba prikalbėsiančios savo vy
rus, kad mane kely atmuštų. 
Tuo tikslu jau ir miškelis nu
žiūrėtas: Lepšynė, tarp Joniš
kėlio ir Pušaloto. Pagaliau jų 
pačių išrinkta delegacija ei
sianti į Panevėžį prašyti, kad 
manęs nekliudytų daugiau. Aš 
jas tik prašiau nieko nedary
ti, nes savo per didele užuo
jauta gali mane iš tikrųjų dar 
giliau įklampinti.

Širdy be galo džiaugiaus jų 
užuojauta, nes kėlė viltį, kad 
musų pasidarbavimas liaudy 
nenueis vėjais.

Labiausiai sugraudendavo 
mane tėvelis. Pirmiau tai ir 
gerokai mokėdavo pabarti, ka
da kiti bajorai nebūtų dalykų 
jam ant manęs pripliaukšdavo 
o dabar tik ramindavo:

— Buk rami! Ką tik galė
siu, tą darysiu, kad tau ne per 
daug sunku butų kalėti. O to
kiu reikalu nukentėti, kaip tu 
dabar, juk ne gėda, tik gar-’

be!
Manęs kvosti atvyko be jo

kio triukšmo. Tylomis be skam- 
belio, pavakare atslinko važiais 
nekviestieji, radę pas mus dar 
tikrų svečių. Įėję į salionėlį 
netikėtai, elgėsi ne kaip val
dininkai, bet kaip paprasti sve
čiai:

— My už staryje znakomy- 
je! S novym godom! S novym 
sčastijem! (Mes jau seni pa
žįstami! Sveikiname naujų me
tų, linkime naujos laimės!)

Pasėdėję su svečiais, pašne
kėję, kreipėsi į mane manda
giai prašydami teiktis pasikal
bėti dar su jais žinomu rei
kalu.

Nebeatsimenu gerai, kas iš 
svečių tarpo, bet, rodosi, ma
no dėdė, Smetonienės tėvas An
tanas Chodakauskas, paprašė jį 
leisti klausyti mano kvotos. 
Labai mandagiai atsakė, kad 
jie nedraudžią niekam klausy
tis, — visa tai pareiną nuo 
mano noro. O aš pabijojau, 
kad, esant daugiau žmonių, 
mintys gali per daug išsiblaš
kyti. Sutikau tik prašiusiam ir 
broliui leisti pasilikti.

Kvotė žandaras ... Ir čia be 
juokų neapsiėjo. Studentas me
dikas Vadapalas, nepaprastas 
juokdarys, vis šaipėsi pir
miau :

— Mes, studentai, turime 
parodyti, kad esame nepaten
kinti tais ponais, kurių šeimi
ninkė laukia. Mes revoliucionie-

Rašo ADELE 1 
vėl vienuma ... SlankiojuIr

po saulėtus Californijos kal
nus, gražiai apžėlusius tankia 
amžinai žalia žaluma. Mintys 
plaukia neapribotan toluman. 
Neseniai palaidotų sapnų, troš
kimų ir atminimų vaizdai ap
supa sielą—vilioja ją, traukia 
i save, virkdo drasko krutinę, 
stumia varo kažkur...

Stoviu pačioje milžiniško 
kalno viršūnėje, žvalgausi po 
plačiai išsiskleidusį žemavaiz- 
dį, su blizgančiu lyg veidrodis 
juras, platų vingių vingiais iš
siraičiusiais tarp pievų ir vyk
stančiais kažkur toli melsvos 
miglos ūkanose, kelių keleliais.

Dangaus skliautas dabinasi, 
mainosi įvairiomis spalvomis 
ir blykšta kas kart 
Gražios

labiau, 
saulėleidžio spalvos 

skęsta į besiartinančio vakaro 
pilkunę, ir nyksta tarp ilgų iš- 
tisusių šešėlių. Saulė pamažu 
leisdamos! dar tingiai paglosto 
nuogas šaltas uolas, pabučiuoja 
užmingančią žemę ir pasilei
džia maudytis užsniudusios 
juros bangose.

ramu. Tik kažkaip neapčiuo
piamai slapta, koks liūdnas ra
mumas veržiasi į sielą. Gražu, 
liūdna ir ilgu!

Susipainioję, jausmui klai-

| Į

j Maistas
Į Veda MORTA RUGIENĖ i
‘uHiitiumuiuiiiatiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiliuaMtlMMMtiuiKliiiii*

riai .. . Kad žinotumėm, kada 
tie ponai atvažiuos, prisiseg- 
tumėm sau raudono dažo ko
kardas.

Kvotai tik prasidėjus įbėga 
musų mažutėlis visų lepinamas

VYNUOGIŲ UOGIENĖ Įšuniukėlis su didžiausia rau- 
Gerai nuplauk vynuoges ir pra- dona Skarda pakaklėje. Šau- 

stesnes išmesk. Gerąsias vynuoges j kiamas lipa prokurorui ant ke
pa’ f.nt st;ebų. Sudėk į katiliuką 
ir įpilk tiek vandens, kad tik dug
ną an semtų. Kaitink iš lėto ir po 
truputį t”a;škyk uogas. Virink 
apie nvsę valandos, arba kol uogos 
suminkštės. Išspausk per sietuką ir 
prie sunkos pr;dėk apie du trečda- 
Pus cukraus. Virink smarkiai, kol 
surietė':. Tuo pačiu metu maišyk, 
kad ner'rsviltų. Supilk į sterilizuo
tas o ort viršaus užpilk
parafino ir uždaryk.

lių ir nenuleidžia akių nuo žan
daro. Matyti, jam nepriprasti 
žandaro auliniai batai netinka. 
Kaip tik žandaras pakruta, šu- 
niukėlis ausis stato ir urzgia. 
Studentas Vadapalas paskum 
pagyrė šunelį už elgesį ...

(Bus daugiau)

aš niekad ne-

Igesį, jura! 
savo baltų

Niekuomet negalima kalbėti 
per daug apie reikalingumą vi
taminų ir mineralų musų kas
dieninėje dietoje.

Be įvairių maisto produktų 
kurie turi proteinų (kaip mėsa, 
kiaušiniai, žuvis ir “cereals”), 
riebumo (kaip sviestas, Smeto
na, riebi mėsa ir alyva), krak
molo (kaip sukrus, duona ir 
bulvės), kiekvienos dienos die
tas turi būtinai turėti nevirtų 
daržovių ar vaisių, arba dar ge
riau,—tai abiejų.

Kitaip sakant, stenkitės kiek
vieną dieną išgerti puskvortę 
pieno, valgyti truputį mėsos, 
vieną kiaušinį, dviejų rųšių vir
tų daržovių, neįskaitant bul
ves, ir žalių vaisių ir daržovių, 
kad būti sveika.

Kadangi sveikata yra grožio 
pagrindas, tad pirmiausias ir 
svarbiausias žingsnis prie gro
žio, ir pagrindas, ant kurio gro
žį galima būdavot! ir akcentuo
ti, yra sveikata.

LAIŠKAS MANO 
DUKTEREI

tavo
nors
ku-
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kodami mylimo veido, neiš
sapnuotų sapnų ir trošikmų. 
Atminimai mano nuriedėjusio 
gyvenimo negrįžtan.čiose ban
gose palaidoti, ilsisi jie ra
miai už mano praeities kapy- 
nių aukštų sienų...

Veltui mano siela skrenda 
ilgesio sparnais į beribę erdvę 
—tuoj grįžta vėl atgal,' nuil
sus, liūdna... Ir einu aš sa
vo klajones keliu, nutylusi, 
viena. Tiktai tu mano ilgesy, 
neapleidi manęs. Tu lyg pri
augęs prie mano sielos ir pasi
slėpti nuo tavęs 
galiu ...

Paimk mano 
Nusinešk jį ant
bangų ir paskandink jį savo 
gelmėse. Paimk tą skausmą, 
kurs vėl drasko sielą ...

Siaučia, putoja jura, ir skun
do mano negirdi. Virš jos la
kioja, nardo balti paukščiai. 
Sparnais paliesdami baltas pu
totas bangas, sudejuoja gaibiai 
ir lekia tolyn, aukštyn. -

Leidžiasi saulė, o jura vis 
gena į krantą bangą po ban
gos, ir skundo mano negirdi, 
neklauso.

Mintys siaučia, maišosi, plau- 
ia ir mainosi po viena kitos, 
'minimais paliečia visą gyvė

limą ... Ilgi metai neįvykusių 
sapnų svajonių, nesulauktų 

oškimų ir vilčių. Ilgi metai 
)ilko ir blaškančio gyvenimo 
;u taip mažai ir neaiškiu pra- 
ivaistčlių!
, Kaip pailsus aš žengti tolyn. 

O balti paukščiai vis lakioja 
ties jura ir savo klyksmais pri
taria mano skundai draskyda-? 
mi pavargusią sielą!.. . Bet 
štai jie kyla vis aukštyn ir 
aukštyn.Sidabru sužvilgia jų 
baltos krutinės ir sparnai, ir 
nyksta jie kažin kur toli, toli, 
kur leidžiasi saulė.

Kad gi galima butų nueiti 
nuo gyvenimo šaltų sutenų, 
kurios vysto ’ pasaulį.. • Baltų 
paukščiu pakilti ir nuskristi 
ten, iš kur vėl tekės saulė. Jos 
nauja šviesa ir šiluma sušilti

Ugdykime dosnumą
-—4^--

Nedaug rasime tėvų, kurie 
iš mažų dienų skatintų vaikų 
dosnumą. Jeigu ir paminima 
kas nors panašaus, tai be gerų 
pavyzdžių. O khs vaiką grei
čiau paveiks, jei he pavyzdys? 
Eina sau tėvas su vaiku ir pa
kelėj pamato stovintį vargšą 
žmogų. Ir tas tęvas, kuris kai 
kada mėgsta, ir apie dosnumą 
pakalbėti, ne tik kad nieko el
getai neduoda, bet dar jam 
šiurkščiai į akis atrėžia: “Ko 
čia kabiniesi!” Ką vaikas tuo 
metu galvoja, numanyti ne
sunku :—“Jei tėvelis nemyli 
vargšo žmogaus, tai, tur būt, 
taip ir reikia... Jis prie tėve
lio kimba, jis negeras žmogus.”

Ugdykime dosnumą ne žo
džiais, bet pavyzdžiais! Duoki
me vaikams nors ir po keletą 
mažų pinigų, tegu juos paau
koja savo nuožiūra. Pratinkime 
pinigus taupyti, bet nešyštau- 
li! Tegu vaikai pagalvoja ir 
apie neturtingesnius už save, 
apie tokius, kuriems pagelba 
būtinai reikalinga. Įrodykime, 
kaip kilnu yra padėti kitiems 
nors ir mažomis sutaupomis 
ar kitokiais mažmožiai, jei ne
turime ko nors vertesnio. Ug- 
lykiiųe vaikų atjautimą, kel

kime pasigailėjimo jausmą. 
Nerodykime jiems biauraus 
‘goizmo pavyzdžių, »es jų ir 
aip per daug aplink mus. Ge
riau'skiepykim į jų nesugadin
tą psichiką dosnumo suprati
mą. Dosnumas yra viena iš 
gražiausių žmogaus dorybių. 
(Iš “Motinos ir Vaiko” Kalen

doriaus)

Brangi Mažyte:
Tyliu žingsniu įėjau 

kambarin šį vakarą. Kas 
mąstingo tame veidelyje,
ris taip ramiai galėjo maltoj 
pagalvėje paskendęs, pakėlė ta
vo motinoj klausimą, ar ji atli
ko savo darbą, ar ji tinkamai 
sustiprino tave ateičiai.

Visuose mudviejų pasikalbė* 
jimuose mudvi sutikome, kad 
nėra dorybės, bet tiktai pavo
jus nežinojime, ir mudvi mėgi- 
nom iškelti musų problemas 
prieš save, kur galėjom tiesiai 
žiūrėti į jas, kad įvertinti, ar
ba matyti . jas susitraukiant ir 
suinažėjant.

Bet kai kuriuos dalykus aš 
dar nepasakiau tau, ir bijoda
ma, kad kitą kartą gali nebūti 
progos, aš rašau.

Tu gymei moterimi. Tas bus 
rimtu “handicap” tau visuose 
darbuose, išskyrus virtuvės dpr- 
bą, slauginimo ir stenografijos. 
Vyrai bus daug tolerantiškesni 
tavo besistengimuose pasiekti 
ką nors, nekaip moterys. Žino
ma, jeigu busi pasekminga, tuo
met jau pasidaryti konkurente, 
ir su tavim elgsis kaipo su to
kia.

Todėl, jeigu nori naudoti tą 
protą, kuris ir dabar rodo daug 
vilties, eik į karjerą su aiškiu 
supratimui savo trukumų prieš 
save. Bet, tegul tas nė kiek ne
susilpnina tavęs. Priimk jį kai
po tą kryžių, kurį moteris turi 
nešti, ir nešk jį linksmai. Jo 
našta suteiks tau pajėgos visuo
se tavo darbuose. Neieškok per- 
didelių turtų. Godus ieškojimas 
turto, rodo neturėjimą pasitikė
jimo rytojum. Toks godumas 
išmeta gyvenimą iš balanso, ja
me Žūsta žmogaus charakteris. 
Pripildyk tavo dienas sunkii 
darbu, — pamiršk save. Jeigu 
ištekėsi už savo jaunų dienų 
mylimojo, arba kito, nepasida
ryk jo tarnu. Pagelbėk jam pre- 
zervuoti tą drąsumą ir manda
gumą savo jaunystės dienų. 
Duok jam priežasties gerbti ta
ve.

Jeigu daryti šiuos dalykus, 
niekuomet nebusi turtinga, bet 
tavo draugai pažins tikrą žmo- 
gy.

Su visa mano meile,
Motina.

(Iš “Vien dėl Moterų)

81 metų jaunuole

“Laimingi tėvai, kurie rimtai 
žvelgia į vaikų ateitį ir sten
giasi savo šeimai pelnyti gerą 
vardą ir žmonių palankumą.”

Ponia John Paulsen, ne tikta 
močiutė, bet ir promotė, gyve
nanti Grand Island, Nebr., labai 
mėgsta plaukti. Dabar ji 81 me
tų amžiaus, o pradėjo mokytis 
plaukti būdama 70 metų. “Kuo 
inet buvau jaunesnė, mano šei
myna reikalavo visą mano do- 
mę ir laiką, ir neturėjau pro 
gos išmokti plaukti. Dabar vai
kai suaugę ir aš turiu daugiai 
laiko tiems dalykams, kuriuos 
aš mėgstu, ir plaukimas yra 
vienas iš jų.”

Gerai Šeimininkėms 
Žinoti, Kad:

Ne visuose kraštuose moterų namų židiniui ir viešajame gy- 
padėtis yra vienoda: destis kur venime beveik nedalyvavo. Vi- 
kokie tautos papročiai, kokia sus reikalus, kurie išeidavo iš 
kultūra ir t. t. Baltųjų kraštuo- namų židinio, atlikdavo vyrai, 
se paprastai moterų ir vyrų Krašto politiniame, ekonomi- 
teisės yra vienodos. Bet vis niame, visuomeniniame, kultu- 
dėlto krašto politiniame, eko-ariniame gyvenime dalyvavo tik 
nominiame, net kultūriniame vyrai. Pasirinkti sau žmonas
gyvenime vyrauja vyrai. Tuo 
tarpu kitur esama kraštų, kur 
moterys esti tikros krašto val
dovės: moterys nudirba visus 
sunkiuosius darbus, o vyrams 
palieka išvirti valgyli, apžiūrė
ti vaikus, bendrai, apeiti namų 
apyvoką, t. y., vyrams tenka 
nudirbti tokius darbus, kuriuos 
pas mus paprastai dirba mote
rys. Ir vėl esama kraštų, kur 
moterys yra labai paniekintos, 
laikomos net žemesniais pada
rais už vyrus.

Kylant kultūrai, moterų ir 
vyrų santykiai -paprastai švel
nėja, moterisi įgyja daugiau tei
sių, moteris išsilaisvina iš vi
siškos vyro priklausomybės.

Ryškiu greito moters sukul- 
turėjimo ir išsilaisvinimo pa
vyzdžiu gali būti mums Japo
nija. Japonai buvo pati pirmo
ji Azijos tauta, kuri pasekė eu
ropiečius. Mokiniai pasirodė 
esą gabus ir darbštus: tepraėjo 
vis keliasdešimts metų, ir ja
ponai tapo tikrai kultūringa ir 
civilizuota tauta, šiandien ja
ponai turi didžiulę pramonę, 
daugybes milžiniškų fabrikų, 
gilingą kariuomenę, jurų ir 
oro laivynus, daugybes aukštų
jų mokyklų ir t. t. ir t. t.

Krašto sukulturėjimas palie
tė ir moteris. Seniau japonė 
maža teisių teturėjo: ji turėjo 
išvirti valgyti, apžiūrėti vaikus, 
apeiti namus, ir daugiau be
veik nieko. Japonė priklausė

turėjo teisės tik vyrai, o mote
rys tekėdavo už tų, kurie no
rėdavo jas vesti. Dažniausiai 
vedybas sutardavo mergaičių 
tėvai, ir mergaitės be pasiprie
šinimo turėdavo ištekėti. Nere
tai savo busimąjį vyrą pirmą 
kartą jos tepamatydavo tik 
prieš pat vestuves. Ištekėjusios 
visur ir visuomet jos turėjo 
klausyti savo vyro.

Dėvėdavo japonės tam tik
rais tautiniais rūbais, vadina
mais kimono. Tai yra ilgos, 
plačios suknės, dažniausiai 
margos, plačiomis rankovėmis. 
Plaukus susišukuodavo viršu
galviu.

Tuo tarpu šiandien viskas 
yra žymiai pasikeitę: daugelis 
japonių išėjo mokslus, sukultu- 
rčjo, o kartu su tuo pametė ir 
senąjį gyvenimo būdą ir senuo
sius papročius, šiandien japo
nės drąsiai eina į kinus, kavi
nes, lanko pasilinksminimo vie
tas, o ne sėdi vien tik namuo
se. Ir tai eina apsirėdžiusios 
ne senaisiais moterų aprėdais— 
kimono, bet europietiškai, o 
dažnai net sportiškai — su vy
riškomis kelnėmis. Dabar japo
nės renkasi sau vyrą taip pat, 
kaip ir vyras žmoną. Taigi, ja
ponės taip pat myli, kaip ir eu
ropietės.

(Bus daugiau)

Rusijoj yra šimtas tūkstančių 
moterų technikių ir gydytojų.

Jaunoms Panelėms Suknelės
No. 4175 ir 4063—Sukirptos mieros 10,12,14,16 ir 18 taipgi 28, 30, 32 
34 ir 36 colių per krutinę.

ir pailsėti.
Stoviu ant pat kalno viršū

nės ir dairausi į beribę mėly
ną dangaus skliautą. Koks ty
ras jis, koks išdidžiai K tolimas 
ir nepasiekiamas dabar, o ki
tados jis kartais šypsojosi ir 
man. Kitados, taip seniai, se
niai ...

Reikia taupyti tas puses cit
rinos, iš kurios sultys išspaus
tos. Jais galima panaudoti ke
liems naminiams
Jos pagelbsti nuvalyti medi
nius indus, ir kuomet pamir
kytos į druską, nuima pajuo
dusias dėmes nuo misingio 
(brass). Taipgi nuima ir plėt- 
mus nuo rankų.

reikalams.

Norint gauti vieną ar dau* 
(iau virš nurodytų pavyzdžių 
įrašome iškirpti paduotą blan- 
<utę arba priduoti pavyzdžio 
iimierį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- 
ardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
vzdžio kaina 15 centų. Gali- 

v pasiųsti pinigus arba paš- 
• o ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UL 

čia įdedu 15 centų ir prašau 
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Lai gyvuoja Lenkija, 
lai nesirūpina...
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Sovietų Rusija Suteiks Jai Pagalbą - - -
Skaitytojas Jacob Cirul, man 

pridavė sekamo turinio lapelį, 
kuris pateko į jo rankas perei
tos savaitės pabaigoje. Štai jo 
tekstas. Skaitykite ir stebėkitės:

LAI GYVUOJA LENKIJA!
Amerikos Lenkai!

Net nepaskelbęs karo, pripra
stu fašistams papročiu, Hitleris 
atkreipė savo kruviną ataką 
pirmiausia prieš Lenkijos mote
ris ir vaikus, taip kaip Italijos 
ir Vokietijos puolikai Ispanijo
je brutališkai bombardavo Ma
dridą ir Barceloną.

Ir Lenkijos žmonės vis dar 
nepasiduoda, desperatiškai ko
vodami su fašizmo kariška ma
šina. Lenkijos kariuomenės ir 
liaudies garbingas gynimas į- 
dės naują ir didvyrišką puslapį 
Lenkijos nepriklausomybės ko
vų istorijon — prie garbingų 
žalgyrio mūšio tradicijų, prie 
garbingų tradicijų tų kovų, ku
rioms vadovavo Kosčiuško.

Degantis valandos klausimas 
visiems Amerikos lenkams yra 
pagalba Lenkijos žmonėms jų 
didvyriškoj kovoj su priešu — 
pagalba moralė ir aukomis Len
kijos žmonių sušelpimui.

Tą pagalbą galima sukelti 
tiktai suvienijus visas spėkas 
Amerikoj, pirmoj vietoj suvie
nijus visus Amerikos lenkus, 
nežiūrint jų politinių ryšių, ti
kybinių įsitikinimų ir nežiūrint 
visko, tiktai bendro atsidavimo 
Lenkijos gynimui.

Tokia Amerikos lenkų vieny
bė gali suvienyti visus Hitlerio 
priešus, Amerikos čekoslovakus,

Amerikos ukrainiečius, Ameri
kos žydus, Amerikos vokiečius, 
ir visus kitus amerikiečius, ku
rie supranta, kad Hitlerio ir jo 
draugų agresija lemia pavojų 
musų pačių krašto, Jungtinių 
Amerikos Valstijų, nacionaliam 
saugumui.

Lenkijos žmonės kariauja 
kaip liūtai; jie daro viską, ką 
tiktai jų jėgos leidžia jų tė
vynei apginti. Jeigu Lenkijos 
valdžia butų priėmusi pagalbą, 
kurią Lenkijai siūlė galinga So
vietų Sąjunga, tai Hitlerio fa
šistų gaujos greičiausiai nebūtų 
drįsę Lenkijos užpulti, o jeigu 
jie ir butų užpuolę, kaip jie pa
darė, tai Lenkija butų buvusi 
geresnėj kariškoj padėtyj su
teikti puolikui vieną mirtiną 
smūgį.

Atmetimas sovietų pagalbos 
Lenkijai buvo pasidarbavimas 
“muencheniečių” Ghamberlaino 
ir Daladier valdžių, ir tam pri
tarė kai kurios grupės Lenkijos 
valdančiosios klasės. Tuo budu 
jie pastatė Lenkijos nepriklau
somybę dideliam pavojuj.

Nepuolimo sutarties pasirašy
mas tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos sudaužė “Ašies Są
jungą” ir tokiu budu nusilpni
no Hitlerį ir suteikė tiesioginę 
pagalbą Lenkijai, Sovietų Są
junga yra socializmo šalis, ji 
stovi už talką ir yra drauginga 
visiems, kas tiktai kovoja už 
laisvę. Sovietų Rusijos taikos 
politika suteikė Lenkijos . val
džiai galimybę ištraukti kariuo
menę nuo rytų sienos (t. y. Ru
sijos sienos) ir sukoncentruoti 
ją prieš puoliką vakarų fronte.
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MARIJONA ZAREMBIENĖ 
po tėvais Palekaitė,

gyveno 3249 S. Green St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 19 d., 9:30 vai. vakaro 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Raseinių apskr., Kvė
darnos parap., Klobų kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 4 dukteris: 
Alice Russell, žentą William, 
Sophie Stengei, žentą John, 
Josephine Corpuz ir Ruth Za
remba, sūnų Juozapą, marčią 
Stellą, 14 anūkų, sesers sūnų 
Juozapą Kukniauską ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks subatoj, 
Rugsėjo 23 d., 9:30 vai. ryto, 
iš kopi. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Zarem-
• bienės giminės, draugai ir pa

žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
nuteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs ir ki

tos Giminės.

ILaid. dir. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138-1139.

t. Bęi kaip, su Anglijos ir Fran
cuos valdžiomis? Kodėl jų pa
galba Lenkijos gynimui yra taip 
vilkinama? Kaip su tais gan
dais, kurie pradeda platintis po 
Europos sostines, kad yra ruo
šiamas naujas ir dar baisesnis 
Muenchenas Lenkijos nepri
klausomybės sąskaiton?

Sovietų-Vokietijos nepuolimo 
sutarties ir savo liaudies priver
stos, Anglijos ir Francijos val
džios paskelbė karą nacių Vo
kietijai; bet vienintelė garanti
ja, kad jos tikrai duos pagalbą

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mama.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE S809

gyveno 3151 S. Halsted St.
Persiskyrė su šiuq pasauliu 

Rugsėjo 19 d., 1939 m., su
laukęs 32 metų amž., gimęs 
Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Moniką, tėvą Ignacą, 
2 brolius Petrą ir Joną; švo- 
gerką, Ruth, 4 seseris Isabelle 
Lepo, švogerį Juozapą, ma- 
rie Madley, švogerį Iver, So- 
phie Smith, švogerį Juozapą 
ir Rose Kerr, švogerį Andrew 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Av.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugsėjo 23 d., 8:30 vai. ryto 
iš kopi. į Šv, Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už veliortio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Stan
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą,

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Broliai, Sese

rys ir kitos Giminės.
Laid. Dir, S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138-1139.

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS \

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

M
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Lenkijai, vienintelė garantiją, 
kad jos nebandys prąšmugeliuę- 
ti naują Muencheną, kuris per
darytų iš Lenkijos antrą Čeko
slovakiją, yra visų žmonių vie
ningas spaudimas, kad tos val
džios tikrai savo prižadus išpil
dytų; mes esame tikri, kad Len
kijos žmonės auras būdų bend
rai veikti su Sovietų Sąjunga ir 
galės šauktis jos pagalbos, kai 
ateis kritiškos valandos kovoje 
už Lenkijos nepriklausomybę.

Reikalaukit, kad Lenkijoj bu
tų atsteigta Demokratija, kad 
butų galima atsteigti ir visų 
žmonių vienybę.

Lenkijos kilmės amerikiečiai, 
jūsų yra dviguba pareiga; pa
reiga jūsų naujam kraštui, 
Jungtinėms Valstijoms, ir pa
reiga kraštui, iš kur jus atvyko
te čia, kraštui jūsų protėvių, 
Lenkijai. Kaip praeityj Kosčiuš
ko ir Pulaski kovojo už Jung
tinių Valstijų nepriklausomybę 
taip garbingai, kaip jie kovojo 
už Lenkijos laisvę, taip šiandien 
viso pasaulio laisvės gynimas 
nuo barbariškos agresijos yra 
visų kova.

Amerikos valdžios politika y- 
ra taikos politika. Vienok, atža
gareiviai, profašistai reakcijo- 
nieriai ir Didelis Biznis neleido 
pravesti tokį neutraliteto įstaty
mą, kuris duotų pagalbą agre
sijos aukoms ir uždėtų embar
go ant fašistiškų agresorių. Kai
po Amerikos piliečiai mes sto
vime už dabartinio neutraliteto 
akto reviziją, paremtą kuostip- 
riausiomis Jungtinių Valstijų 
valdžios pastangomis kooperuo
ti su Sovietų Sąjunga ir kitomis 
demokratiškomis šalimis suda
rymui taikos fronto prieš fa
šistų kraujagerius agresorius.

Komunistų Partija šaukia vi
sus vieningon kovon už Lenki
jos laisvę ir nepriklausomybę 
prieš Hitlerio puolimus ir 
Chamberlaino suokalbius. Ji 
stovi už moralę, diplomatišką 
ir ekonominę pagalbą Lenkijos 
žmonėmš' ir tib'iriš, kurie gelbė
ja Lenkijai ginti savo nepri
klausomybę!

Už visų Amerikos lenkų or
ganizacijų vienybę, kartu su pi
liečiais kitų tautinių grupių ir 
visų laisvę mylinčių amerikie
čių, bendram veikimui Lenkiją 
gelbėti!

Reinkite visas pastangas duo
ti paramą Lenkijos žmonėms; 
reinkite visomis jėgomis $10,- 
000,000 fondą Lenkijos žmonių 
gelbėjimui!

Dalyvaukite masiniuose mi
tinguose ir demonstracijose, ku
rios yra ruošiamos, ir parody
kite savo pasiryžimą ginti Len
kijos nepriklausomybę!

Uždėkite embargo Vokietijai 
ir Japonijai, nugalėkite fašistų 
agresiją ir įsteigkite demokra
tišką taiką !

Pagelbėkite ^Vokietijos žmo
nėms atsteigti demokratišką Vo
kietiją !

Už laisvę ir nepriklausomybę 
Čekoslovakijos ir Austrijos!

Už Jungtinių Valstijų ir Pie
tų Amerikos iniciatyvą, bendrai 
su Sovietų Sąjunga, sušaukimui 
Pasaulio Taikos Konferencijos!

Sųvaldyki t monopolistus ir 
profityrus!

Už Amerikos Nacionalį ir Soj 
cialį Saugumą!

Už Laisvą ir Nepriklausomą 
Demokratišką Lenkiją!

Už Darbus, Saugumą, Demo
kratiją ir Taiką!

Kas, manot, tą lapelį išleido 
Ir platino Chicagoj?

Komunistų Partija!
Ta pati komunistų partija, 

kuri dabar kaip galėdama giria 
Staliną už pasiuntimą armijos 
prieš Lenkiją,

Ta pati komunistų partija, 
kuri dabar purvais drabsto 
žmones, kurie Staliną už tai 
kritikuoja.

Ar žinot, kada tas lapelis bu
vo išleistas? Tiktai pereitą sa
vaitę. Jis buvo išleistas garsin-j 
ti masinį mitingą “už Lenkijos' 
gynimą”, kurį Ipmunistai ren
gė rugsėjo 15, O nepraėjus nei

• Keturi Metai

Leitenantas Feliksas Vaitkus

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New 

Yorke
Aukų Pakvitavimas No. 17.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

Rugsėjo ,21, 1935 metais, lei
tenantas Felįksas Vaitkus pa
kilo iš New Yorko su “Litu
anica II” ir pradėjo istorinį 
skridimą per Atlanto vande
nyną, kurį surengė lietuvių vi
suomenė Amerikoje po Am. 
Liet. Transatlantinio Skridi
mo Sąjungos vadovybe. Leit. 
Vaitkui laimingai pasisekė į- 
veikti vandenyną, nors skridi
mui pasitaiko labai audringas 
oras. 

> . . »

Dabar Įeit. Vaitkus ruošiasi 
užimti svarbią vietą U. S. ka
ro aviacijoje. Grįžęs iš Lietu
vos jisai praleido kelis metus 
studijoms Ghicagos ir Wiscon- 
sino universitetuose, ir gar
siam Massacbussetts Techno
logijos institute.

I. APSIGYNIMO 
REIKALAMS:

Rochesler, N. Y., lietuviškų
jų organizacijų bendro pikni
ko pelno pusė (per Geo šve
dą) ............................. $106.32

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 5 Kuopa, Philadel- 
phia, Pa., (per Joną S. Rai
nį) ................   $5.00

II. KLAIPĖDOS 
TREMTINIAMS:

R. Stašys, Cambridge, Mass. 
(per dienraštį “Laisvę”) $12.50

Preol, N. J., lietuvių pikni
ko pelnas (pef J. Kalinauską) 
$5.25.

Rochesler, N. Y., lietuviškų
jų organizacijų bendro pikni
ko pelno pusė (per Geo. šve
dą) ...........   $106.32

Viso .......................... $235.39
Gen. Konsulato Prašymas.

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

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Wellington 8687.

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

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina namų darbui—Gyvenimas vie
toje. 9550 Franklin Avė. Franklin 
Park, UI. Tel. Franklin Park 385.

NEW YORK, rugsėjo 16 d. 
Laike Lietuvos Dienos iškil
mių tiek Court of Peace, tiek 
kitose Parodos vietose (ties L. 
Pavilijono, Lagoon of Nation) 
ddug fotografų mėgėjų foto
grafavo. Pilnam vaizdui su
daryti Gen. Konsulatas prašo 
visus fotografus neatsisakyti 
išsiųsti po vieną kopiją nuo
traukų adresu:

Consulate General

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.

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

MOTERIS BENDRAM RUOŠOS 
darbui, 2 vaikai, savas kambarys, 
geras mokestis. šaukti Diversey 
1345.

REIKALINGA MERGINA, 20-30 
metų amžiaus, gerai atrodanti dirb
ti kaipo veiterkd taverne. Atsišau
kite po 5 vai. vakare 3749 South 
Halsted.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darblninkų-Darbininkių Reikia
REIKIA GERO TEISINGO VY- 

iO prie tavemę. Taipgi reikia ge
ros moters ar merginos prie vir
tuvės, arba vedusios poros. Duosiu 
flatą ir atlyginimą. Mrs. A. Bitin, 
3958 W. lllth St., Beverly 0005. 
(prieš šv. Kazimiero kapinių).

MERGINA, MOTERIS bendram 
ruošos darbui, paprastas virimas, 
pora dirba, mergaitė 8V2 metų — 
būti, $7.00. Englewood 5023 ar 
Midway 6145.

HELP VVANTED—MALĖ 
DarbininkųReikia

REIKALINGAS ATSAKANTIS 
darbininkas. Gali būt senyvas. Turi 
suprasti vogas ir turėti patyrimą 
kepti Hamburgers and Hot Dogs. 
Gyvenimas vietoje. P. O. Poultry, 
5519 So. Harlem Avė. Portsmouth 
9020.

REIKALINGA DARBININKAS 
ukėje dirbti, mokantis karves milž
ti ir kitus ūkės darbus dirbti. Mo
kestis gera ir darbas ant visados. 
Atsišaukite greitai. Telefonas Re- 
gent 5036. M. Maciukevičienė, 1036 
E. 93rd St.

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui. Nėra virimo, savas 
kambarys, geri namai, $7 iki $8 
pradžioj. Juniper 9204.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI 5 KAMBARIŲ FLA- 
TAS, naujai dekoruotas, labai ne
brangiai, antras aukštas priešaky, 
šaukti bet kada. YARDS 5479,— 
3820 So. Lowe Avenue.

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.

f Acme Photo 1

of Lithuania, 
16 AVėst 75th Street, 

Ncw York City.

P.R.R. Davė Didelį 
Plieno Užsakymą

Pennsylvania gelžkelis (P. R. 
R.) davė 50,000 tonų plieno 
užsakymą, ;J<!ęlioįi$ plieno ben
drovėms Cliicagos distrikte. 
Užsakymu pasidalino Garne- 
gie-Illinois Steel, Bethlehcin 
Steel ir Inląnd Steel korpora
cijos.

Dideli plieno užsakymai 
ateina į Ghicagos liejyklas ir 
nuo kilų gclžkelių bei firmų, 
Amerikoje ir Europoje.

Šį Kartą Baus 
Ir Pėkščiuosius
Moteristai Ne Visuomet Kalti

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, skalbimo nėra, nė 
virimo, savas kambarys, maža šei
ma, geri namai, gera alga. Armi- 
tage 8166.

PATYRUSI MERGINA virš 20 
namų ruošos darbui, paprastas vi
rimas, savas kambarys, $10.00.

Beverly 7976.

MERGINA NAMŲ ruošos dar
bui, būti,’ geri namai, $7.00. Briar- 
gate 1186, Mąrcus, 1605 Farwell. *

PATYRUSI MERGINA — 2 mo
kykliniai vaikai — 7 kambarių na
mas, kiek skalbimo—nėra virimo, 
$7.00. Mrs. A. Leavitt, 6058 North 
Christiana Avė., Irving 8898.

SUSIRINKIMAI
I. , '..... ■ ................................................ .......... ....... . .................. ....

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PRIVERSTAS PARDUOTI trum
pu laiku už geriausią pasiūlymą 
du namus: 3502 West 66th Street 
ir 4501-4503 So. Hermitage Avenue. 
Smulkesnių informacijų kreipkitės 
į V. P. PIERZYNSKI, 
4559 S. Paulina St. YARDS 0145

EDUARD. BENEŠ, buvęs 
Čekoslovakijos prezidentas. 
Jis vadovauja čekpms, ku
rie stengiasi nusikratyti vo
kiečių jungu- Rugsėjo 17 d. 
Čekijoj prasidėjo sukilimas.

dviems dienoms, anksti rugsė
jo 17 rytą, lĮųsijos armija jau 
buvo Lenkiją, užpuolusi!

Vilniečiai ir kiti jų kolegos 
šoks , įrodinėti, kad šis lapelis 
sufabrikuotas^ kad čia paduo
tas vertimasi i yru netikras. Jei
gu pas juos kils tokios abejo
nės, patariame jiems kreiptis 
į Illinois Komunistų Partiją ir 
to lapelio paprašyti. Paduosim 
ir adresą, 208 tNorth Wells st-, 
iChicago, Illinpjs.

III. Kom. Partija turėtų mie
lai visiemš1 draugams šį lapelį 
parūpinti, nes ji jį išleido ii’ 
po juo pasirašė, paduodama sa
vo vardą, “Illinois State Com- 
mittee of the Comunist Party”, 
taipgi ir aukščiau minėtą adre
są. Paklysti negalima.

Darbininkas.
. |_r L-T . L'

Šiandien — 
Ruduo

A*' , >

’ i t

Šiandien, i rugsėjo 21 d., pa
sibaigia vąsąrą ir prasideda 

?ruduo, niūrus šaltas, idėjas 
jęuduo. H;
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Pirkite savo apielinkės > 
krautuvėse

Jeigu įvyksta automobilio 
nelaimė, visi paprastai puola 
kaltinti vairuotoją.

Bet miesto taryba vakar su
manė vargšą automobilistą 
šiek-tiek apginti. Aldermonai 
ruošiasi priimti įstatymą, ku
ris baus pėkščiuosius žmones, 
kurie neatsargiai vaikščioja 
ir eina skersai gatves nepasi
rūpinę persitikrinti ar neatva
žiuoja automobiliai. Vidurmie- 
styje miesto taryba iškabinės 
daug signalų pėkščiųjų perser
gėjimui.

Serga Izidorius 
Leistromas
Nori, kad draugai jį atlankytų

BRIGHTON PARK. — Ge
ras “Naujienų” skaitytojas Izi
dorius Leistromas (2932 West 
Pershing Rd.) šiomis dienomis 
susirgo ir randasi namuose. 
Jis turi daug draugų ir pažį
stamų, ir norėtų, kad dabar 
jam sergant, jį atlankytų.

Suprantama, kuomet žmogus 
sergą, nori su draugais pasi
matyti. Taip yra su kiekvienu 
žmogumi. Linkime Leistrumui 
greitai pasveikti.

Julius.

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 
3x/2 mylias rytuose nuo Joliet. Ge
ros mokyklos^ bažnyčios, $123 ak
ras, terminai. Siūlo pats savininkas. 
E. P. COX, 160 N. La Šalie St., 
Chicago, III.
”79 AKRAI GERAI ĮTAISYTŲ, 

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

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

• Prie 10225 Bell avenue 
piktadariai užpuolė Elmer Žo- 
pelį ir jo žmoną, atėmė jų au
tomobilį ir $15. .lopeliai gyve
na ties paduotu adresu.

Joms Nekaip 
Sekasi Teisybės 
Ieškoti

Moterys Džiurėse.
Dabar Cbicagos teismų ko

ridoriuose išgirsi daug visokių 
visokiausių, švarių ir “murzi
nų” anekdotų apie moteris 
džiurėse. Daugeliui anekdotų 
pradžią davė vakarykščiai į- 
vykiai miesto teisėjo Epsteino 
kameroje.

Užvakar po pietų 9 moterų 
ir 3 vyrų džiurė buvo uždary
ta svarstyti nuosprendį bylos, 
iškeltos chicagiečiui Isador 
Starkmanui, nuo 1154 Hast- 
ings st. - Jis buvo kaltinamas 
priėmimu vogtų daiktų. Tai 
buvo pirmas atsitikimas Chi- 
cagoj, kad moterys džiurinin- 
kės svarstė nuosprendį.

Praėjo 24 valandos, ir va
kar antrą valandą p. p. visi 
džiurininkai, iy vyrai ir mote
rys, išėjo iš savo kambario tei
smo kambarin, susipykę, nu
vargę, ir susėdo savo suoluo
se tylėdami. Pasirodė, kad po 
24 valandas džiurė negalėjo 
net menkoj byloj nuosprend
žio išnešti. Moterys ėmė karš
čiuotis, pyktis, mėtė kepures 
nuo galvų ir bendrai, sako, 
“elgėsi taip, kaip ir kitos mo
terys, kai jos susiginčija.”

(O kaip jos elgiasi?). Rs.

—wholesalF FitoNitUfcE— 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

BUSINESS SERVICE 
______ Biznio 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.

Kas diena.. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos I 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t. t 

e • •
Todėl jeigu turite k< par
duoti, mainyti, išnuomoti* 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios Jnsų ge
rąjį kostumerb bet garainki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

I SKAITYKITE kas dieną Nau-
I įienų 7-me puslapyje “Clase- 

Ified” skyrių, kur siūloma daug
I įvairių gerų bargenų.

VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat-

CANal 8500
I “NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, IU.
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8 NAUJIENOS, Chicago, m. j Ketvirtad., rugsėjo 21, 1939

“ULTIMATUMAS”
ARMOUR B-VEI

Packinghouse Workers Or- 
ganizing Committee (C. I. O. 
skerdyklų unijos) lokalai 247 
ir 100 vakar pasiuntė dvi tele
gramas darbo sekretorei p-lei 
F. Perkins, kurios yra kaip ir 
“ultimatumai*’ Armour Ben
drovei.

Lokalai telegramose pareiš
kė, kad p-lė Perkins 24 valan
dų bėgyje turi jiems pranešti 
ar Armour sutinka derėtis dėl 
sutarties ar ne. Jeigu nesu
tinka, tai po pranešimo tuo
jau paskelbs streiką.

Vakar p-lė Perkins buvo pa
skelbusi, kad Armour sutiko 
padaryti unijai kelias nuolai
das, taipgi pareiškė norą de-| 
rėtis.

Kaltina Keturis 
Skerdyklų Agentus 
Raketų

Apgaudinėjo Ūkininkus Ir 
Mėsos Bendroves.

Jungtinių Valstijų ūkio de
partamentas patraukė atsako
mybėn keturis Chicagos sker
dyklų agentus (“perkupčius”) 
ir juos apkaltino “raketeriavi- 
mu.*’

Kaltinamieji, yra Charles R. 
McNamaray ir Edward C. 
Maher nuo 5332 Ellis avenue; 
Edward J. Wolfe, nuo 7830 
Jeffrey aveųue, ir Martin S. 
Polachek, nuo 5234 Dorchester 
avenue.

Ūkio departamentas sako, 
kad visi keturi buvo papirkę 
skerdyklų svarstyklių operato
rius. Už gautus kyšius tie ope
ratoriai “nedasverdavo” kiau
les, kai agentai jas supirkda
vo nuo ūkininkų, o ‘‘persver- 
davo”, kai jie parduodavo tas 
kiaules skerdyklų mėsos ben
drovėms. Jš Roberts and Oake 
firmos jie tokiu keliu išgavę 
$720,000 daugiau pinigų, negu 
jiems priklausę.

Smerkia Policiją 
Ir Teismus Už 
Areštų “Farsus”

Vėl tie i'Bukiai”

Kai Chicagoj užeina “karš
tis”—einant policijos žargonu 
—ir piliečiai arba valdiškos įs
taigos pradeda kelti protestus 
dėl “bukių” ir kilų “gemble- 

irių” įsigalėjimo mieste, poli- 
cistai pradeda daryti areštus. 
Padaro kelis, “karštis” praei
na, ir vėl “bukiai” ramiai sau 
darbuojasi.

Pasirodo, kad tie areštai yra 
nelegališki. Kad padaryti kra
tą “bukių” įstaigose ir areš
tus, policistai turi turėti va- 
rantus. O neturėdami tokių 
varantų, jie neturi teisės kra
tų daryti, ir, rezultate, negali 
gauti “įrodymų,” kad įstaigose 
eina pinigų lošimo biznis. Are
štus policistai padaro, ir po 
kelis ‘‘bukins” nutempia teis
man, bet kadangi negali duoti 
teismams įrodymų, lai “bu
kiai” tuojau atgauna laisvę, 
grįžta į savo įstaigas, ir pini
gų lošimo biznį varo toliau.

Kriminalizmo komisija pa
kartoja kaltinimą, kuris dau
geliui yra. žinomas, kad kai 
kurie policistai, net ir teis
mai, tyčia “faršiškus” areštus 
daro ir toleruoja, kad tuo pa
čiu sykiu patenkinus ir “kar- 

I ščio” kėlėjus ir netrukdžius 
perdaug “bukių” biznio, iš ku
rio kai kam valdžioje tenka 
gauti nemažai kyšių. —Rs.

|35 Žmones Mirė 
Manteno Ligoninėj

Sirgo 200.

Manteno, III., miesto valdyba 
praneša, kad Manteno proto 
jigų ligoninėj nuo šiltines mi
rė 35 žmonės.

Epidemija prasidėjo pereitą 
mėnesį nuo sugedusio van
dens. Sirgo ar tebeserga 200 
žmonių. Tarp ligonių yra ir 
ligoninės įnamiai, ir sargai bei 
kiti tarnautojai.

NAUJIENŲ-ACME Telcphoto
Teisėjas Kenesaw Landis su beisbolo komandų lyderiais tariasi apie lošimų 

planus. . ’

submarinas.

ARTINASI “MISS LITHUANIA 1940” 
RINKIMAI

Lietuvaitės, Skubėkite Registruotis
Laimėtojos Gaus Puikias Dovanas

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

ai tilps vėliaus, bet dar palyginant labai mažas skaičius. 
Todėl, mergaitės nevilkinkite. Iškirpkite “Naujienose” 
telpantį kuponą ir prisiųskite į “Naujienas” kartu su 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.

VAKAR CHICAGOJE
• Gaisras padarė apie $4,- 

000 nuostolių garsiam Skyro- 
cket restorane, prie S kokie 
Highivay ir County Line vieš
kelio. Ugnis* prasidėjo virtu
vėje.

• Trys nežinomi vyrai va
kar -sumušė Gust Terzake, sa
vininką Ranch valgyklos, ad
resu 123 East Oak Street. Jis 
sako, kad tai buvę “unijistai”, 
kurie nori priversti jį prisipa.- 
žinti uniją savo darbininkams.

• Antru kartu 14 mėnesių 
bėgyje sprogo bomba prie Lin
coln Milk Company, 1925 So. 
Kedzie avenue. Padarė apie 
$200 nuostolių. Pieninė yra 
nepriklausoma ir parduoda 
pieną šiek-tiek pigiau ,negu 
‘ ‘ organ i z uoto s” pieninės.

9 Chicagos fcderalis teis
mas dabar sprendžia įdomų 
ginčą, liečiantį pieno butelius. 
Viena pieninė, Fieldcrest Dai- 
ry, nori panaikinti stiklinius 
butelius, ir įvesti jų vietoj va
škuoto popierio butelius. Bet 
miesto sveikatos departamen
tas tam priešinasi. Dr. M. J. 
Prucha ir keli kiti mokslinin
kai iš Illinois universiteto va
kar ii' užvakar liudijo teismui, 
kad popieriniai buteliai yra 
sanitariškesni už stiklinius.

Ginčą sprendžia teismo magis
tras Jacob J. Grossman.

e Kaip penktadienio rytą 
Cook apskričio kalėjimo elek
tros kėdėj turėjo mirti 35 me
tų chicagietis Steire Cygan. 
Bet teisėjas Prystalski baus
mės įvyki nimą atidėjo iki rug
sėjo 29 d., duodamas* progos 
nuteistojo advokatams ape
liuoti į aukščiausį teismą. 11 
metų atgal Cygan nužudė Chi
cagos policistą, John Chiska.

• Aludininkas Forrest Wal- 
bauin i Elgin, III., vakar liudi
jo valstijos gėrimų komisijai, 
kad du gengsteriai jį privertė 
įdėti “slot-mašinas” -savo ali
nėje, kitaip grąsindaini kerštu 
jam ir jo šeimynai. Walbaum 
toliau liudijo, kad panašiu bū
du yra terorizuojami ir kiti 
aludininkai, kurie “slot-maši- 
nų” nenori.

Prigėrė Degtinės
Kubile

Slaptoj samogono varykloje, 
ties 916 S. Carpenler Street, į 
kubilą degtinės raugo įkrito 
ir prigėrė 50 metų chicagietis 
Michael De Ferno, nuo 1066 
Taylor Street. )
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NUSKANDINTAS LENKŲ LAIVAS UŽBLOKAVO GDYNIA UOSTĄ.

NAUJIENŲ-ACME Tolepnoto

Northwestern universiteto futbolo komanda jau pradėjo pratimus.
NAUJIENŲ-ACME Telephoto 

FIURERIS” HITLERIS SU LAKŪNAIS KARO FRONTE.
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NAUJIENŲ-ACME Telcphoto
Prancūzų kreiseryje. “Pluton” įvyko ekspliozija, dėl kurios žuvo apie 100 jurininkų.MOLOKO.

EVANSTON, ILI




