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UDiary •

Prez. Koosevelt«n reika auh bargo panaikintij™
C

TAI PADĖS J. VALSTIJOMS APSISAUGOTI 
NUO KARO

Pataria uždrausti Jungt. Valstijų pilie 
čiams keliauti karo zonose

WASHINGTON, D. C., rūgs. Jungt. Valstijos, ir jeigu'reik 
2’1. — Ketvirtadienį susirinko menas kelionėje ištiks nelaimė, 
Jungt. Valstijų kongreso nepa- tatai ji Jungt. Valstijų. intere- 
prasta sesija.

Prez. Rooseveltas kalbėjo 
abejų rūmų posėdžiui. Jis rei
kalavo, kad ta dalis Jungt. Val
stijų neutralumo įstatymo, ku
ri draudžia parduoti ginklus 
kariaujančioms x šalims, butų 
panaikinta.

Jis patarė kongresui palikti 
neutraliteto įstatyme sekciją, 
kuri draudžia Amerikos pilie
čiams ir laivams keliauti karo 
zonose.

Jis patarė atnaujinti įstaty
me vadinamą cash-and-carry 
sekciją.

[Ta sekcija reiškia, kad ka
riaujančios šalys gali pirktis 
Amerikoj reikmenų už pinigus. 
Nusipirkusios tos šalys skai
tysis reikmenų savininkės, o ne

sy nekliudys.]
Kalbėdamas toliau prez. Roo- 

seveltas pareiškė, kad, jo ma
nymu, šitoks įstatymas geriau
sia apsaugos Jungt. Valstijas 
nuo įsivėlimo į karo verpetą.

Prisiminęs vadinamąjį “tai
kos bloką”, prezidentas pasa
kė: “Tegul jokia grupė fteįsi- 
vaizduoja, kad ji viena turi 
taikos etiketę (label). Mes vi
si priklausome jai.”

Kalbą baigdamas, preziden
tas rimtai įspėjo, kad jis no
rėtų suteikti viltį taikos. Bet 
pareiškė jis:

“Aš negaliu. Faktai verčia 
mane pasakyti visu atvirumu, 
jogei tamsesnės dienos matyti 
ateity.”

■

NAUJIENŲ-ACME Toleptioto
WASHINGTON, D. C. — Alf. M; Landon, (po dešinei), Frank Knox iš 

Chicagos (po kairei) ir kongresmanas ;Jošeph Martin, republikonų vadai, kurie 
turėjo pasitarimą su prezidentu Roodėvęltu.

NUŠOVĖ RUMUNIJOS PREMJERĄ

Vokietija nesibriaus 
į Belgiją arba Ho- 
,. landiją

Daugiau darbų J 
Valstijose dėl 

karo

Rusai ketina pasida
linti Rumunija

••s
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KARO ŽINIŲ SATRAI KA
_________ 12___________

BERLYNAS, Vokietiją tugs. 
21. — Per paskutines kelias 
dienas plito gandai, kad Vo
kietija galinti įsiveržti į Bel
giją arba Holandiją ir per jas 
pulti Francuziją. Ketvirtadienį 
Joseph Goebbels, Vokietijos 
propagandos ministeris, kate
goriškai pareiškė, kad Vokie
tija neketina veržtis nė į Bel
giją, nė į Holandiją.

Britai-francuzai 
prisiruošę ofen- 

syvui

WASHINGTON, D. Ci, rugfc 
21. — Federalios valdžios eko- 
nomistas ketvirtadienį pareiškė, 
kad tarp 1,000,000 ir 1,500,000 
darbininkų gaus darbo iki sau
sio mėnesio, jeigu karas Eu
ropoje tęsis ir jeigu Jungt. 
Valstijos gaus kariaujančiųjų 
šalių užsakymų. Ateinantį pa
vasarį, gal būt, bus paimta j 
darbus dar apie 1,500,000 žmo
nių. Pasak to ekonomisto, ku-< 
ris pareikalavo, kad jo vardas 
nebūtų skelbiamas, šiandien 
Jungt. Valstijose bedarbių esa
ma 9,000,000.

P ARY ŽIU S, Fr ancuzi j a, 
rūgs. 21.-7-Paryžių pasiekė 
žinios, kad rusai ir vokiečiai 
planuoją sudraskyti Rumu
niją ir ją pasidalinti. Rusi
ja gausianti Besarabiją.

.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- .

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs, duoto jas, gen. Brauchitsch. Tai 
21. — Francuzija pabaigė ge- esąs ženklas, kad vokiečiai 
neralinę tficibiiizaciją. Ji dabar skaito karą Lenkijoj baigtu.

's..'*. • 1 . * »’ *.

21.

_______ \t
BASEL, Šveicarija, rūgs. 21. 

2— Vokietijos artilerija ketvir
tadienį smarkiai apšaudė Fran- 
cuzijos susisiekimo linijas, kur 
buvo pastebiamas didelis ka
riuomenės judrumas. Karo eks
pertai Šveicarijoje mano, kad 
britai ir francuzai susitarė dėl 
punktų, kur pradėti ofensyvą 
prieš svarbiuosius Siegfried 
tvirtovių fortus, ir kad, ofensy
vą jie pradės artimoj ateity.

Abejoja ar naciai iš 
vysyts ofensyvą 

vakaruose

Vokiečiai nori sunai
kinti Francuziją — 

sako Daladier r
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

21. — Premjeras Daladier ket- '*.<**■ ' ■' ' T
virtadienį kalbėjo per • radiją. 
Jis ragino franęųzus kovoti Vo
kietijos užsimojimus, kurie tai
kosi sunaikinti Francuziją.

Daladier nepainiojo žodžių. 
Jis pareiškė, kad nežiūrint Hit
lerio užtikrinimų, jogei jis ne
kariaująs prieš Francuziją, tik
rumoje gi jis iššaukė karą tik
slu pražudyti Francuziją.

turi 6,000,0,00^ vyrų krutijąi 

t LONDONAS,: < Atrija, rufcš. 
21. —
dienį paskelbė, kad vokiečių 
laivas Bremen esąs britų ran
kose. Pranešimas betgi nepa
tvirtintas. i

—-X-- X—X--
BUCHAREST, Rumunija, 

rug»L>21. — Ketvirtadienį nu
šautas Rumunijos premjeras 
Calinescu. Galvažudybę papildė 
Rumunijos naciai. Piktadariai 
suimti.

Angly spauda ketvirta-

rūgs.
Britai apskaičiuoja, kad

Rusai “valo” 
Ukrainą

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
21. — Pasiekiančios Rumuniją 
žinios iš lenkų Ukrainos, kurią 
užėmė rusai, sako, kad dauge
liui Lenkijos 
(lyta mirties 
tųjų mirtimi 
kurie turėjo
režime vietas. Taigi rusai 
lo” Ukrainą.

valdininkų įvyk- 
bausmė. Nubaus- 
yra ir ukrainų, 

augštas Lenkijos 
“va-

SS

Chicarai ir apielinkei fede- 
ralio oro biurą* šiai dienai 
našauta*

Giedra; truputį šilčiau; 
lė teka 6:36 v. r., leidžiasi 
vai. vak.

sau-
6:60

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 21. — Ketvirtadienį ta
po nušautas Rumunijos prem
jeras Armand Calinescu, kai 
jis 'važiavo automobiliu Bucha- 
resto, Rumunijos sostinės, gat
ve.

Kitas automobilis pasivijo 
premjerą ir iš jo Calinescu ta
po nušautas 12’:30 vai. dienos 
(6:30 vai. ryto Chicagos lai
ku).

Calinescu buvo žinomas kaip

“stiprus Rumunijos žmogus”. 
Tai jo ranka nuslopinusi keliais 
atvejais Plieno Gvardijos — 
nacių organizacijos — veiklą.

Kitas dalykas. Trečiadienį 
paskelbta, kad tapo areštuota 
eilė vokiečių sąmokslininkų 
Rumunijoje, šitie vokiečiai pla
navę sukilti, kai vokiečių ka
riuomenė prisiartins Rumuni
ją, kariaudama prieš lenkus 
Vietoj vokiečių betgi Rumuni 
jos rubežius priėjo rusų kai
ri uomenė. t

JAU SUDARYTAS SOVIETAS VILNIUJE
LIETUVIAI IR RUSAI PAŽYMĖJO RUBEŽIŲ VĖLIAVOMIS

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
21. — Pagal rusų-vokiečių pla
nus, koki jie buvo ketvirtadie
nį, u Vilnius ir Lvovas pasiliks 
rusų rankose ir bus Rusijos 
miestai. Be Vilniaus ir Lvovo, 
rusų rankose pasiliks Gardinas, 
Baltstogė ir Lietuviškoji Bra
sta.

Lietuviai nori gauti Vilnių. 
Tačiau mažai vilties jiems yra 
miestą gauti, nes ketvirtadie
nio pranešimai sako, jogei Vil
niuje jau sudarytas sovietas ir

rusai ten pradėję vykdyti savo 
tvarką.

-- X-- X-- X—
KAUNAS, rūgs. 21. — Lie

tuvos kariuomenė ketvirtadienį 
padėjo vėliavas tose apylinkė
se, kuriose Lietuvos-Lenkijos 
rubežius atrodo neaiškus. Tą 
patį padarė Rusijos kariuome
nė.

Rusijos karininkai, pasiekę 
Lietuvos sieną, pareiškė, kad 
jie respektuos Lietuvos neutra
litetą.

LENKAI KARIAUJA'PRIEŠ RUSUS
Gardino, sako tie pranešimai. 
Rusijos motorizuotos dalys 
smegančios giliai pelkėtoje Gar
dino apylinkėje. Gautu Buda
pešte pranešimu, rusų nuosto
liai esą sunkus.

Pasirodė stiprus pasipriešini
mas rusams ne tik prie Gar
dino, bet ir pietuse, Karpatų 
kalnų srity.

Kiti pranešimai sako, kad 
lenkų rankose pasilieka dar 
Lvovas ir Luk. Varšuvos sto
tis paliovė transliavusi prane
šimus, miesto likimas nežino
mas.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
2L — pranešimai "sa
ko, kad lenkai dar priešinasi 
keturiuose punktuose: prie 
Varšuvos, prie Modlino, 18 my
lių atstumoje į šiaurės rytus 
nuo Varšuvos, Hela įlankoje, 
arti Dancige, ir Kalvarijos kal
ne, 23 mylios į pietų vakarus 
nuo Varšuvos.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

21. — Vokiečių žiniomis jau 
sudarytas Vilniuje sovietas.

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

21. — Paryžių pasiekia prane
šimai, kad vokiečiai ir rusai 
planuoja sudraskyti Rumuni
ją

nerodo pasipriešinimo ru- 
Bet ketvirtadienio prane- 
pasiekią Rumuniją jau 
kitaip.

’" ;BUDAPESf, Rumunija'' rūgs. 
21. — Nuo rusų įsibriovimo 
Lenkijon iki ketvirtadienio pra
nešimai sakė, kad lenkai prak
tiškai 
sams. 
Šimai 
kalba

Nespėjo vokiečių motorizuo
tos dalys pasitraukti iš Brest 
Litovsko, kaip lenkų kariuo
menė persiorganizavo ir užpuo
lė rusus. Lenkai prastai apgin
kluoti, bet jie puola rusus pik
tu įniršimu.

Didelis lenkų ir rusų mušis 
eina pelkėtose apylinkėse arti

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, 

21.
šešta dalis vokiečių submarinų,
kurie veikė atvirose jurose, pa
skandinta.

—x—x—x—
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 21. — Rusai suėmė 60,- 
000 lenkų nelaisvėn, užgriebė 
120 lėktuvų ir 280 patrankų.

—X—X—X--
BERLYNAS, Vokietija, rūgs.

Vokietijoš propagandos 
Goebbels pareiškė 

ne- 
ša-

Delegatai renkasi 
Pan-Amerikos 
konferencijon

PANAMA, rūgs. 21. — Jau 
atvyko čia įvairių Amerikos 
respublikų delegatai Pan-Ame
rikos konferencijon, kuri pra
sidės ateinantį šeštadienį. Tarp 
atvykusiųjų yra Jungt. Valsti
jų atstovas, Sumner Welles, 
valstybės departamento sekre
torius pavaduotojas.

Atvyko ir šeši Vokietijos di
plomatai, kurie nori “stebėti” 
konferenciją. Iš kai kurių ame
rikiečių pareiškimų tenka sprę
sti, kad jie neįsileis vokiečių 
į konferenciją.

Konferencija svarstys Ame
rikos respublikų problemas ry
šium su karu Europoje.

Britai paskelbė vo
kiečių firmų sąrašą

—x—x—x—
HSINGKING, Mandžurija, 

rūgs. 21. — Rusai ir japonai 
ketina apsimainyti belaisviais.

-- X—X—X--
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

21. — Ketvirtadienio praneši
mais sukilimas Čekijoj nuslug- 
stąs, tačiau gauta žinių, kad 
sukilimas išsiveržęs Karpatų 
Rusijoj, kuri priklauso Vengri
jai.

—x—x—x—
BUCHAREST, Rumunija, 

rūgs. 21. — Naujame Rumu
nijos ministerių kabinete, po 
užmušimo Calinescu, premjeru 
paskirtas generolas Argesanu. 
Aštuoni Calinescu užmušėjai 
sušaudyti toje vietoje, kur jie 
niišovė buvusį premjerą.

Dar kariauja Gdy- 
nios apylinkėje

BERLYNAS, rūgs. 21.—Tre- 
čiadienio pranešimai Berlyne 
sakė, kad lenkų kariuomenė — 
tarp 2,000 ir 3,000 vyrų — 
kovojusi su vokiečiais Gdynios 
apylinkėje,- pasidavė. Bet ket
virtadienį ankstyvieji praneši
mai pripažįsta, jogei dar vie
nas lenkų būrys Gdynios apy
linkėje Hela tebekariauja. ši
tiems lenkams vadovauja lenkų 
karinės mokyklos auklėtiniai 
kadetai.

6,000,000 franeuzų 
mobilizuota

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
21. — Ketvirtadienį išėjo ge
neralinės Francuzijos mobiliza
cijos laikas. Dabar Francuzija 
turi 700,000 vyrų reguliarios 
kariuofrienės ir 5,300,000 vyrų 
rezervų. Reguliarioji Francuzi
jos kariuomenė skaitoma ge
riausia Europoje.

...  ..........    1 II.. ..I .U

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
21. — Karinių Rumunijos ra
telių gautomis žiniomis sovietų

uoste Rusija pasiuntė 110 savo ka
riuomenės divizijų Lenkijon.

nigs, 
rate-
nuo-

Painformuotose
PARYŽIUS, Francuzija, 

21.
liuose Paryžiuje vyrauja 
monė, kad vokiečiai vargiai iš
vystys didelį ofensyvą vakarų 
fronte.

Dalykas štai koks: Tegul vo
kiečiai ir užkariaus Lenkiją. 
Lenkų neapykantą vokiečiams 
yra taip didelė, kad vokiečiai 
turės palikti Lenkijoje apie 
400,000 savo kariuomenės 
“tvarkai” palaikyti. Naciam 
tenka stiprius kariuomenės 
kadrus laikyti taipgi Čekijoj 
ir Austrijoj. Todėl abejojama, 
ar jie turi pakankamai jėgų 
dideliam ofensyvui vakarų 
fronte, kuris reikalauja dides
nių aukų, negu apsigynimas.

21. 
ministeris 
ketvirtadienį, kad vokiečiai 
ketina briautisį neutralias 
is, Belgiją ir Holandiją.

—-X—x—X—
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

21. — Būrys lenkų kareivių 
ketvirtadienį dar laikėsi Gdy- 
nios apylinkėje, kariaudamas 
prieš vokiečius.

-- X—X—X---
ROMA, Italija, rūgs. 21. — 

Mussolinio dienraštis ketvirta
dienį patarė francuzattis ir -bri
tams priimti Hitlerio* pasiuly- 

taikos ir baigti karą Eu-

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
21. — Britanija paskelbė są
rašą 278 vokiečių firmų. Jei
gu kurios svetimšalių firmos 
darys biznį su minėtomis vo
kiečių firmomis, tai Britanija 
atsisakys turėti bet kokius rei
kalus su tomis svetimšalių fir
momis. Reiškia, Britanija da
vė pasirinkti biznieriams, ar 
jie nori su anglais pirkliauti, 
ar su vokiečiais. Britanijos są
rašas palies ne vieną į Jungt. 
Valstijų, firmą.

Bremeną suėmę 
anglai

LONDONAS, Anglija, rūgs.
Britų spauda antradie

nio rytą pranešė, kad puošnų
jį vokiečių pasažierinį laivą 
Bremen yra suėmę anglai. Ki
ta vertus, vokiečių konsulas 

pareiškė, kad 
Rusijos

21.

New Orleanse 
Bremen esąs 
Murmanske, s

Lenkija pasiliks iš
tikima talkininkams
— sako Padarewski

Vokiečiai ieško Ame 
rikos palankumo

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
21 Varšuvos radijas ketvir
tadienio rytą įtutilo po trenk
smo girdėto per radiją, kuris 
atrodė kaip eksplozija. Miesto 
likimas nežinomas.

X4—-X-—X—- .
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

21. — Iš Lenkijos fronto' su
grįžo J Vokietiją vokiečių ka
riuomenės . vyriausias koman-

GENEVA, Šveicarija^ rūgs. 
21. — Ignace Padarewski, gar
susis pianistas ir pirmasis Len
kijos prezidentas, išleido pa
reiškimą* Jis sako: Lenkijai 
teko atlaikyti pirmąjį Hitlerio 
karo mašinos spaudimą. Nors 
vokiečiai ir užkariautų Lenki
ją, ji pasiliks britų ir francu- 
zų .talkininkė.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
21. 
rateliuose kalbama; kad vokie
čiai iki šiol nedėjo rimtų pa
stangų Varšuvai paimti. Jie tik 
daro spaudimą, kad Varšuva 
pasiduotų.

Vokiečiai nepuolė Varšuvos 
iki šiol, kaip galėtų pulti, nes 
Jungt. Valstijose susirenka ne
paprasta kongreso sesija ir ne
norima smarkiu puolimu sukel
ti Amerikos opiniją prieš Vo
kietiją.

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

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

—NAUJIENŲ ADMIN.
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APLANKIUS PASAULIO PARODU SU 
BIRUTIECIAIS

Rašo Adomas Mąskoliunas

Besirengiant kelionei.
Birutes Choras, gavęs pakvie

timą dalyvauti Lietuvių Dieno? 
je Pasaulio Parodoje, New Yor- 
ke, rugsėjo 10 d., tuojau tą 
pakvietimų priėmė. Kadangi 
choras susideda iš jaunuolių, tad 
kuris jų nenorės pamatyti New 
Yorko didmiestį ir kartu Pasau
lio Parodą. Be to, dar ir musų 
mažą tautą pasaulio akyse tin
kamai parodyti. i

Nutarta ir padaryta.
Musų choro mokytojas p. J. 

Byanskas pilnai suprato, kad 
tas darbas, kartu ir toji brangi 
kelionė, nebus lengvas dalykas 
atlikti, bet nieko nepaisydami 
pradėjome dirbti rimtai ir už
baigėme garbingai. Reikėjo su
simokyti 12 dainų ir visas at
mintinai, nes taip buvo patvar
kyta nuo generalio vedėjo kom
pozitoriaus Žilevičiaus^

Iš karto norinčių važiuoti 
choristų atsirado veik visas cho
ras. Tas sudarų labai palanki! 
ūpą ir dainas susimokyti. Pra
dėjo po dvi dienas į savaitę lai* 
kyti repeticijas. Dainas išmoko* 
me gerai. Bet kada atėjo laikas 
tikrai pasisakyti, kurie galės

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.
3121 So. Halsted St 
Telefonas YARDS 3609

vykti ir ktiriė ne, tai pasirodė 
i visai kitokis musų choristų są-r 
statas. Tie, kurie labiausiai bu
vo pasižadėję ir labiausia norė
jo važiuoti, atsiradus kliūtims, 
negalėjo. Tos kliūtys irgi buvo 
keleriopos- Vieni negalėjo pas!- 
liirosuoti iš darbo, antri iš mo
kyklos, treti neturėjo lėšų ir t.t. 
Tačiau kuriuos tos kliūtys ne
palietė, tai tie sudarėme gan 
gražų būrelį iš 23 asmenų.,

“Pražuvo” pasažierė.
Norėdami daugiau laiko tu

rėti ir pamatyti Pasaulio Paro
dą, mes nusitarėm išvykti kele
tą dienų anksčiau. Tad išvyko
me rugsėjo 5 d., 10 vai. ryto iš 
Dearborn stoties.

Kadangi musų grupė buvo ne
maža, ir visi kartu ir laiku tu
rėjome susirinkti, nes turėjom 
specialų vagoną vien choris
tams, tad nemažai buvo ir sku
baus lakstymo, kol visi susiri- 
gavome į vagoną.

Aš, kaipo seniausias birutie- 
tis iš amžiaus ir iš priklausymo 
Birutės chorui, pats pirmutinis 

, susiradau gelžkelio stotyj ir 
tuojau paleidau savo akis į dar
bą ieškoti, kur randasi kiti ma
no sankeleiviai. Pirmiausiai pa
mačiau musų Mariutę Bernotai
tę, kuri kartu yra ir musų iždi
ninkė. Be jos mes visi butume 
pasilikę namie. Na, ir jau sus'i- 

jdatė dvi galvos kartu ieškoti ki
tus choristus. Didžiausį nuims 
rūpestį sudarė viena panelė iš 
Rockfordo. Būtent, p-lė Čepulis, 
kurios mes asmeniškai nepaži
nome. Veik visi kiti jau buvo
me susigrupavę lipti į mums

NAUJIENŲ-ACME Telephčto
•Penki lenkų skautai* kurie mažu laiveliu iš Gdy 

nios išplaukė į Chicago.

7. •

Ilgy-

ryta kambarių rezervacijos. Te 
nai pasitikome p. Bukšnaitį Jr. 
musų belaukiantį. Jisai mums 
parūpino ir kambarius Hotel 
Latham, prie 5th Avę. ir 28-los. 
Taipgi prie viešbučio mumis 
pasitiko ir Margaret Maskolių-

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

. Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONT^AS Mine Run iš. geriausių mainų, 
ciaųg.*,4uUdų išimtą Perkant $7-40
5 toWūš ar daugiau .......    I
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas "

Sales Tax ekstra.

/ - - - • - f - - ' ■ v T ,

1411 So. Halsted Street 
Ttl. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALE MALEVA .....t..........   970
4 IIR. SPAR VARNIŠIUS ......................  $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS .......................................... 50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .................................. $1-6$

PRISTATOME MIESTE VISUR.
... "U ,

lDr. V. E. SIEDL1NSKJlio linija mums davė keliones 
palydovą, kuris mums daug pa
gelbėjo pamatyti Washingtono 
valdiškus namus ir kitas įdo
mesnes vietas. Atėjus prie kapi- 

' toliaus namo, užVeizda mus gra
žiai pasitiko ir noriai viską ap
rodė. Ant paties kapitoliaus laip-1 nas, kuri yra ištekėjusi už Dr. 
tų musų jaunuolis Maukus Jr. 
nufotografavo musų vjsą grupę, 
jau mes buvome be miego per 
dieną ir naktį, bet kaipgi gali 
miegoti, kad daug reikia apei
ti ir apžiūrėti. Nepaisant mus 
puolančio nuovargio, mes dar 
užlipome į George \Vashington 
Monument, kuris siekia 555 pė
das. Pamačius viską kiek lai
kas mums leido ir Vėl tęsėme 
savo kelionę toliau, Washingto- 
ną apleidome 2-trą vai. popiet.

’ ' z
Amerikos metropolyje.

Kelionėje iš Washingtono į
Ne\v Yorką visų musų mintys I Optometrically Akių Specialistas 
buvo atkreiptos į Pasaulio Pa
rodą. Jautėmės biskutį pavargę, 
bet kada artėjant link New Yor
ko pirmiausia pamatėme Lais
vės Statulą, tai visi vieningai 
Užtraukėme Amerikos himną. 
Traukiniui sustojus mus jaul 
laukė du bušai, kuriuos parūpi
no Baitimore ir Ohio gclžkelis. 
Sulipome į busus, ir turėjome 
persikelti per Hudson upę. Ka
dangi upė labai plati, tai mes 
išlipome iš busų, ir nuo laivo 
gražiai matėsi didžiulis New| 
Yorko miestas su jo dangorai
žiais. Tai tikrai gražus ir ilgai 
atmintinas vaizdas. Perplaukus 
per Uudson upę, musų busas 
atvežė prie viešbučio durų, kur

Paul Fisher ir gyvena Bridge- 
port, Conn^Ji pasiilgusi Chica- 
gos, todėl norėjo pasimatyti su 
savo dėde ir sesute Evelyn.

(BUS DAUGIAU)
-H ■ R........ — ........... . ..................................

.feu feww»J po- f

ARIU SPECIALISTAI

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadieni

4631 So. Ashland Avė.
TeL Yards 0994.

An trach, Ketvirtad% Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

DR. STR1KOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ’ki 8 

vak. Nedėlidr pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4767 

Namų Tekt Prospect 1939

DR. VAITUSH, DPT- 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Tel Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 
2808 West 63rd StPalengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir foliregystę. Pri
rengia teisingai akinius, visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, K’eivns aky< 
atitaisomos.

į VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMIAICK fili .
t**

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitariu.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6339 
Re«. Hyde Park 3391

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

paskirtą vagoną, o musų vieš
nios dar vis nesurandame. Beli
ko tik 10 minučių iki laiko iš
vykti. Nežinome, ką bedaryti su i 
musų viešnia. Šaukėme musų 
choro pirmininką p. Millerį, 
kad las mums atpasakotų, kaip! 
toji panelė atrodo, kad mes ga
lėtumėm ją greičiau surasti. 
Mažai naudos iš tos pastangos. 
P-nas Milleris mums paaiškino, 
kad ta viešnia yra graži pane
lė, ir kai ją užkalbini, tai jinai 
gražiai nusišypso. Tada visiškai 
netekę vilties musų viešnią su
rasti pradėjome maršuoti link 
traukinio vartų su savo čemoda
nais rankose, ir kada musų vi
sa grupė susirigayo, tada ir mu
sų viešnia staiga atsirado. Pati 
save persistatė ii’ greitai susipa
žinome.

P-as Milleris tiesą šakė, kad 
p-lė tikrai graži ir labai manda
gi. Visi pradžiugę, ksįd musų 
viešnią . ąlsipdo
jrnu’e žygiuoti į nAihlš^paškirtą 
vagoną, kuris buvo pažymėtas 
su didele iškaba “Lithuanian 
Chorus”. Sulipę į vagoną atra
dome, kad mčs važiuosime tik
rai karališkai. Vietos daug. Pyp- 
koriams atskiras kambarys. Na, 
ir ko daugiau, bereikia. Pasiskir
stę savo vietas, susitvafkę ba
gažus į vielą ir traukiniui išė
jus iš stoties užtraukėme dainą.

Dūmų ir kalnų mieštas.
Apleidus Chicago, traukinys 

patraukė link Pittsburgho., 
Traukinys bčgo greit, bet musų 
laikas dar greičiau. Mat, mes. 
turėjome kartu su mumis p-lę 
Lukas, northsaidiškę, kuri visą 
laiką mus linksmino su savo 
gabumais mums laimę atspėti.? 
Katras sutiko savo laimę patir
ti, tai ir mes visi klausėmės ir 
juokėmės iš pasakytos laimės. 
Kortos visuomet teisybę pasa
ito.;.

Kelionė iki Pittsburgho buvo 
abai trumpa ir smagi. Pittsbur- 
$he traukinys sustojo apie 3 va
landas. Tas davė mums progos 
pamatyti tą kalnuotą miestą. 
Man teko pirmą kartą matyti 
.okį “venzytą” miestą kaip Pitt- 
sburghas. Dūmai, kalnai ir vėl 
luinai. Mes susigrupavome į 
mažus būrelius ir patraukėme 
į miesto centrą surasti geros 
Valgyklos, o po to, eiti pamatyti 
patį miestą. Viskas pavyko ge
rai, išėmus vienos grupės pane-. 
les, kurios užsigeidė užlipti ant 
aukšto kalno, kad galėtų kar
tu visą miestą pamatyti. Užlipti, 
sako, buvo daug lengviau, ne
gu nulipti. Mat, tos aukštos ba
telių kulnys yra kaltininkės. 
Nedaug truko, kad tos panelės 
butų pavėlavusios į traukinį.

Šeštinėj.

Apleidus durnų miestą Pitts- 
burghą, pasileidome link Wash- 
ington, D. C., jau nakties laiku. 
Nuovargi® dar nesijautčme. Bu
vome gerai pasistiprinę ir tiek 
pąt linksmi ir naujų žingeidi 

kupini. NVaslųngtonąyjiasle

' , ‘ ■ • ■ ■ ;

kerne 7 vai, ryto. Traukiniui su
stojus, pirmiausiai ėjome pasU 
valgyti pusryčių. Visi žinome, 
kad Washingtonas yra Ameri- ? 
kos sostinį tai ir pusryčius ti
kėjomės gauti mandresnius, ne
gu namie ar kur kitur. Pasiro
dė, kad skirtumas buvo vien 
tas, kad už tokius pačius pus
ryčius reikėjo biskutį brangiai! 
užsimokėti. NVashiiigtone mes 
sustojome net 7 valandas. Tas 
davė progos gerai pamatyti tą 
gražių trobesių miestą. Gelžke-^mums jau iš anksto buvo pada-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hcrmitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue '

Telefonu LAFAYETTE Vtm

■_ • koplyčios visose1^ VlCZOLl Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių nulio programų Antradienio ir Šešta
dienio vakarais 6:30 vaL vakaro iš W. BL L t. (MM K3 

—Pranešėjas r.

.11,.,. ,- — ------ ----------1 - -... ,ild|MAlnT Įlii «lir.,h>«trrti tsiiltli -i.-*

Laidotuvių Direktoriai

’Žitlcvrijp <r

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

8

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

KITATAUČIAI
Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH.
. 756 West 35th St.

Cor. of 351 h and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICH1GAN BLVD.

Tel. Kenvzood 5107.

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rež. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
ISl RUSIJOS

. Gerai- “lietuviams žinomas per ’ '3# i 
nietus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ir

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas Rez. Tel.
DORchester 7200 STEwart 3316

Dr. William J. Charm
DENTISTAS

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

prie Jeffery Avė.

ADVOKATAI

No. 2001

Adresas./.

Miestas ir valstija mų

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
<957 W. Garfield Blvd.
Oor. Damen. Hemlock C699

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,...

I Vardas ir pavardė

Office *nd Res. Phone ^ammet 747> 
Office Hoųrs: 2-4 p, m 7-8:39 p. m

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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. Nea. nuo 10 iki U

Rez. Telephone PLAZA 3200

Tel. Yardš S146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Ud 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 9818.

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Yardi 1138

Tel. Pullnum 1179

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Limanica Avefiue

.. ......... *

t

. FRIENDSHIP FAN PATTERN 2OO1

No. 2001—Kaldra lovai padengti.

s»?
1,

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Uetuvių i 
Direktorių
Asociacijos

3319 Lituanica Avenue
S. E MAŽEIKA

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME

DALYSI

Ofiso Tel. Virglnla 8036.
Residenc© Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

Yardis 1139

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 Eąst 108th Street

Phone Canal 2515

ALBERT V. PETKUS
. Phone Lafayette 80244704 So. Wėstern Avė.

.,Mr Aff ----- 1

Phone Yards 4908
r*'—

ANTHONY B. PETKUS
0834 So. Western Ąve.
1410 South ,49th Gourt

Phone GroyehiH 0142
Cicero Phone Cicero 2109

4348 S- Galifomia Avenue

. . ..... trr?:

X MULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

pagal sutartį. 
u I ...» .....■4|w.o.4...>el ii — , I   I U-

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois 
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 9791 
Valandos: 9 ryto iki • vakaro

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

1040 Wfest 46th Street
I. J, ZOLP Phone YMti« 0781

t«rd» 0782
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Penktad., rugsėjo 22, 1939

viso ko, visų baisybių, neišgal- lai(la iau ?ra trečioji, žinoma,

nes šakose. Taifūnai kaip še 
inet, taip ir visuomet nepraeina

mai yra jau praeityje. Ši kny
ga yra pirma, mano skaityto
ji, tokia reali, tokia kupina

«.įsu

NAUJIENOS, Chicago, III

Rusija, nuplauta krauju savikritika,—gal gi knyga tik
-----------  įjos paprastose ribose sutilpus?

Taip vadinasi stambi (616 (Pradedant nuo Kaukazo fron- 
pusl.) didelė knyga, kurią pa-,to aprašymo, baigiant vieto- 
rašė Artem Vesiolyj (1935 m.'mis P"e Juodosios Juros, žie-
Maskvoje išleista leidyklos ®iŲ Kaukazu, iki Volgos, Kas-
“Sovetskij Pisatelj”). Tokios pij™,—eina baisus epas, kokio 
knygos pasirodo tik tada, kai dar pasaulis tikrai nebus ma-
visi jų pavaizduoti išgyveni- (Aišku, maišėsi ten ne-

Imažai ir musų tautiečių, pasi
pylus frontui į užpakalį). Ne
reikia stebėtis, kad minėtoji

STRS, kur tiek tos knygos da
lyvių, (o ir priešams įdomu,— 

vėliau ir|t°kie atsiminimai, tik graibs- 
(kad ir Vokietijos lVte graibstyti tokią knygą ir 

įgalėjo, (kiek leido prieinamu
mas, nes knyga, tiesa, gerame 
popieryje, paveiksluota, yra ir 
atskirų spalvuotų vaizdų, kai
nuoja net 13 rublių be virše
lio). Ir nepaprastai gaivalin
gas, stiprus autoriaus rašymo

votų, bet sunkesnių už išgal
votas, viso to ‘‘pragaro”, kurį 
nevienas vaizdavo 
Europoje.
romanų trilogija “Inferno”, ir, 
žinoma, daugybė kitų). Auto
riui nereikėjo nieko išgalvoti, 
jo visi vyksmai vyko šalia jo, 
su juo, jo gimtinės vietose. 
Žudynės, siutimai, žaginimai, 
priešų maišatis (žudo vieni- 
kitus “kaip kaleidoskope”) ,|bu(las! Tokie plunksnos užsi- 
baisus daiktas! Ir nebūtinai i mojimai ir gilumosna pasinė- 
kad girtų bolševikus,- ne! rimai! Drau«e sudgius su <tik- 
Autorius tik laikosi realybės, rai ,č.ia !) raYdon.‘1 si“lu„(?l!r 
kaip buvo, o jau iš to “praga— 
ro” išvadas, jeigu jos galimos,»krauju . ....
skaitytojas išsivesk pats... Tik kaIbant Jau aPle ties,?J« 
visai'nedaug visoj knygoj te- milžiniškų kovą, kuri tada su- ,x
rasi to, kas knygą daro “išti-ikret6 Rus'Jos Pla‘ybes. past-.dyje ir plysj kišemuje, išva- 
kima valdžiai”, jeigu taip butų!(laro' va,2‘las> ka(1 autorlus ’’a-;2'aV0 ešalonu pas
salima čia išsireikšti nes tik.šo kral>ju... Ir taip atitinka I eremyslj, Krevok l

, . . . , . .* . ..knygos antraščių raidžių krau- Krėva už Vilniaus), Molodeč-retai, visai mažai ir menkai;. -J® . „ .7

tėra parodoma, kaip iš viso 
to sumišimo komunistų parti
ja eina vadove ir nugalėtoja. 
Tuo knyga ir skiriasi, kad to 
“pataikavimo”, kaip turbut 
dabar, kiekvienas skaitytojas 
tuojau nori įtarti, kai paima į 
rankas STRS išleistą knygą, 
čia nėra. Tik kartais pamanai, 
kad dabar autorius turėtų bū
ti ju partijos nariu, taip lais
vai galėdamas ar drįsdamas 
rašyti, (nežinau tikrai iki ko
kio laipsnio siekia paprastoji

I—siulu, — virve!) einančiais 
ir nusižengimais, ne-

Naullenų-Acme Telcphoto
Joy Berwanger, pagarsėjęs Chicagos universiteto futbolininkas, bėga su fut

bolu.

O

tinka. Aš daug galvojau ir, tu
rint galvoj viską iki pačių 
smulkmenų, sakau: tisciplina, 
tisciplina, tisciplina, ir pava
sariop mes baigsime su Teni- 
kinu ir su kitais svoločj...”

Iš “Filjkos karjieros”: “Fil- 
jka. turėdamas neramumą šir-

M argumynai
Baisus taifūno padari-

a

niai Japonijoje

Totaliai degantis aliejus, visiems * a- 
liejlrtiam šildytuvams, švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7c už gal.

100 galonų—7Vžc už gal.
50 galonų—8^4 c 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.

Ijo spalva... Tokia knyga paro
dys kiekvienam, kaip griuvo 
ir kilo tas kraštas, krauju nu
siplaudamas, naujom 
persivilkdamas...

Pabuvojęs vokiečių 
vėj kareivis Fiodoras 
sako ir taip: “Su mašina Ame
rika iki to priėjo, kad ir dirb
ti niekam nereikia: guli, gird, 
amerikietis ant pečiaus, koją 
atvertęs, paspaudžia vienaį 
mygtuką—mašina jam suaria, 
paspaudžia kitą—pasėja, pas
paudžia dar— mašina javu/ 
nuima, iš’kulia ir į maišus su
pila, paspaudžia... —Taip, . -— 
pridėjo senis Koluchanas, — 
taryboje paspaus mygtuką, iš 
karto viską atima...”

Kaip šuva Lietuvoj, pasiko
ręs dėl mokesčių vokiečiams, 
ir čia: ‘‘Ant vartų, kur gyve
no Vaniakinas, pakabino pa
smaugtą ragažsiuliu vištą, į 
jos snapą buvo įkištas raščiu
kas: “Neteisk manęs, Pasiutęs 
komisare, aš pasismaugiau iš 
priežasties didžiulio kiaušinių 
kiekio nuostato”...

Štai, latvis ar lietuvis ten 
kalba: “Arčiau prie reikalo,— 
nutraukė jį storas Bredis 
(Briedis),—mus nedomina le- 
kcijus, mus domina karas” 
(netiksliai rusiškai)... Ir kitoj 
vietoj: “Priėjo Bredis:—»Par- 
tisanai, tai—kariauti po mažai 
ir šaukti po daug—niekur ne-

dienom

nelais-
Vygoda

no...
Nemunas: “Reino ir Mamos 

Dunojaus ir Nemuno vande
nys buvo drumzlųs nuo ka
riaujančių tautų kraujo”...

Nebepirmoj rusų 
randu “šmatok”, 
kas reiškia šmotelį, 
visa patarlė—musų 
timomis rankomis žarijas 
ti?...” (žarstvti)...

Kiekvienais metais vasaros 
karščių metu Japonijoje siau- 

(tai bus'č*a šiurpios vėjo audros — tai
fūnai. Taifūnai 1__ U__

mosferai nustojus ] 
ros. Tai atsitinka šiuo budu: 
šalto oro srovė apdengia šilto 
oro sluoksnį, šiltas oras būda
mas lengvesnis už šaltą sten
giasi iš jo išsivaduoti. Tokiu 
budu kyla nepaprasta audra, 

kuris

stolių. Taip pat visuomet pa
reikalauja žmonių aukų. Prieš 
kiek laiko praūžiąs taifūnas 
pataikė pagriebti važiuojan į 

| traukinį. Mušęs visa galia į šo
ną, nuvertė nuo bėgių ir nu- 

| voliojo per 50 metrų į šalį. Kai 
kuriuos vagonus, kurie buvo 

[tušti, nuridino per 100 metrų 
pavėjui. Keletas vagonų buvo 
visiškai sudaužyta. Patekę tai 
unui ant kelio silpnesnieji me

džiai, telefono stulpai, menkes
ni pastatai iš pagrindų sugriau
nami, šimtus metrų nunešami. 
Į taifūno nagus patekę paukš
čiai užmušami, sulaužomi jų 
kaulai, visiškai sulamdomi 
Taifūnui praūžus kartais tenka 
rasti nusviestų paukščių visiš
kai nupeštomis plunksnomis, 
beformės mėsos gabalą.

Ypatingai šiurpų vaizdą ir 
didelių nuostolių taifūnas pri
darė kai kuriuose uostuose. 
Reikia ypatingai tvirto laivo ir 
gero inkaro, kad išlaikytų tai
fūno siautimą. Vandens masė 
galingo sriauto verpete esti iš
sviedžiama i aukštį. Rangos už
lieja uostą, išgriauna molas, 
suardo visokius sustiprinimus. 
Dažnai pasilaiko, kad laivai 
apverčiami ar net išmetami 

važiuojąs ant kranto. Kai taifūnas praei- 
• na kur pajūriu, tai vandeniu 

to taifūno atsigulė į griovį. Tai-•užlieja tūkstančius hektarų že- 
f linui prašvilpus dviratis atras--mes, nuplauna pasėlius, suardo 
tas apie pusę kilometro nuneš- kelius. Viena laimė, kad taifli
tas * ir įspraustas medžio viršų- nas siaučia neplačiame ruože.

pa- 
Pa- 
tarė

išdaigų. Netoli Nago siaučiant 
taifūnui vienas ūkininkas 
sislėpė savo namo rūsyje, 
buvęs kurį laiką žmogus
taifūną praėjus ir išlindo į vir
šų. Kaip labai turėjo žmogus 
nustebti, kai neberado viršum 
rūsio buvusio namo. Namas iki 
pat pamatų praeinančio taifū
no buvo sugriautas, jo rąstai 

į išmėtyti po apylinkes, kažkur 
susidaro at- nune§fje miesto

pusiausvy- dviratininkas, užkluptas netiks-

knygoj 
šipatka”,1 
O čia ir 
“Ar sve- 

žer-

Pri-

vie- 
bet 

vei-

Paveikslai D. Darano. 
dėtas autoriaus portretas 
(spalvomis).

ši, atskirų rašinių, (ne 
nais metais ir rašytų), 
nuoseklios minties ir net
kėjų knyga—perneš skaityto
ją per tą taifūną, kuris buvo 
apėmęs še&ą pasaulio Malį. 
Knyga galima pavadinti netik 
“didingu paminklu”, bet tie
siai—dar tebešėlstančiu taifu- 5 *
nu, kuris randamas, kai tik 
knygą praskleidi...

—A re jas V it kaus kas.

/ baisiausias oro sūkurys, 
kyla aukštyn. Sūkurys pradžio
je esti dar silpnutis, bet vėliau 
susispaudžia ir ^pradeda nuo 
žemės kelti įvairius daiktus. 
Taifūnas pasidarė pilkas, net 
juodas .ir keliauja pažemiais 
tolyn. Taifūno užklupti žmo
nės slepiasi grioviuose, duobė
se, prisiriša prie stulpų ar me

džių kamienų. $
Nesėmai, rašo užsienio spau

da, taifūnas vėl nusiautė pieti
nę Japonijos dalį ir pridarė 
milžiniškų nuostolių. Aprašo
ma keletas nepaprastų taifūno

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

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

FED
LOAN ASSOClATlONof Chicago 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

JUOKAI

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 jmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

BURBULIUKAI
Viena vokiečių grafienė, gy

venusi. prieš šimtą su viršum 
metų panoro, plis truks, kad 
ji butų minima žmonių maldo
se. Ji kreipės į vieno vienuo
lyno viršininką, kad šis padėtų 
tuo reikalu.

— Bet, ponia grafiene, tam
stos pastangos visai nereikalin
gos. Tamsta jau esi vienoje 
maldoje kasdien minima, — sa
ko jai vienuolis.

— Kur ir kaip, — nudžiu
gusi klausia grafienė.

— Ogi ten 
kalbama “bet 
pikto”.

LAIMĖS
Plikio naujoji skrybėlė 

patiko vienam jo bičiuliui.
-r- Kaip tu gali vaikščioti su 

tokia skrybėle, — taria jam 
bičiulis.

— Tai mano laimės skrybė
le! — atkerta Plikis.

— Iš tikrųjų?
— Tikrai taip. Mano žmona 

pasakė, kad jei tik aš užsimau
siąs šią skrybėlę, tai galėsiąs 
vienas eiti

toje vietoje, 
gelbėk mus

SKRYBĖLĖ

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone GrovehilI 0306

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTU AUTOMOBILIU 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite 

kuris tarnaus daug metų už 
tokia kainą, 
mokėti, 
kaina nž 
šią dalį 
GALI E

garantuotą karą,

kokią išgalite 
Mes duosime gerą 
jūsų senąjį, o liku-

IS8IMOKETI PER 
DVEJUS METUS.

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

— iš stoties —

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 

f pranešimus.

ne-

kur 
nuo

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

MADŲ

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

INV>«VM«NT

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMĖS

ZfURĖK!

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

On
GALIMA PASIDĖTI PINIGUS 
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

MALONUS SUSITIKIMAS

LITHUAN1AN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N•4

Adresas..
1739 So. Halsted Street Miestas.

Valstija

M t M U I R_

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

KETI—36 MENESIAI IŠ
MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, Ui.

Vardas____________NAUJIENŲ SPULKA
TeL CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 .v.

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.
10 West 18th Street Va™street° 

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plant), garu arbav™ kmenų (piant), garu arba 

QE karatu vandeniu šildoma...
NEREIKIA PINIGU ĮMO

— Ak, koks malonus susi
tikimas, koks malonus susiti
kimas, — šaukia 'vienas pilie
tis patikęs kitą.

— Bet juk; aš tamstos ne
pažįstu, — ginasi antrasis.

— Ir aš tamstos nepažįstu 
bet pažįstu savo dingusį pal- 

~ sako pirmasis.

BET O kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00
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HAUJMEHOS 
The Lithuanian Daily New» 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3 c per copy,

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams________________
Pusei metų -------------------
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams ......___
Vienam mėnesiui _______

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ___________
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse

- $8.00
.... 4.00
..... 2.00
_ 1.50
..... .75

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)

------------------------------------------------------------------------------- c--------------------------

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

Metams ________________  $5.00
Pusei metų .....------------------- 2.75
Trims mėnesiams -------------- 1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ----------   $8.00
Pusei metų .......... 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Neutralumas ir ginklų embargo

bė”. Tai jam bus ypatingai svar
bu, jeigu jisai norės pasiūlyti 
anglams ir francuzams “taiką*’, 
baigęs užkariauti Lenkiją ir pa
sidalinęs jos teritoriją su rusais.

SOVIETŲ KARAS PRIEŠ 
LENKIJĄ

Daugelis Amerikos žmonių galvose susipainiojo du 
dalykai: neutralitetas ir uždraudimas pardavinėti gink
lus kariaujančioms valstybėms. Jie mano, kad tai reiškia 
tų patį. Bet tai yra klaida. Ginklų pardavinėjimas arba 
nepardavinėjimas nieko bendro su krašto neutralumu 
neturi. Tai yra speciali priemonė, kuri paprastai yra var
tojama, kaipo bausmė prieš tam tikrą valdžią.

Išimant prekes, kurios yra draudžiamos (kaip, pav. 
opiumas), kiekviena teisėta valdžia turi teisę pirkti ko
kią ji tiktai nori prekę kitoje šalyje, su kuria ji palaiko 
normalius santykius. Ginklai nėra draudžiama prekė. A- 
merika juos pardavinėja Meksikai, Argentinai, Rusijai ir 
bet kuriai kitai šaliai, kuri nori jų pirkti ir turi kuo už
mokėti. Tai kodėl ji negali jų pardavinėti anglams arba 
francuzams? Dėlto, kad Anglija ir Francuzija kariauja? 
Bet juk ginklai ir yra perkami karo tikslams, o ne kam 
kitam!

Pardavinėti tam tikrą prekę vienoms šalims, o ne
pardavinėti jų kitoms, reikštų diskriminaciją. O diskri
minacija yra priešingas neutralumui elgimosi būdas.

Šitos painiavos kaltininkai yra daugiausia senato
rius Nye ir tie jo draugai, su kuriais jisai anąmet tyri
nėjo amunicijos fabrikantų pelnus pereitame pasaulio ka
re. Jie surado, kad tie fabrikantai prisiplėšė daug pinigų 
iš ginklų ir amunicijos gaminimo, — kas yra tikra tiesa. 
Bet savo raporte senato komisija ne tiktai iškėlė aikš
tėn faktus, o ir pagamino savo “teoriją” apie priežastis, 
dėl kurių Amerika buvusi įvelta į pereitąjį karą. Ji sura
do, kad viena iš tų priežasčių buvo ginklų ir amunicijos 
pardavinėjimas Santaros valstybėms.

Senatorius Nye po to ėmė agituoti, kad butų uždraus
tas ginklų pardavinėjimas kariaujančioms valstybėms: 
tuo budu, girdi, Amerika apsisaugosianti nuo įsivėlimo į 
naują Europos karą. Daugiausia jo pastangomis buvo 
pravestas kongrese atitinkamas įstatymas, kuris buvo 
pavadintas “neutraliteto aktu”.

Bet senatorius Nye ir jo pritarėjai pasielgė nelogiš
kai. Senato komisijos raportas apie amunicijos fabrikan
tų pelnus parodė, kad ne tiktai ginklų pardavinėjimas, 
o ir visa prekyba su Anglija ir Francuzija, karo metu, 
sujungė Ameriką tampriais biznio ryšiais su tomis šali
mis ir, galų gale, prisidėjo prie Amerikos įsivėlimo į ka
rą. Jeigu senatorius Nye butų norėjęs pasielgti logiškai, 
tai jisai butų turėjęs pasiūlyti, kad kongresas uždraustų 
bet kokius biznio santykius su kariaujančiomis šalimis. 
Bet jisai to nepadarė. Kodėl?

Aišku, kodėl. Jeigu jisai butų pasiūlęs nepardavinė
ti kariaujančioms šalims kviečių, kornų, mėsos, rūbų, 
medvilnės, batų ir kitų prekių, tai jį butų nušvilpę jo pa
ties rinkikai North Dakotoje. Nutraukimas visos preky
bos su bet kuria šalim reikštų faktinai ekonominį boiko
tą toms šalims. Nedrįsdamas siūlyti pilną boikotą, sena
torius Nye, pasiūlė dalinį boikotą — ir pavadino tai “ne
utralumu” !

Neutralumas yra visai kas kita. Neutralume nepri
valo būti nei diskriminavimų, nei boikotavimų, nei kokių 
kitų represijų. Dabartiniame kare butų ne tiktai nelo
giška, bet ir be galo neteisinga, jeigu Amerika atsisaky
tų prekybą vesti ęu tomis šalimis, kurios kovoja prieš 
pasaulio taikos ardytojus.

Tad reikia tikėtis, kad J. V. kongresas, kuris vakar 
susirinko į nepaprastą sesiją, ' priims prezidento reko-

Stalino žvalgybininkai ir a- 
gentai dar vis bando apgauti pa
saulį, sakydami, kad sovietų ar
mija įsiveržė Lenkijon ne karo, 
bet “taikos” tikslais. Komunis
tų spaudoje prieš keletą dienų 
buvo skelbiama, kad “raudono
ji” armija Lenkijoje “neiššovė 
nė vieno šūvio”.

Tuo tarpu pats sovietų armi
jos generalinis štabas pranešė, 
kad ta armija tęsia “spaudimą 
prieš lenkų kariuomenę”; kad 
sovietų armija “po dviejų va
landų kovos” užėmė Vilnių; kad 
pietiniame fronte “raudonoji” 
armija įėjo į priemiestį Lvovo, 
kurį iš vakarų pusės atakuoja 
nacių kariuomenė.

Tai yra neginčijami karo 
veiksmai. Bolševikų generalinis 
štabas, be to, vakar pranešė ir 
apie didelį skaičių belaisvių, pa
imtų Lenkijoje. Kaip vienoje 
telegramoje iš Maskvos sako
ma,—

“Aukštoji (karo) vadovybė 
pranešė, kad per keturias die
nas nuo to laiko, kai Raudo
noji armija įmaršavo Lenki
jon, buvo paimta -daugiau, 
kaip 60,000 lenkų kareivių 
nelaisvėn. Komunikatas sako, 
kad per tą laiką nuginkluotos 
trys lenkų pėstininkų divizi
jos, dvi kavalerijos brigados 
ir daugelis mažesnių kariuo
menės dalių.

“ ‘Visi ginklai, artilerija ir 
amunicija* buvę paimti, oku
puojant apginkluotas Vil
niaus, Baranovičių, Molodeč
no ir Samių sritis.”
Taigi nėra mažiausios abejo

nės, kad sovietų valdžia veda 
karą prieš Lenkiją, su kuria ji 
turėjo pasirašiusi nepuolimo su
tartį.

NAUJIENOS, Cblcaga, UI

g

F H E Z. ROOSiįVELTAS 
Nepaprastoj J. Valstiją kon
greso sesijoj ketvirtadienį 
jis reikalavo, kad butą pa
naikinta drausmė parduoti 
ginklus kariaujančioms ša
lims.

, į galima gabenti laivais į kurį 
nors Rumunijos arba Bulgaru
os uostą, o iš tenai — geležin
keliais (jeigu tos šalys leis) į 
Vokietiją. Tai butų, gal būt, pi
giausias kelias. Bet nei Rumuni
ja, nei Bulgarija neturi tam tik
rų vagonų ir kitų geležinkelių 
įtaisymų tokiam milžiniškam 
žibalo kiekiui pergabenti. Juk 
norint pristatyti 10 milionų to
nų kasmet, reikėtų paimti po 
kokius 30,000 tonų kasdien, ši
tam tikslui reikia 1,500 vagonų 
su 20 tonų įtalpos kiekviename 
vagone.

i Kitas kelias — geležinkeliais 
per Ukrainą ir Lenkiją — yra 
dar mažiaus prieinamas, nes to
se teritorijose geležinkelių tink
lai yra labai retas. Taigi Stali
nas, norėdamas padėti savo 
draugui Hitleriui, turėtų gaben-

si į imperatorienę Kotryną su 
prašymu nenaikinti Lenkijos ne
priklausomybės. Kotryna sutiko 
prašymą išpildyti. Ji paskelbė 
manifestą, kuriuo buvo atstei- 
giama senoji lenkų konstituci
ja. Tuo pačiu metu armijai bu
vo įsakyta žygiuoti į Lenkijos 
pasienį.

(BUS DAUGIAU)

mendaeiją ir atšauks ginklų embargo.
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I

II l 1 ■—■■II

NACIAI BANDO AT- 
STEIGTI ‘‘TAUTOS

VIENYBĘ”

Pranešama, kad vakar vėl 
viešai prabilo Vokietijos propa
gandos ministeris, Dr. Joseph 
Goebbels, apie kurį nebuvo nie
ko girdėt per tris savaites laiko, 
nuo karo pradžios. Jisai spau
dos atstovams pareiškė, kad Vo-

kieti ja nelaužys Belgijos arba 
Holandijos neutraliteto ir nemė
gins per tas šalis įsiveržti į 
Francuziją. 1

Goebbelso žodis yra tiek pat 
vertas, kiek Hitlerio. Įdomu ta
čiau, kad nacių propagandos 
ministeriui vėl yra grąžinta tei
sė kalbėti. Matyt, Hitleris nori 
parodyti užsieniui, kad Vokieti
joje viešpatauja “tautos vieny-

..............-■

BOLŠEVIKŲ KOOPERA-
VIMAS SU NACIAIS

Padėdamas Vokietijos ru- 
diemsiems banditams laimėti 
karą, Stalinas kartu palaiko 
nuolatinius ryšius su jais. Tele
gramoje iš Maskvos užvakar 
buvo pranešta, kad keturi vo
kiečių karininkai atskrido lėk
tuvu į Maskvą tiesiog iš Hitle
rio stovyklos Lenkijos fronte 
pasitarti su sovietų kariuome
nės vadais. Maskvoje įvyko jų 
konferencija, apie kurią vaka
rykščioje telegramoje 
vos buvo pasakyta:

“Konferencijoje 
padėties klausimu
keturi vokiečių karininkai, 
kurie atvyko vakar padėti 
Vokietijos karo atašė Mask
voje, Įeit. gen. Ernstui Koest- 
ringui. Buvo pranešta, kad 
sovietų karo atašė Berlyne, 
kuris turi generolo titulą, taip 
pat dalyvavo pasitarimuose.”
Kas dar gali neigti, kad tarp 

Berlyno ir Maskvos veikia pil
nas militarinis susitarimas?

iš Mask-

Lenkijos 
dalyvavo

KOKIĄ EKONOMINĘ PA- 
GALBĄ GALI SUTEIKTI 
STALINAS HITLERIUI?

me dideliame mūšyje ji dar ne
buvo išmėginta. Daugelis karo 
ekspertų turi apie ją labai pras
tą nuomonę, ypač kad “raudo
najai” armijai trūksta išlavin
tų vadų po to, kai Stalinas iš
šaudė geriausius jos generolus. 
Ar šita nuomonė teisinga, neži
nia.

Tačiau daugejis mano, kad 
SSRS gali suteikti vokiečiams 
milžinišką ekonominę paramą. 
Vokiečiams trūksta maistų pro
duktų, kuro, įvairių žaliavų ir 
karo medžiagų. Todėl Vokieti
jos priešai deda daug vilties blo
kadai, kurią jai paskelbė Angli
ja, turėdama galingą karo lai
vyną. Jie tikisi, kad, prasitęsus 
karui kokius metus kitus, Tre
čiasis Reichas susmuks ekono
miniai, ir kai vokiečiai ims ba
dauti, tai Hitleris turės kapitu
liuoti. Pereitame pasaulio kare 
taip įvyko, — nors tuomet ėmė 
ketverius metus Vokietiją pa- 
klupdyti.

Ar Rusija gali Hitlerį išgelbė
ti nuo to likimo, kurio susilau
kė kaizeris? Norint į šitą klau
simą atsakyti, reikia pažvelgti, 
kiek perviršio pagamina sovietų 
žemės ūkis /ir pramonė.

• t.) . j . ■ i

Sovietų pramonė ir 
transportas.

Kiek soviėtų Rusija turi atlie
kamų prekių, kuriomis ji galė
tų aprūpinti nacius?

Šitą klausimą svarto vienas 
vokiečių emigrantų laikraštis 
Pąryžiuje (“Neues Tagebuch”). 
Pasiremdamas skaitlinėmis, ku
rias paskelbė Vokietijos spau
da tuo laiku, kai tarp nacių ir 
sovietų ėjo derybos dėl preky
bos sutarties sudarymo, tas lai
kraštis sako, kad sovietų ūkis 
pagamina labai nedaug pervir
šio eksportui. Duonos perviršio 
Rusija beveik neturi, o mėsos 
jai pačiai trūksta, kadangi dar 
nėra atsteigtas gyvulių ūkis, ku
ris buvo sugriautas, vykinant 
kolektyvizaciją.

; Iš pramonės produktų ji turi 
perviršį tiktai šiose srityse: ang
lies, žibalo įr gaso, geležies ru
dos ir mangano rudos. Bet ang
lies ir geležies rudos perviršis 
labai menkas: tiktai vienas nuo
šimtis virš to, ką Rusija pati 
suvartoja.

Taigi palieka tiktai dviejų ru
siu pramonės prekės, kurių 
stambus kiekiai gali būt eks
portuojami. žibalo ir gaso Rusi
ja pagamina 8 nuošimčius dau
giau, negu jai pačiai reikia; o 
mangano rudos — net 27 nuo
šimčius.

Grynai inilitariniu atžvilgiu 
Maskva galėjo suteikti svarbią 
pagalbą naciams tiktai dėlto, 
kad jos armija netikėtai užpuo
lė Lenkiją iš pasalų. Lenkai ne
buvo tokiai atakai pasiruošę, 
nes jie turėjo su SSRS'nepuoli
mo sutartį. Jeigu Lenkija butų 
laikiusi didesnę kariuomenę pa- 
liai rytinę sieną, tai bolševikai 
kažin ar butų sugebėję taip 
lengvai įsiveržti į jos teritoriją. 
Kas užpuola pasalų, tas prisi
pažįsta, kad jisai savo jėgomis 
nepasitiki.

Bet Vokietijos naciai veikiau
sia. ir nelaukia, kad sovietų 
“raudonoji” armija padėtų 
jiems karo mūšiuose. JJS viena-

ti žibalą skersai visą europinės] 
Rusijos plotą, iš Kaukazo iki 
Baltijos juros uostų. Sovietų 
geležinkeliai šitokiam transpor
tui nėra paruošti. Labai dažnai 
jie nestengia net pristatyti pa
kankamai maisto didmiesčiams 
ir žaliavų dirbtuvėms.

Panašiai yra ir su mangano 
1 rudos parupinimu vokiečiams. 
Dėl transporto sunkumų ir ši
tos prekės vokiečiai negali daugi 
gauti iš sovietų Rusijos.

Taigi tas Paryžiaus laikraštis 
prieina išvadą, kad didelės eko
nominės paramos iš Stalino im
perijos naciai nesusilauks, ne
žiūrint to, kad pasaulis kalba 

■ apie “neišsemiamus”. Rusijos 
turtus. Jeigu naciai nelaimės ka-l vės vartotojas ėmė ir išbandė 
ro “žaibo greitumu”, tai jie ne- Nussbaumo išradimą. Pasiro- 
laimės iš viso. de, juo sutaupoma pusė energi-
--------------------|jos Elektros b-vė, išgirdusi 

apie tokį dalyką, pagrasė varto
tojui dvigubai pakelti kainą už 
elektrą. Išradimo teko atsisa
kyti. Elektros tiekimo b-vė, bi
jodama, kad Nussbaumo prie- ' 
taisai gali paplisti, paskelbė 
dvigubai kelsianti mokestį už 
elektrą visiems, kas tik tą prie
monę mėgins pavartoti. Tokiu 
budu, labai svarbus išradimas, 
dėl elektros gamintojų užsi
spyrimo, negali būti vartoja
mas.

Ta proga nurodoma, kad tai 
ne pirmiena. Butų klaida ma
nyti, kad kiekvienas techniškas 
patobulinimas tuoj 
mas. Tatai atsitinka 
vėjais, kai išradimas gali pada
ryti gamybos organizacijoje la
bai griežių pakeitimų arba 
įmonininkui gali tekti pakeisti 
visas senas mašinas naujomis 
ir t. t.

Štai kas atsitiko su triaukš
te elektros lempute. Kai elekt
ros lemputėje perdega metali- t 
nis siūlas, visą stiklinę pūslelę 
su metaline galvute reikia mes
ti. Kai kurios elektros lempu
čių dirbtuvės mėgino pagaminti 
tokias lemputes, kuriose, vie
nam metaliniam siutui perde
gu^, ^automatiškai įsijungia ki
tas, o 
trečias.

rys Lenkijos padalinimai
Lenkijai ir vėl grūmoja pa

dalinimas. Vis labiau ir labiau 
kalbama, kad Hitleris ir Stali
nas yra pasirengę sudraskyti 
Lenkiją. Jei taip įvyktų, tai bu
tų ketvirtas Lenkijos padalini
mas.

Kiek žinoma, Lenkija kaipo 
nepriklausoma valstybė pradėjo 
gyvuoti devintame šimtmetyje. 
Pirmąją jos valdovų dinastiją 
sudarė Plastai, kuriuos 1382 m. 
pakeitė Jogailą giminė. Lenki
jos sienos liko žymiai praplės
tos už Dvinos ir Dniepro. Kai 
1572 m. mirė karalius Sigiz
mundas Augustas nepalikdamas 
įpėdinio, tai karaliai pradėta 
rinkti. Dėlei to prasidėjo įvai
riausių nesusipratimų, tarpusa
viu kovų ir karų, kurie paga
liau nulėmė Lenkijos likimą ir 
privedė prie jos galutinio likvi
davimo. Pralaimėjęs .1794 m. 
lemiamą mūšį, Koscuszko pa
reiškė: “Tai galas Lenkijai”.

Prasidėję neramumai dažnai 
virsdavo tarpusaviu karu. Tie 
karai pasižymėdavo žiaurumais 
ir neapykanta. Tačiau, kaip sa
koma, ponai (šliachta) pešda- 
vosi, o nuo bernų plaukai kris
davo. Vadinasi, dėl tų peštynių 
daugiausia nukentėdavo papras
ti žmoneliai. Lenkams konfede
ratams padėjo Turkija. Tačiau 
kai. 1774 m. Turkija prakišo ka
rą su Rusija, tai dalykų padėtis 
pasikeitė. .Konfederatai,1 kurie 
buvo pasimoję puversti karalių 
Sigizmundą, neteko turkų para
mos. Juos paliovė rėmę ir pran
cūzai. Karalius buvo išvežtas, 
bet milžino Kosinskio išgelbė
tas ir slapta grąžintas 4 Varšu
vos palocių. Tarp valstybių, ku
rios, teikė paramą Lenkijai, ki-- 
lo. sumanymas pirmo pasidalini
mo. Jos argumentavo, kad len
kai nesugeba valdytis.

Pirmąja Lenkijos vidujine su
irute pasinaudojo Austrija, ku
ri 1770 m. užgrobė geroką skly
pą žemės Vengrijos pasienyje. 
Tas jos žygis visiškai pasisekė,
kadangi niekas neatsirado, kas Fridriku Vilhelmu II, 
butų galėjęs Lenkiją užtarti. 
Taigi kalbamos teritorijos už
grobimas buvo įvykdytas be jo
kių protestų.

Maža to: Austrijos žygis su
žadino apetitą ir kitoms kaimy
ninėms valstybėms. Kai netru
kus po to į Peterburgą atvyko 
Prūsijos princas Henrikas, tai 
Rusijos valdovė Kotryna juo-|dangi įpėdinių jis neturėjo, tai 
kais pareiškė: “Matyti, Lenkiju-jpo savo mirties valstybės vairą 
j e pakanka tik pasilenkti, kad 
ką nors galėtumei pakelti ir pa-

Taikos melu Vokietija vper 
metus suvartoja 7 milionus to
nų žibalo, iš kurių ji pasigami
na 2.5 milionu tonų dirbtiniu 
budu (iš anglies) namie, o 4.5 
milionų tonų importuoja. Karo 
metu Vokietijai reikės mažiau
sia 20 milionų tonų žibalo per 
metus. Todėl ji dabar turės im
portuoti kasmet kokius 13 mi
lionų tonų daugiau.

Pernai Rusija pagamino 27 
milionus tonų žibalo. Ji galėtų
tą Vokietijos žibalo deficitą pa
dengti. Bet kaip jį pristatyti iš 
Kaukazo j Vokietiją?

Iš Batumo iki Juodosios ju
ros yra nutiesta vamzdžių lini
ja žibalui varyti. Juodąja jura

Nuslėptieji išradimai
Neseniai užsienių spauda pa

rašė apie Vienos inžinieriaus 
Nussbaumo labai vertą išradi
mą. Jis atidengė būdą sutau
pyti šviesai ir techniniems rei
kalams vartojamą elektros 
energiją. Vienas elektros sro-

tinių pasitarimas. Liko ten nu
tarta sušaukti Fokštanuose 
(Moldavijoje) kongresą, kuris 
turėjo padaryti tarp Rusijos ir 
Turkijos taiką, o taip pat išsprę
sti Lenkijos padalinimo klausi
mą.

Rusija pareikalavo 2,000 ket- 
virtainiškų mylių tarp Dvinos 
ir Dniepro Lenkijos teritorijos 
su dviem milijonais gyventojų. 
Austrija pasiėmė rytinę Galici
jos ir Liudomirijos dalį su dru
skos ištekliais Veličkuose. Prū
sija gavo atgal tas žemes, ku
rias 1466 m. teutonų ordinas 
pripažino Lenkijai. Tik Danci
go ir Torno ji negalėjo išside
rėti. Trijų valstybių armijos į- 
sibriovė į iš anksto paskirtas 
teritorijas. Konfederatai kurį 
laiką laikėsi Krakovoje, bet bu
vo išvaikyti. Tuo pačiu metu 
trys valstybės išleido manifes
tą, kuris skelbė, jog Lenkijos 
padalinimas įvyko pasiremiant 
“istorijos teisėmis”, o taip pat 
dėl to, kad butų galima ramy
bę Lenkijoje atsteigti.

Buvo dar reikalinga, kad ta 
padalinimą užgirtų Lenkijos sei
mas. Papirkinėjimais, pažadais, 
kyšiais ir tiesiog grūmojimais 
tatai buvo pasiekta. Balandžio 
19 d. 1773 m. seimas paskelbė 
Lenkijos padalinimą ir įsteigė 
“šliachtos tarybą”, kuri buvo 
įgaliota spręsti politinius klau
simus.

Tai tokiu budu įvyko pirmas 
Lenkijos teritorijos padalinimas.

Tarp rusų ir turkų kilo nau
jas karas, kuris tęsėsi nuo 1787 
iki 1792 m. pasižymėjęs rusų 
karo vadas Suvorovas 1790 m. 
paėmė Izmail tvirtovę. Rusų ar
mijos pasisekimais susirūpino 
Anglija ir Prancūzija. Jos nei
giamai žiurėjo į Rusijos įsigalė
jimą. Tuo pačiu metu lenkų pa
triotinė partija pasiryžo pasi
naudoti proga ir užkirsti Rusi
jai kelią. Rusų įsigalėjimas ne
buvo malonus nė Prūsijai, štai 
kodėl lenkai greit susitarė su 

kuriam 
pažadėjo grąžinti Dancigą. Su
tartis buvo sudaryta 1790 m.

Vėl prasidėjo intrigos ir ais
trų kurstymas. Papirkimais ir 
pažadais buvo ieškomi sąmoks
lininkai. Karalius Stanislovas 
gegužes 3 d. 1781 m. pasiūlė 
seimui projektą, kad karalių 
rinkimas butų panaikintas. Ka-

siulė pavesti Saksonijos kurfius- 
stams.

V

v 
naudoj a- 

tokiais at-

tam perdegus, įsijungia
Tokiu budu, ta pati 
galėjo veikti trejopai 

negu paprastai tarnau-ilgiau, 
ja. Vartotojams išlaidos ko ne 
trejopai sumažėjo.

Stambiosios elektros lempu
čių gaminimo įmonės, suėmu- 
sios į savo rankas pasaulines 
rinkas, visai nesusirupinusios, 
kad lempučių pirkimas suma
žėtų, su tais bandymais trigu
bas lempas gaminti visaip ko
vojo, — supirkinėjo trigubų 
lempučių dirbtuves, numažinė- 
jo lemputėms kainas ir kt. Pa
galiau, trigubų lempučių ga
mintojams teko nutraukti savo 
bartJymus, o lempučių vartoto- > 
jas kaip mokėjo, taip ir tebe
moka, kiek didžiųjų įmonių sa
vininkai nori.

Panašiai pasielgta ir su “am
žinuoju degtuku”. Viso pasau
lio laikraščiai pranešė nė kiek 
neprasimanytą žinią apie inž. 
Ringerio išrastą degtuką, — 
popierinę lazdelę, kažkokio 
cheminio padaro primirkytą, 
kurią patrynus, galima įžiebti r 
iš eilės iki 2,000 kartų. Jau aš- 
tuoneri metai, kai tas degtukas 
išrastas,' o kas jį iki šiol matė? 
Pasirodo, Ringerio patentus su
pirko degtukų gamybos trestai 
ir paslėpė. O vartotojas, įžie
biantis ugnį 2,000 kartų, turi 
mokėti už 2,000, o ne už vieną

silaikyti. Kas galima Vienai, tas 
galima ir mums, kitiems kai
mynams”,

Ir tas lyg juokais tartas tei
gimas vėliau davė progos kara
liui Fridrikui padaryti pasiūly
mą dėl Lenkijos padalinimo. 
Kai Rusija užėmė Moldaviją ir 
Valachiją, tai Austrija užpro
testavo. Tačiau nieko negalėda
ma padaryti, ji irgi ėmė gundy
ti Rusiją lenkų žemėmis. Va
dinasi, pasiūlė, kad Rusija pa
liktų ramybėje Moldaviją ir Va
lachiją, o pasiimtų sau Lenki
jos dalį.

To padarinyje 1772 m. Kons
tantinopolyje įvyko Rusijos, 
Prancūzijos ii- Prūsijos pasiun*

Susilpnėjusi Lenkijos respu
blika, kuri neteko dviejų treč
dalių savo teritorijos, spalio 14 
d. 1793 m. buvo priversta su 
Rusija padaryti “amžiną są
jungą”, kurios dėka be rusų 
valstybės leidimo ji negalėjo su 
kitomis valstybėmis daryti jo
kių sutarčių. Rusų armija turė
jo teisę bet kada žygiuoti j Len
kijos teritoriją.

Naujoji konstitucija, kurią 
padiktavo rusai, buvo tuoj pri
imta ir karaliaus pasirašyta. 
Karalius drauge su “patrioti
niais senatoriais” sudėjo tai 
konstitucijai priesaiką. Opozici
nė partija, kurios pryšakyje sto
vėjo Feliksas Potockis, kreipė-

medinį šipulį.
Dabar labai madiški užtrau

kiamieji susegimai, vartojamie
ji moterų rankinukams ir viso
kiems rūbams. Atrodo, kad tai 
visai naujas išradimas. Pasiro
do, užtraukiamasis susegimas 
jau labai seniai išrastas, tik Eu
ropos visokiarįopų sagų gamin
tojai išradimą/visaip slėpė.

Esą labai vertų ir įdomių iš
radimų patefonams. Bet ir tie 
išradimai patefonų įmonininkų 
surišti į tamsiausius kampus, 
nes juos panaudojus reikėtų 
perdibti visas patefonų ir plok
štelių gaminimo priemones, rei
kėtų ir visas plokšteles iš nau
jo įdainuoti.
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ŠI KARTĄ MIŠKINIO DUKTĖ APSIVESTI 
NEGALĖS

Chicagiečiai

Ir Jaunasis Negaus $1,500 Pasogo Organizuoja Kimba

Diena Iš Dienos
Laisvas Kapines, 
Žvingiškiuose 
ryžtasi orgarii- 

kurio tikslas bu*

tenaw Avenue, kuris per < 
metų buvo narys ir tankiai 
kėši į susirinkimus.

Pranešta, kad musų klube 
randasi visi -5 šito wardo pre- 
cinct kapitonai, Juozas Lenkar- 
tas, Antanas Vyšniauskas, Jo* 
nas Juozaitis, Wm. Bįrgelis ir 
Antanas Mosteika. Klubo valdy
ba neužilgo turės posėdį ir nu
statys 1D40 dietų veikimo pro* 
jektą. J. L.

S SLA 6-to Apskričio Naujos prekės
Konferencija 
'Šį Sekmadienį

SLA 61 to apskričio kuopų

Ūkininkai laukų darbus jau 
baigia nudirbtu Tūkstančių 
tūkstančiais jie savo darbo Vab 
šių suvežė į dirbtuves, kuriose 
jie sukenuojami ir parengiami

karu Europoje ir kito- 
neramumais pasaulyje, 
kalbai netruko, tad Miš- 
ir Kankovski greitai su-

fotografiją, ir parode 
naujam draugui, 
mano duktė!
graži mergaitė, atsa-

O “Besiu” Atsibodo 
Ir Valgyti. •.

Brightonjuurkiečiai Jonas ir 
Adelė Shapučiai ir jų vientur
tė duktė, pargrįžo iš 2 savai
čių atostogų praleistų Wiscon- 
siru> Delis, Apvažinėjo žymes
nius miestukus Wisconsine ir 
apsistojo ukyj, pas pp. Krikš
čiūnus, ir ten pas tuos links
mus ūkininkus praleido links
mai laiką besimaudant ir be- 
žuvaujant.

Jonas šaputis sugavo lydeką 
septyniolikos ir pusės svarų. 
Per Krikščiūno ūkį bėga šaka 
Wisconsin upės, o tų “besu” 
tiek, kad atsibodo ir valgyti.

Žada Steigti 
Maldyklą

Žvingiškiai 
zuoti kliubą,
siąs palaikyti tamprius ryšius 
su gimtine, kurios pojūtis mu
sų jaunystėje stipriai įsigyve
no ir dabar dar visus tamp
riai riša su Žvingiškių miestelio 
kuklu vaizdu, gražia apylin
kė, mylimais tėveliais, broliais, 
sesutėmis, gentčmis ir jaunys
tės draugai.—Taip, ten jų gim
toji šalis, tėvynė Lietuva, kur 
jie yra gimę, augę ir prigim
ties tampriai rišami. Tas išsi
ilgimo pojūtis žvingiškius ak
stiną sueiti į grupę ir kad ben
drai rišti įvairius 
klausimus.

Nors žvingiškiai 
nizuoti, vienok jie
jie gali. RiTgs. 27 jie turėjo su- 
;ruošę pirmą išvažiavimą, ku
rio sumanytojais ir vydinto
jais buvo Vincas Kubaitis, Do
micėlė Kungienė, Kazys Pau
lius, Aleks Erčius, Vincas Lin- 
džiųs, Alex Miller, etc. Į suva
žiavimą jie sutraukė daug pub
likos ir visus širdingai pasiti
ko, palinksmino ir vaišino. Ti
kiu, kad žvingiškiai savo gerą 
sumanymą vykins ir jų kliu- 
bo krikštynos gal visai greitai 
įvyks. Laikas parodys.

Kun. Brigmanas Vyks į 
Lietuvą

Sakoma, kad žvingiškiai pa-

Ir Kita Yla Išlindo 
Iš Maišo

su-

jos

T0WN OF LAKE. — Ant 
suolo parke, prie 50-tos ir 
Wood Street, sėdėjo Augustas 
Miškinis, 62 metų townofla- 
kietis, nuo 4601 S. Paulina 
street.

Prie suolo priėjo, ir atsisė
da šalia Miškinio, kitas town- 
of lak ietis, John Kankovski, 
nuo 4336 So- Honore street.

Su
kiais
temų 
kinis
sipažino ir užvedė diskusijas.

Staiga, Miškinis išsitraukė iš 
kišenio 
ją savo

—Tai
—Ah,

kė Kankovski.
—Ji nori apsivesti, tęsė Miš

kinis.
—Graži mergaitė, neturėtų 

turėti vargo vyrą pasigauti.
—Gal pats nori būti jos vy

ru?
—Kas, ar aš? nustebęs 

šuko Kankovski.
—Taip, tu. Jeigu nori

rankos, duosiu $1,500 pasogos. 
Yessir, duosiu $1,500 pasogo.

—Labai gera propozicija, 
pripažino Kankovski.

—Ar nori mano dukters, vėl 
klausė Miškinis?

—Well, $1,500 butų nepro- 
šalį gauti.

—Gerai, tai imk dukterį, 
imk pinigus. Pinigus tuojau 
atnešiu, ir Miškinis atsikėlė 
eiti. Bet sustojęs, pridūrė:

—Pats irgi nueik namo ir 
atsinešk $1,500. Jums reikės 
lizdo, žinai, po atviru dan
gum negyvensi t. Reikia namo, 
reikės fornišių.

—Gerai, atnešiu, ir Konkov- 
ski atsistojo eiti. Bet jisai nu
ėjo ne namo pinigų pasiimti,

■ o New City nuovado# >;< ir ten 
papasakojo policijai apie ne
paprastą vedybinę propozici
ją, kurią jam Miškinis padarė-

Parkan grįžo Kankovski ne 
vienas, bet kelių detektyvų ly
dimas. Netrukus grįžo ir Miš
kinis.

Dabar jisai sėdi New City 
nuovados kalėjime, ir gal ste
bisi kodėl toks Kankovski jo 
tokios šeunios vestuvių propo
zicijos nepriėmė. Juk fotogra
fija parodo, kad jo duktė la
bai graži...

Bet kur čia visus žmones 
supaisysi. Miškinis prisipažino 
policijai, kad kartą jis sėdėjo 
kalėjime už pinigų padirbinė
jimą.

šešta-

Vestuvių Varpai 
Suskambės

BRJDGEPORT. — šį 
dienį vestuvių varpai suskam
bės Antanui Baliui, kuris ap
sisprendė žengti į “stoną mo
terystės”. Jaunuolis Antanas 
Balis yra vedėjas Bridgeport 
Motor Sales agentūros, kuri
randasi prie 3040 S. Halsted. 
St. Jo jaunoji yra P-lė Wanda Į 
Povilaitis. Vedybos įvyks šv. 
Jurgio bažnyčioje 4 vai. popiet 
ir vestuvių puota bus iškelta 
jaunosios tėvų namuose 833 
West 34th St. Linkime jau
nuoliams sėkmingo gyvenimoįi 
naujame stone.

... $6.00

... $6.00

.... $6.00

.... $5.75

... $5.00 
ŠAUKITE

EGG ...................
NUT ................
BIG LUMP .....
MINE RUN .....
SCREENINGS .

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

gyvenimo

ir ncorga-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagojc)

Chester Paszkowski, 21, 
Florence Tabor, 18

Edward Machey, 24, su Do- 
rothy Gruskus, 23

Peter Burns, 26, su Aldona 
Dailidonis, 24.

Stanley Orlawicz, 
Charlotte Sarna, 24

Reikalauja 
Perskiru

Henry Nowicki nuo 
Nowicki

su

tj Žvingiškiuose naują nuo 
'Romos nepriklausomą bažny
čią ir kapines. Jie mano, kad 
tą darbą vykinti apsiims kun. 
L. S. Brigmanas, kuris buk su
tinkąs vykti į Lietuvą ir ten 
pradėti kurti naujos katali
kiškos eigos įstaigas, kurios 
busiančios ryšyje su Amerikos 
Katalikų , Bažnyčia ir Tėvais 
Jonistais. Iš to matyti, kad kas 
kartas daugiau dvasiškiai ir 
svietiškiai pradeda nebepasi- 
tenkinti Romos bažnyčios tvar
ka ir atsipalaidavę steigia nau
jas reformuotas bažnyčias.

—Žemaičių Duktė

PolitiKa
Elsie

Gavo
Perskiras

Ethel Ncff nuo Vincent Ncff.
Margaret Jacobus nuo 

ter Jacobus

Žuvo Nuo 
Cigarete

Marcei Dominiak, 
karo veteranas vakar 
migo berūkydamas

56

Wal-

metų 
rytą už- 
cigaretą. 

Užsidegė lova ir jis žuvo ugnyj.
Dominiak gyveno adresu 5009 
S. Ada Street.

EDWARDS BEAUTY SHOP 
4259 ARCHER AVENUE— 

virš Neisner’s krautuvės
įvedamasis Specialas—SHAMPOO IR FINGER WAVE

Penktadieni ir š^štad’enj '
GARANTUOTAS RINGLET OIL PERMANENT |

Atdara iki 9 vai. vakaro kasdien, išskiriant trečiadienį. 
Trečiadienį iki 6 vai. vakaro.

SHADY TREE INN
DARŽO SAVININKAS RENGIA

PIKNIKĄ
Nedalioj, KUGSBJO-SBPT. 24 d.

1 vai. popiet. Kviečia visus gimines, draugus ir pažįstamus atsi
lankyti. Bus gera muzika ir skanus užkandžiai VELTUI.

JUOZAS SPAfTIS, Sbady Tree Inu, 89ik and Archer Avenue., 
Willow Springs, III. Skersai Oh Henry Fark.

13-to Wardo Demokra
tų Klubas Veikia

Pereitą sekmadienį įvyko 
Marųuette Parko Lietuvių De
mokratų Klubo reguliaris susi
rinkimas, per kurį buvo pada
ryta keli svarbus pranešimai. 
Vienas buvo, kad klubo ofisas, 
kuris randasi 6912 So* VVestern 
Avenue, bus atdaras klttbiečių 
reikalams kas pirmadienį ir ket
virtadienį, vakarais nuo 7 iki 9 
vai. Antra, kad klubas jr vėl 
turės pilietybės pamokąs kas 
ketvirtadienio vakarą ir kad 
klubo sekretoriai pildys nariams 
įvairias aplikacijas, kaip pensi
joms, W.P.A. Relief, Citizen- 
sliip, taksų protestams ir ki
tiems reikalams, klubo ofise, 
vriš minėtom dięnom.

Klubas ragins visus piliečius 
likti balsuotojais ir užsiregis
truoti ateinantiems rinkimams. 
Klubas, kaip ir lig šiol, taip ir 
ateityje ims pirmenybę namų 
savininkų klausimuose ir taksų 
protestuose.

Klubas parėmė Lietuvių De
mokratų Lygos nusistatymą 
remti dabartinį prezidentą F. D. 
Rooseveltą trečiam terminui. 
Išvažiavimas į Paw Paw Lake

Daug delegatų ir narių iš 
musų klubo žada važiuoti į Ly
gos pasitarimą ir išvažiavimą 
Michigan valstybę, kuris įvyks 
šeštadienį ir sekmadienį, rūgs. 
23 ir 24 d., North Park Hotel 
Resort, Coloma, Michigan.

Klubo iždininkui mirus, per 
šį susirinkimą buvo išrinktas 
naujas iždininkas biznierius, Sil
vestras Rekštis, 6915 So. Wash*

A.L.K. Reikalais.
Ponas šarkiunas labai puikiai 

'nušneka. Jam Amerikos Lietu
vių Kongreso didžiuma komite
to narių yra “vienybės ardyto
jai” ir “pabėgėliai”, nebėra kon
greso- nariais, yra “pučininkai” 
ir nešvarus, ir negražus, ir 1.1, 
ir 1.1.

Kaip tik taip pradeda kalbė
ti, tai man tuoj aus, rodos, p. 
Šarkiunui imti ir patarnauti, 
lai yra palaikyti prieš jį veidro
dį, kad jis pažiūrėtų kas yra tie 
asmenys, kurie be jokio reikalo 
mėgino kitus šmeižti ir biaurio- 
ti, absoliutiškai nei prieš nieką 
neprasižengusius. J\ K. Šarkiu- 
ne, tamsta be reikalo pyksti. 
Tamstos vardas yra minimas, 
kur didžiumos centralinio ko
miteto laikytame susirinkime 
buvo tarta likvidavimas paties 
kongreso. Taigi, mes gerai pa
galvojome ir padarėme išvadą, 
tamstą, kaipo neveikliausi cen
tro komiteto narį. Juk tamsta 
kai kada per apskritus metus 
neišgalėdavai ,nei sykį į susirin
kimą atvykti. Prie to, mes ma
nėme, kad tamsta neutralią po
ziciją esi užėmęs ir sutiksi su 
kitais bepartyviškais Centro na* 
riais, šiai paskutinei progai pa* 
sitaikius, užbaigti šį smagų dar
belį. O dabar pasirodo kas ki
lta. Tamsta užgiedojai kaip Lie
tuvoje vienas’ klebonas, slobnų 
akių budamas ir neišmatydamas 
gerai gaidų. O tuo tarpu bėgo 
musė. Jam pasirodę, kad gaida 
kyla aukštyn ir aukštyn ir jos 
(klebonas) savo balsą tol kėlė, 
kol visai neužspringo. Tik vė
liau, pamatęs^ kad musė tą špo
są iškirto, ją nuvijo, sakyda
mas “štiš, tu nelaboji”! >

Pagalios juk tamsta pats ma
tėte, kad užsikirtimas šių dvie
jų srovių buvo nepataisomas ir 
kongreso dalykai ėjo vis pras
tyn, O kalbėti apie visuomenę, 
ir lyg šaukti, kad socialistus ap
kaltintų, o komunistus išteisin
tų, butų bergždžias darbas.

R. šniukas

išrinktų delegatų konferencija- 'rinkai. Modernasis kenaVimo 
suvažiavimas įvyks sekmadiė- būdas tiek tikslus ir įdomus, 
nį, rugsėjo 24 d., Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St.,! 
apie 2-rą vai. po pietų.

Apskričio valdyba pageidau
ja, kad visi išrinkti kuopų de
legatai skaitlingai v dalyvautų 
šiame susirinkime. Turbut tu
rėsim progą išgirsti iš SLA 
Pildomosios Centro valdybos 
narių apie nepaprastą 
sėdį, kuris įvyko New 
keletą dienų atgal.

Prie to, Visi 
sim bėgančius

JU P®“
Yorke

aptar-bendrai
SLA organiza-

kad visi vaisiai ir daržovės ke- 
nuose išlaiko savo šviežumų ir 
maistingumą.

Dabar tos naujai sudėtos pre
kės jau galima pirkti Midwe$t 
Stores. Čia pirkdami patirsite 
patarnavimo našumą, perkamų
jų prekių tikrą kokybę ir eko
nomiškas 
tik proga 
sau prekių

Midwest
! prekes perka tiesiogiai iš ga-

Lietuvis Plumberis
— Lafeniuotas «-

GAS FITTINGS nnd SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 West «9th SL
Tel. Hemtoek 2867 
Rez^ Republic 5688.

IKES

kainas. Taigi, kai 
susipirkti reikalingų 
atsarga.
Stores organizacija

Vietor Bagdonas 
1OCAV & LONG DISTANŲE 

MOVING
Perklaustom forničms, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žemą kaina. Muęų Darbas ga- 
rentuotąs. Taipgi pristatom an* 
gito į vaąs miesto dalis.

3406 9o. Halsted St
ŽOVkit Tek YARDS 3408

cijos reikalus, bei įvykius iš mbitojų h dirbtuvių stambme-
nomis. Todėl ir kainos yra spe- 

begalo cialiai žemos. Perskaitykite įų 
svarbus kiekvienam lietuviui, skalbimą šiandien Naujienose^ 
nes žinom kas darosi anapus"t'atai nemažai jums padės ap 
atlanto ir kas gali atsitikti su Tame skelbime jus ra-
musų tėvynės Lietuvos Nepri- site 
klausomybę- Tad* dejegatai-tės!^ ka.hlds‘ Pasinaudokite šio 
ir -kuopų veikėjai dalyvaukit ^pardavimo proga. (Skelb.)

pasaulio karo 
šis laikotarpis

verpetų.

skaitlingai apskričio konfe
rencijoj.

K. JL. Semaška,, ap. sekr.
2438 W. 45th PI.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NATT.TTENOSK

♦ LIGONINE&- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už J.50
GYDYMAS UGOJUim $50.00 
RAŲDONGYSLftS IŠIMĄMA Adeną 

dieną Ligoninėje >4 £.00
REUMATIZMAS 14.00

smssusmm*

PIRKITE DABAR!
GALI PRAEITI ILGAS LAIKAS KOL VĖL PAMATY
SITE TOKIAS ŽEMAS KAINAS. PELNIKITE DABAR 

IŠ ŠIŲ EKSTRA VERTYBIŲ

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., RŪGS. 22 ir 23 dd.

“MALIBU” Gardus ęieli Freestone

Pyčiai did. 2^2 ken. 15c
Pirkite 2 ar Daugiau Kenų Šia žema Kaina

“PILLSBURY’S” Geriausi

MILTAI 5
“JUSTICE” 
TOMATO SUNKA 
“KĖYSTONE” 
OBUOLIŲ SUNKA
“SHURFINE” 
PINEAPPLE SUNKA

did. 2% ken.

24% s v.
maiš.

U " .■■Si“*!..............—■

diek 46 unc. ken, 150

20 uUC. ken. 2 už 190

12 unc. ken. 2 už Į90
Dideli Minkšti
GREEN GIANT ŽIRNIAI 17 unc. ken. Į 50

2 Už 04 0 
C. I r

“MIDWEST” Corn Off the Cob
“DEL MAIZ” Niblets 12 unc. ken. g už 23*

■ 1 'i»» a.i į i --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- ----------------- --

“SEASJDE” California

ŪMA PUPOS
’ I“ '■! 1 « 'Į » ■ —'
“SNIDEW’

Temato Catsup did. butelis 15*
Pusryčių Valgis pak. 10c. 3 .... ■■■■,■■■ ■■■ -...  ■. ■■■■ ■— . .. ...■■■■— ■ ... .....-

J^anėstai______________________________ 3 pak. 10c
“REU Spagetai ar Makaronai 7 unc. pak. 3 už 14c
Rudo Leibyelio t
“Salada” Juoda Arbata maž. 9c sv. pak 170

Ekzaminacijį 
DOUGLAS p 
1900 So- Ked 

TeL

FOTOCJRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63r4 SK 
Tek ENG. 5883-5840

MADOS

Iškilmingas Rudens 
Pasilinksminimo 
Vakaras
Lietuvių Mokyklėlės Naudai

Rūgs. 17, adresu 213 W. 63 
St.* įvyko Lietuvių Kalbos ir 
Klasiškų Šokių Mokyklos Ta
rybos susirinkimas, kuris Nu
tarė surengti rūgs. 30—Šv. Jo-

CRISCO 3 sv. ken. 48c
sv. ken.

BEAN SPROUTS 
BEAP MOLASSES 
GHOP SUEY SAUCE
;'KiTČHĖN KLENZER

No. 2 ken.
5 unc. būt.

3 unc. būt

Damen Avė., nepaprastą iškil
mingą Rudens Pasilinksmini
mo Vakarą. Į vakaro rengimo 
komisija įeina: Oną Dovgin, 
Pranas Žičkūs, Kotrina Gedvi
las, Ben. 'Pocius, Vincenta 
Sliažas, Lena Adams, Juozas 
Sliažas, Vincas Adams, Pran- 
čiška Budrik, Marė Endžiulis, 
Alex Budrik, Ant. Endžiulis ir 
Marė Petrauskas.

Iš tarybos ir komisijos pa
sitarimų supratau, kad pasi
linksminimo vakaras bus pa
įvairintas Andrejevo akroba- 
tiškais šokiais ir jaunuolių kla
siška muzika. Komisija sve
čius ruošiasi sutikti, visiškai 
nauju ‘^fasonu”. Čia bus gra
žus. bufetas apkrautas gardžiais 
gėrimais, skoningu maistu ir 
saldžiais sąskoniais. Jie ir ga
bus šeimininkės sutiks svečius 
širdingai ir mandagiai. Širdin
gai užprašo visus, pasilinksmi
nimo 
SIJA.

vakaro ruošinio
—Žemaičių

KOMI- 
Duktė

2 už 170
2 už 250
2 už 170' 

ken. 50 
“AVTDMATIC” Muilo Trupimai ~2 pak. 290
“Ai0®TČAN_i^M^ MŪŪas^ TlidT šmotr“4~^ 
vw*'xi.i»>.1.1, ■y.į. ■ ■■ 1 r ■ ---  ... .. ..... .
^AiUerieUn Family” Trupiniai 2 maž. 17c did. pak. 220 

^Akelis
“SUPM SUDS” maž. 8c did. pak. 2 už 39^
WINDĖX” Langams Plauti 6 unc. butelis 140

1c IŠPARDAVIMAS
“Northern Tissue” 4 r oi. 22c

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musą Kuponus

NES PIG»XU

MIRWEgT jąąSTQR£§
P1RK NUO

KLAUSYKIME
VAKARĄ ŠALTIMIERO
LIETUVIŠKŲ RADIO Ijįf U i D

”” ;'W .11.1.0:PROGA
■ ■ n 11 > 111
NUO 6:30 VALANDOS VAKARO

KAS VAKARĄ—1480 K.

4208—Praktiška suknelė. Su-No. 4208—Praktiška suknele, nu
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 h 20.

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

■■■■—
NAUJIENOS PaUm DepU

statąstt man pavy^ No

»«■■■■ ■ i w .i.iĮį. t,

(Vardas ir pavaHt)
..... ..  ! 1 ■ ■ i n*

(Adresas)

(Miestas ir valstiją)



JUBILIEJINIS
KONTESTANTU LAIPSNIAI IR BALSŲ SKAIČIAI

GAPSIS BULOTH,

527 S 4th St., East
4465 Valley View Louis, I1L

A. SINKUS Baltimore.Md

Turi 11775 balsų107974 balsųTuri
Turi 3000 balsųTuri 3500 balsų

ŽIČKUS

alsųTuri 2275 balsų

GLAVECKAS
ROVAITIENE

MOCKUSPETRONĖLE
HerrinŽUKAS

GALSK1S Chicago. III
Louis2640 Turi 1775* balsų Turi 1000 balsų£J. MAKSVYTIS

Chicago, III.

Turi 8000 balsųTuri 8646 balsų

ŽUKAUSKAS29403 balsų KRUKONIS

Wilkes Barre, Pa.

EDKINS

Turi 550 balsųTuri 650 balsų

RUŠINSKAS
J. SEKYSJ. MARTINAITIS

RŪKE
Rodney. Oont, Route 1,

Free Soil, Mich.CANADANAUDŽIUS

Turi 500 balsųTuri 500 balsųTuri 500 balsų Turi 500 balsų
NARBUTAS

Turi 6025 balsų

Turi 19213 balsų

Turi 300 balsų

A.dBROZEVIČIUS
SI, Baltimore, Md.

Turi 3795 balsų

Turi 15050 baisų

MAČIULIS
Prescott St

10029 
Avė., 
TeL*

JOS
1833 

Avė., 
Turi

2230 Alpine St., 
Grand Rapids, Mich

LIDŽIUS
Deodor St.

ASCILLA 
Evergreen 

Chicago, III. 
13540 balsų

Calumet City, III.
Tūri 8150 balsų

904 'Broad St 
Hartford, Conn.

1042 N 7 S 
Clinton, Ind

MAT1ILIAUS 
KIENE

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford. III.

Box 318 
Millinocket, 
Maine.

185 Silver St 
>. Boston, Mass.

1633 W.
Blvd-, “ 

tel. Haym
Turi /16253 balsų

TIŠKEVIČIUS
27 Norwood avė. 
Brooklyn. N. Y. 
Turi 3500 balsų

3432 S. Morgan St.
Chicago, I1L

1739 S. Halsted St 
Chicago, III. <

42 Keith St.
Lee Park, 

Wilkes Barre,

A. KAZAITIS
2122 W. 24 St. 
cmcago, III.

Turi 12838 balsų

J. JURKŠAITIS
308 E. Market St

t* vi£S
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi J1306 balsų

700 S. 9th St.

Turi 188]

ART.
3950 

Avė..
Turi

A. L. SK1RMONT
15723 LaThropAv. 

Harvey. III.
Turi 12600 balsų

Turi 500 balsų

ONA VILIENE
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 6208 balsų

EDWARD JUSAS

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

Penktad., rugsėjo 22, 193$)

E. NORGAILIENE
2914 W. 45th St. 

Chicago. III.
Tel. Lafayette 5647
Turi 25997 balsų

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5.000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

2152 Montgęmery 
St., MontreaL, 

Canada.

Turi 500 balsų

A. FRENZF.LIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto. Canada. 
Turi 7775 balsų

1224 Harrick Avė.
Racine, Wis.

S. Princeton 
Chicago, III. 

Comm. 2073

F. BULAW 
806 W. 31st St 

Chicago, III.
Turi 10582 balsų

GEO. 
ŠEŠKAUSKAS

1033 W. 103 St 
Chicago, UI.

LAIPSNIS PENKTAS
REIKIA 80,000 BALSŲ—DOVANA $220

STANIONIS 
W. Gladys 

Chicago, III. 
22026 balsų

JOE VVOSKI
Jackson 

Chicago, III.
i. 5890

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

1418 Muskegon av 
Grand Rapids, 

Mich.

s. n ak kis 
4353 S. Talman Av.

Chicago, III.
Tel. Laf. 3974

Turi 88322 balsų

J. SHULTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, HL 
Turi 3000 balsų

2131 W. 24th
Chicago, 11]

B. BARNIS RIS 
9424 Bumside Av.

Chicago, I1L 
Turi 5375 balsų

A. F. SWEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrerice, Mass.

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

TeL Vinewood 
1—0789

Turi 16390 balsų

906 
Waukegan, 111.

Turi 28525 balsų

J. NOVO- 
GRODSKAS

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

ONA DAVGIN
6108 S. State St, 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 57841 balsų

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40.000 BALSŲ—DOVANA $100.00

3727
Indiana Harborjnd.
Turi 2675 balsų

LAIPSNIS TRECIAS
REIKTA 21.000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

SKAITYTOJU BANKIETAS
Kontestui pasibaigus įvyks Bankietas sausio 14 

d.—1940 m. Rubsiuviy svetainėje, 333 So. Ashland 
Aventie.

Ten bus išdalytos kontestantams ir skaityto
jams dovanos.

J. PAKARKLIS 
4 St. John Avė. 
Norwood. Mass- 
Turi 1775 balsų

NON GRADUS
NUO 201) IKI 5000 BALSU

NON GRADUS
NUO 200 IKI 5000 BALSŲ

SUGDINIS 
212 E. Clark St 
W. Frankfort, III 
Turi 1500 balsų

LAIPSNIS ANTRAS
(ANTRO LAIPSNIO TĘSINYS)

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosh^ Wis. 

Turi 19422 balsų

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 S. Talman 
Avė., Chicago, I1J, 
Turi 6870 balsų

‘ J- ŽUKAS
1739 S. Halsted St 

Chicago, TU.
Turi 32075 balsų j Turi

JOS. AUGATl'IS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III. <
Tel. Cicero 2633
Turi 8475 balsų

»
1

M.

6

KULESUS
■ v

•*4 »

ALBIN

7

i. '■ • » . •

SMALELIS

8

< , i

M. DUNDULIENE

1108 ElizabethAv.
Grand Rapids^

1943

Avė.,

N- Kostner

Chicago,III.
615 Cortland S t, 

Hart, Mich.

Turi

Mich.

7550 balsų

r ■

’ /
Turi 7350 balsų Turi 7000 balsų

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

Turi 17200 balsų

4

MRS. K. MANKUS

4027

Avė.,

S. Maple\vood

Chicago, III.

Turi 16536 balsų

1519 W. Lombard

2 3

N. TRUMPICKAS
M. ŠEŠTOKAS

773 Bisson Avė., , į J . ' , •• , .r

Akrnn, Ohio
1823 N. 35th Avė., 
Melrose Park, I1L

Turi 4000 balsų 
-.... -r." < u ......

Turi 3900 balsų j 

*■■1 " .'»■■■■ o .. ....................
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■> NAUJIENOS, Chlcago, HL
i

Naujienų Kontesto Eiga
Karo nelaimei ištikus Euro

pą, Amerikos lietuviai ėmė la-! 
biau interesuotis tenaitiniais 
įvykiais.

Prie to dar ir darbai pradė
jo smarkiau eiti 
per ilgą laiką nedirbusių yra 
pašaukti prie darbo.

Todėl konteslantams 
yra geriausias laikas be

ir daugelis

tuvą apsivesti. Apsivedęs vėl 
sugrįžo į Ameriką su savo gel
tonkase lietuvaite. Dabar veda 
gražų šeimynišką gyvenimą. 
Turį jaunutį, gražų sūnelį gel
tonplaukį, panašų į p. Mitkie
nę. Laimingos ateities “Naujie
nų” skaitytojams Mitkams.

dabar Draugės ip draugai, katrie 
atidė- norite užsirašyti

liojimo sukaupti visas jėgas, arba atsinaujinti, tai meldžiu 
kad kiekvienam lietuviui, kuris 
gali skaityti, užrašyti “NaUjie-į 
nas”. Niekad nebuvo tokios ge
ros progos, kaip dabar padvi-1 
gubinti “Naujienų” skaitytojų 
skaitlių.

Todėl, draugai kontestantai 
ir seni skaitytojai, stokite prie 
darbo, apeikite savo pažįsta
mus, paprašykite savo draugų, 
kad jie jums pagelbėtų prikal
binti ir nurodytų ypatas, ku
riems butų galima užrašyti 
“Naujienas”. Pamatysite, kad 
jūsų darbas nenueis veltui.

T. Bypkevičia,
N-nų Kontesto Vedėjas

Naujienas

kreiptis prie manęs. Aš jums 
patarnausiu bile katram mies
te musų apylinkėj arba ir iš to
liau. Tik duokit mali žinoti, 
kad reikalaujat dienraščio 
“Naujienų*’. Kreipkitės:

J. Mačiulis,
906 Prescott St., 
Waukegan, III.

Nuo J. Mačiulio iš 
Waukegan, III.

Anton Bitumskis, 711 8th St., 
\Vaukegan, yra savininkas di
delės grosernės ir bučernės. Da
ro gerą biznį tarpe lietuvių. 
Bitumskiai yra laisvų pažiūrų 
žmonės, priklauso prie pažan
gių draugijų ir Liuosybės cho
ro, kuriame užima pirmininko 
vietą. Jų duktė Olga yra cho
ro solistė, taipgi Antanas yra 
geras dainininkas, ir, vaidinto
jas. Su lietuviais gražiai sugy
vena, todėl ir gerą biznį daro 
lietuvių tarpe. Nepamirškit Bi- 
tumskio antrašo, 711 8th St., 

‘Wdlikegan, III.
Petras Šidlauskas ( 830 Pres- 

Cott St., Waukegan, III., pa
prastas darbo žmogus ir galva 
šeimos, kurią jau beveik išau
gino 'is‘ *3 dukterų? "‘Turi savo 
namą ir gražiai gyvena. Geras 
naujienietis. ■

Benis širvidas, 833 Prescott 
St., Waukegan, Ilk Benis dir
ba drataunėj ir turi gerą dar
bą. šeimyna jau išauginta, tu
ri savo namą, priklauso prie 
kelių draugijų. Geras “Naujie
nų“ skaitytojas-.

Jokūbas Jokubauskas, 826 
Utica St., Waukegan. Geras 
lietuvis, skaito visokius lietu
viškus laikraščius ir knygas, o 
tankiausiai tai “Naujienas” tu
ri savo namuose. Gerai dirba 
ir depresija jo nebaugina, nes 
jisai per visus šiuos prastus 
laikus dirbo po penkias dienas 
į savaitę. Jokūbui atrodo, kad 
geri laikai Amerikoj.

Juozas Mitka, 2802 So. Chi
cago St., So; Mihvaukee, Wis. 
Juozas atrodo geras lietuvis 
tautietis ir Lietuvos mylėtojas. 
Jis Amerikoj pagyveno ilgoką 
laiką nevedęs ir nuvyko į Lie-

Nuo Kontestantčs 
V. Raižienės

Iš Baltimore, 
Marylahd |

Mano rėmėjai

Mano pusseserė, Mrs. M. Ar- • 
lis, 818 N. Cuyler avė., Oak 
Park, III., pavyzdinga moteris 
ir motina, išaugino sveikus ir 
gražius du sunūs ir vieną duk
terį. Duktė jau vedus, o sūnus 
dar ne. Tėmykit, merginos.

Antanas Faiza, mano vyro 
brolis, turi didelį ir gražų ūkį. 
Viskas gražiai ištaisyta kaip 
mieste. Butas garu apšildomas, 
yra maudynė, gesas, elektra net 
ir vištininkuose. P-as Faiza yra 
geras ūkininkas, viską gerai 
tvarko, o jo žmona dąrbšti ga- 
spadinė. Jų sūnus netingi dirb
ti ūkio darbus. Dukrelė dar tik 
12 metų. Lanko mokyklą.

Suskambėjo durų varpelis. 
Įeina P. Ruzgaitienė ir sako: 
“J. Subatis įdavė pinigus at
naujinti Naujienas“. Ponai Su- 
bačiai gyvena adresu 5505 Shu- 
bert avė., gražioj apylinkėj, 
gražiame nuosavame name.

Atnaujinau Naujienas dviem 
broliukams, tai, F. Buožis, 1443 
E. 68 St., ir K. Buožis, 8040 
Yates St. Ponai Buožiai malo
nus žmonės, gyvena gražioj 
apylinkėj.

Visiems tariu ačiū.
V. Faiza, 

Tel. Spaulding 9207.

Chas. B, Kuchauskas iš Bal
timore, Md., kuris yra geras 
“Naujienų”/ rėmėjas ir gerai 
žinomas tąrpe,;. Baltimorės lie
tuvių veikėjas ir laidotuvių di
rektorius, "mums praneša, kad 
jis savo įstaigą perkėlė į daug 
patogesnę vietą po antrašu 637 
So. Washington Blvd., Balti
more, M{L, Jis ten turės ne tik 
koplyčią, ’ket ir svetainę viso
kiems parengimams. —T. R.

r * ’ A* 1 r’ 

•: > y-------------

Kontestanto J. 
Ascillos Darbuote

Stepono Narkio 
Rėmėjai Naujieną 
Konteste

So. 
sa- 
per

August Misevičia, 6530 
Bell Aye., gražiai gyvena 
vo nuosavame name. Jis 
ilgus metus dirbo Swift Co. Už 
užveizdą. Dabar, sulaukus se
natvės, jis tapo paliuosuotas 
ir gauna pensiją. Kadangi pen
sijos suma yra nemaža, o apart 
to Augustas turi savą namą, 
gyvenimas nėra blogas ir jis 
savo likimu yra patenkintas. 
Augustas Misevičia yra rimtas 
lietuvis ir senas naujienietis.

Į CLASSIFIED APS
*

SITUATION VVASiTED 
Ieško Darbo

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

HELP WANTED—EEMALE

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

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

—
HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
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.

REIKALINGAS SENYVAS vy
ras dirbti prie lunchiaus į restora
ną ir taveme. 1361 So. Union Avė., 
CANAL 9248.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Mr. ir Mrs. Jos. Puišis, 6224 
S. Winchester Avė., seni nau
jienieČiai ir Birutės patrijotaį, 
ypač Joe Puišis, yra labai daug 
pridėjęs savo sunkaus darbo, 
centų ir energijos Birutės la
bui. Joe Puišis yra didelis dai
nų mylėtojas, ir dainininkų 
draugas.

Mr. ir Mrs. John Dambros, 
4233 S. Maplewood Avė., geri 
naujienieČiai ir labai draugiški 
žmones. John Dambro prižiūri 
didelį biznį, bet atliekamu lai
ku dalyvauja prie Vyrų Choro 
ir lošimuose. Geras pavyzdys 
kitiems.

Marcella Kavaliauskienė, 4410 
So. Artesian Avė., kurios my
limas vyras Juozas Kayaliaus- 
kas mirė praeito gegužio mė
nesį, litą d., yra gana susi
krimtusi. Velionis nuolat dirbo, 
ir buvo geras šeimynos galva. 
Bet žiaurioji mirtis išplėšė jį 
iš Šeimynos tarpo ir paliko naš
laičiais. Dabar verkia ir gaili
si jo žmona Marcella, verkia 
jo ir sūnūs našlaitis Marshall. 
žiauri ir nemielaširdinga yra 
gamta. z

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

MERGINA NAMŲ ruošos dar
bui, būti, geri namai, $7.00, Briat- 
gate 1186, Marcus, 1605 Farwell.

patyrusi Mergina virš 20 
metų namų ruošos darbui, papras
tas virimas, savas kambarys. $10.00 

Beverly 7076.

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

PARDAVIMUI KAMPINIS ta
vernas su pagyvenimu užpakalyje. 
Rendos $35. Vienintelis tavern per 
7 blokus. Labai pigiai.

959 North Monticello Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS, 4200 
So. Campbell Avė. Priežastis—liga.

F. Daugent Darbuo
tė Auroroj

F. Daugent dėkoja savo ge
ros širdies draugams ir rėmė
jams.

Pp. Slankai yra stambus biz
nieriai, užlaiko grosernę, bū- 
černę ir taverną. Nors yra šalę 
miesto, bet biznį veda labai 
sėkmingai. Pp. Stankai yra la
bai .malonus žmonės, nėra nie
kam priešingi, myli padaryti 
kiekvienam gerą, štai ir man 
padarė gera, atsinaujindami 
prenumeratą.

Štai maloni moteris, ponia |Nuo A. L. Skirmontol 
Kaokis. Nors ir vargo suspaus- -v „ y,,
ta, bet dar sutinka atsinaujinti lo vvj xii< 
prenumeratą. Ji turi rūpintis 
su gaspadoryste ir su gaspadi- Kontestantas A. L. Skirfnon- 
nyste. Jos vyras senai serga, ^as taria širdingą ačiū sekan- 
jau keli metai. Dar viena bėda tiems asmenims, kurie darė 
ne bėda. Yra dar ir kitas šir- biznį per jį. h
dies skausmas. JaU kokie 2 me- J* Judeikis, 14828 Cooper 
tai kaip prapuolė jos mylimiau- avė., Harvey, 111., atnaujino 
šia dukrele. Reiškiu didžiausią prenumeratą savaitinę “Nau- 
Užuojautą p. Kackienei. jienų”. Yra geras naujienietis.

Taip pat atnaujino prenume- A. Ambut, 160 and Lincoln 
ratą M. Bacelunas, 11 Locust St., Harvey, 111., atsinaujino 
St., Batavia, Iii. Yra turtingas dietinę prenumeratą. Abudu 
ir mglonųs. kavalierius. Rugse-lplh Arątyutai yra labai draugiš- 
jo 21 d. pripuolė 45 metų pa- ki žmonės ir geri “Naujienų’ 
minėjimas gimtadienio. Linkiu draugai.
jam kuolaimingiausia pasiseki- A. Ratkus, 15736 Finch avė., 
mo tolesniame gyvenime: ilgai Harvey, III., atnaujino prenu-; 
gyventi ir nepasenti. meratą metams. Ir jis yra se-f

Aš išgirdau, kad man gręsia nas “Naujienų“ skaitytojas ir 
kopėčiose. Į gčra's draugas.

J. Šamas, 15719 Woodbridgc 
mane išgelbėjo. Visiems |ave., Harvey, III., atnaujino, 

rėmėjams tariu širdingą prenumeratą metams. Abudu 
_ F. Daugent. ponai Šamai labai myli skaityti, 

 | dienraštį “Naujienas“.
A. Sumpis, 432 E. 152 St., 
arvey, Iii., atnaujino prenu- 

metams. Jis neseniai, 
taverno biznį minėtu 
Taigi norėdami išgerti 
alučio, neužmirškit

Tik-

pavojus kontesto
Bet štai mano geraširdžiai žmo-į 
nes 
savo 
ačiū.

Nuo Kontestantės 
D. Žukienes

Mr. ir Mrs. Anton Gurin, 
4253 S. Campbell Avė., seni 
nauj ieniečiai • ir linksmo budo 
žmonės. Dideji “N.“ ir Chica- 
gos Lietuvių ? Draugijos patri- 
jotaj, -Šiomis dienomis Mrs.: 
Gurin išvyko į Wis. valstiją, 
pas savo brolį paviešėti. Aš ti
kiu, kad pp, z Gurin bsmA'giai lai- 
Įtą praleidot " .

» » «
Ona Klimas, 1976 Canalport 

Avė,, užlaiko gražų ir patogų 
taverną. Kaip čia jauku ir gra
žu. Malonus Meksikoniškas ar
ba Australiškas vaizdas. Sienos 
išdekoruotos visokiais origina
liais žvėrių ir paukščių vaiz
dais. Pati šios užeigos savinin
kė Ona Klimas malonaus ir 
draugiško budo.

Ji pirmiaUs 
4410

OPERATORIŲ PATYRUSIŲ dir
bti jėga varoma viena adata maši
na. Jupikai ir apsiaustai, nuolati
nis darbas. VlVI SPORTS WEAR, 

229 So. Market Street.

PATYRUSI MERGINA virš 25 
bendram ruošos darbui, savas kam
barys, virti. $8 iki $9.00, Briargate 
1946.

PARDAVIMUI PIGIAI, kriau- 
čiaus šapa. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Savininkas apleidžia 
Chicagą. 821 W. 34th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
biznis geroje vietoje, išdirbtas per 
daug metų. 919 West 35th St.
-j   — ■ ■ ■ ■ ,

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu. 6 kambariai viršuj, trys 
apačioje. Gražus įrengimai, 3 metai 
atdara. 6753 So. Westem Avė.

REAL ESTATE FOR SALE

Mr. ir į^'s. Anton Da\vniš 
1526 B. Kė($ “ ‘ 
jiėniečiai 
Smagu sū w 
sitikti ir^dSj 
ti.

b

ale A Ve., geri nau- 
draugiš'ki žmonės, 

kiais žmoėnmis su- 
aUgįškai pasikalbė- 

i ' .. ■. *
*' ' $ Si V, •*

I
suminėir Inano geri 
ne tik užsirašė “Nau- 
bet^dar pasižadėjo pa-

Virš 
draugai 
jienas”, 
kalbinėti savo draugus ir pa 
žįs'tamus užsirašyti 
mane, 
gams 
širdų 
mos.

“N.“ .per 
Aš gi savo geriems drau- 
Varde “N.“ tariu nuo- 
ačiu, ir lauksiu para-

Joseph Ascilla, 
18Š3 Evergreen Avė., 

Chicago, III.

turėjo užeigą, 
So. California Avė.

b » »
Petras ir Barbora Jankau

skai, 7128 So. Ashland Avė., 
užlaiko aukštos rųšies taverną 
viršminėtu antrašu. Jų sūnus, 
Petras ir Aleksandras, manda
giai ir vikriai patarnauja lan
kytojams. čia biznis, matyt, 
gerai išdirbtas, nes lankytojų 
visada pilna. Yes, šie naujie
nieČiai moka gerai, biznį įvary
ti.

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

Naujienų Kontestantas
Steponas Narkis, 

4^53 So. Talman Avė., 
Tel. Lafayette 3874.

John A. Sinkaus
Pasekmes

2 AUKŠTŲ FREIMAS 1 krautu
vė — 5 gyvenimui kambariai, arti 

" x>rt ėve. 
_____ *ilna kai- 

Chetnauskas, 1900 
Union Avenue. Tel. Ganai 2183.

Halsted gatvės ir Car 
Metinių pajamų $396.00 
na $1,000. Edw. Chertu

MARQUETTE PARK LIETUVIŲ 
AMERIKOS PILIEČIŲ KLUBO mė
nesinis susirinkimas įvyks sekma
dienį, rugsėjo 24 d. 2 vai. popiet, 
parapijos Auditorijoj, 68-tos ir S. 
Washtenaw. Visi būtinai atsilanky
kite ir atsiveskite kaimynus ir pa
žįstamus. Yra daug svarbių reika
lų aptarti.

—John D. Simans, vice-pirm.
MARQUETTE PARKO LIETU

VIŲ PILIEČIŲ susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 24 d. 2 vai. po 
pietų parapijos svetainėje. Yra 
svarbių reikalų aptarti.

—E. Birgelis, rast.
Ž'AGARIĖČIŲ KLIUBO mėnesi

nis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 24 d. Hollywood svet., 
2417 West 43rd St. 1 vai. popiet. 
Malonėkite atsilankyti. Išgirsite 
raportą iš praeito pikniko ir nepa
mirškite atsivesti naujų narių.

—J. Keturakis, rast.
S. L. A. 6-TO APSKRIČIO dele

gatų -ęių žiniai. Kuopų išrinkti de
legatai esate kviečiami dalyvauti 
Apskričio suvažiavime sekmadienį, 
rugsėjo 24 U. 2-rą vai. popiet, Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St. Kviečiami dalyvauti ne tik de
legatai, bet ir kuopų veikėjai.

—K. J. Semaška, Apskr. sekr.

2 ŠEIMYNŲ KATEDž, 2 karų 
garažas, karšto vandens apšildymas, 
A l sąlygose. $3,300/ 6827 South 
Wolcott, savininkas.

PARDUOS NEBRANGIAI už pi
nigus Ilk aukšto moderną reziden
ciją. Priežastis—liga. 1714 South 
Newberry Avė.

FARMS FOR SALK

112 AKRŲ, GERAI IŠDIRBTA 
kornų ir grudų farma, geras 8 
kambarių namas, elektriką, be'is- 
mentas, puikus pavėsio medžiai, 
geras vanduo, erdvi barnė sū dei
ve way, cementinis šilo, kiti budin- 
kai. Randasi prie kieto kelio, tmie 
3% mylias rytuose nuo Joliet. Ge
ros mokyklos! bažnyčios, $125 ak
ras, terminai. Siūlo pats savininkas. 
E. P. COX, 160 N. La S 
Chicago, III. ,

WHOLESALE FURMT

Gerai, kad kontestantas S. 
Narkis įkopė į penktąjį laips
nį kontestąntų kopėčiose. Da
bar tos kopėčios pasidarė ly
gesnės. Bet mano rėmėjai man 
primena pavojų, kad S. Nar
kis galįs pralenkti, o kontesto 
vedėjas T. Rypkevičius ragina, 
kad man reikią skubėti kopti 
aukštyn, nes dar daug biznio 
reikia gauti, kad laimėti Bui- 
cką.

Praeityje pasisekė išsilaikyti 
pirmoje vietoje, todėl tikiuosi, 
kad ir 
ramos 
jus.

Pasimirė SenasRašo J. Maksvitis 
Iš Calumet City Bridgeportietis

Pranas Young

Jonas Vaitkus, 2700 W. 43rd 
St., užlaiko rūbų krautuvę. Jis 
ir p. Vaitkienė yra labai malo
nus ir draugiški žmonės. Užsi-] 
tašė “Naujienas” metams 
ko. |

Mrs. D. Adomaitis, 
vena adresu 2531 W. 
taipgi prenumeravo 
nas”. Skaito “Naujienas“ jaU 
per daug metų, taipgi jau se
niai gyvena Brighton Parke, 
bet netrukus žada persikelti 
MatųUette Parkan.

Ir pp. Peter Lauckai, kurie 
gyvena adresu 839 W. 33rd PI., 
taipgi užsirašė “Naujienas” 
metams. Panašiai padarė ir p. 
Adelė Shaputis, 2512 W. 45th 
PI.

kuri
45th

lai

gy- 
pi.,

J13EAST CHICAGO, Ind. — 
Teklė Sakas, 4944 Magoun 
Avė., atsinaujino “Naujienas“ 
ir pareiškė, kad be “Naujienų“ 
negalima gyventi, o ypatingai 
be Moterų Skyriaus, kurį ji 
myli skaityti. Teklė Sakas Už
laiko valgomų daiktų krautu
vę jau per keletą mėtų. Pra
eitais me(aįs,, Vyrui mirus, da
bar samdo pardavėjus, bet liuo- 
su laiku ji pati ir dųktės dir
ba krautuvėj, i Biznis gerai se
kasi, o dėl to, kad turi gerą 
pažintį su visais.

» »
Ir Povilas 'Cheknis, 5013 Todd 

Avė., atsinaujino “Naujienas“. 
Sako, jaū skaitau “Naujienas” 
apie 19 mė't| jr negaliu skir
tis. Nors dabar* gyvenu iš pen
sijos, kuri4 gaunu ir reikia 
pragyventi, bet su “Naujie* 

iš valdžios, nesiskir-

ateityje vis surasiu pa
pas Naujienų skaityto-

■

Turėjo širdies Ligą

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 AVe., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

Vakar rytą Cook apskričio 
ligoninėje pasimirė senas 
Bridgeporto. gyventojas, Pranas 
Young. Jisai buvo 52 metų am
žiaus. Bridgeporle gimė ir be
veik visą savo gyvenimą toj 
kolonijoj praleido. Velionio 
mirties priežastis buvo širdies 
liga.

Paliko žmona Bogumila, sū
nūs Pranas, taipgi trys posū
niai ir viena podukra. Velio
nis be to turėjo brolį ir sese
rį. Gyveno adresu 950 West 
35th Place.

P. Young kūnas yra pašar
votas laidotuvių direktoriaus, 
Antano M, Phillips, koplyčio
je, 3307 South Lituanica avė. 
Laidotuvės įvyks pirmadienio 
rytą, po p. Phillips globa. Ve
lionis bus palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse. Rs.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

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

finflA Mylinti 11 K K fl Vestuvėms, Ban ŲllUH kietams, La i d 
tuvčms, Papuoši*

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

M

LOVEIKIS
KV1ETKININKAS 

Gėlte Vestuvėms, Bankietam* 
Ir Pagrabams.

831t So. Halsted Street
Tek YARDS

šiuomi noriu padėkoti vi
siems, kurie davė man prenu
meratas. Buvo tokių, kurie pi
nigus atnešė tiesiai į namus, 
kad man butų mažiau darbo. 
Visiems esu širdingai dėkinga.

Mrs. D, Žukas.

M

A

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

3rd Avė

rneratą 
atidarė 
adresu, 
gardaus 
aplankyti ir persitikrinti,
rai turėsit mandagų patarnavi
mą. Ponai šimpiai yra drau
giški žmonės.

J. Beinor, 15147 Center avė., 
Harvey, III., atnaujino prenu
meratą metams. Yra senas 
“Naujienų“ skaitytojas ir rėmė
jas ir biznio žmogus. • Užlaiko 
valgomų daiktų krautuvę - mi
nėtu adresu. Progai pasitaikius 
užsukit ir pasipirkit reikalingo 
sau maisto, o tikrai rasit drau
giškus žmones ir gausit man
dagų patarnavimą.

J. Levan, 15339 -
Harvey, III., užsirašė “Naujie
nas“ metams ir tur būt bus ge
ras ir nuolatinis “Naujienų” 
skaitytojas.

J. Yurgaitis, 541 E. 154 PI., 
Harvey, III., atnaujino prenu
meratą metams ir yra geras ir 
nuolatinis dienraščio skaityto-] 
jas. Jis dar jaunikaitis, neve
dęs. Aš vėlinu gauti gerą mer
gaitę (Gal pasidąrys “dubelta- 
vas” “Naujienų” skaitytojas)

Taigi tariu visiems savo rė
mėjams didelį ačiū ir noriu dar 
priminti, kad gautas kvitas iš 
kontestantų nenufnestumėt, nes 
turėsit progą, pasibaigus kon- 
testui, laimėti ir dovanas, o sy
kiu gaunat ir įžangos tikietą 1 
parengimą, kuris įvyks pasibai
gus kontestųi.

—A. L. Skirmont.

noms” 
siu.

■

Na, beklajodamas po East 
Chicago, Indiana, sužinojau, 
kad ateinantį mėnesį (dienos 
nežinau), pašelpiųis moterų 
kliubas rengia šokius ir vaka
rienę. Patari^ visiems renktis; 
prie vakariėriės> nes dešros la
bai gardžios ir muzikantai bus 
net iŠ Kauno.

Sužinojęs dieną, vėl parašy
siu. .r ;

, J, Mąksvitįs, 
Box 202, Calumet City, IU.

Praeitą savaitę Mr. Louis 
Izdonis, 3409 So. Union Avė., 
užsiprenumeravo dienraštį. Va
saros metu jis mėgsta pabūti 
ūky j, todėl ir praeitą vasarą 
tankiai mainydavo vietą, 
dabar sumanęs apsigyventi 
stoviai. Tad ir “Naujienos” 
šiąreikalingos... 

o » »
Vincas Andriilis, 3139 South 

Emerald Avė., prailgino prenu
meratą. Pp. Andruliai yra pa
stovus su “Naujienomis“.. Jie 
yra žinomi chicagiečiams, • kai
po veiklus lietuviai.

bet
pa- 
bu-

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

Adoif Kaulakis, dalininkas 
CapitOl Press spaustuvės, 3251 
So. Halsted St., parėmė mane 
su metinė prenumerata. A. 
Kaulakis yra veiklus draugijo
se: jįs, keliose draugijose
yra valdybų nariu. 

» » » ?
Miss Pranskunaitė, patar

nautoja pas HeaTthy Food 
torąpte, 3206 So. Halsted

res-

užprenumeravo “Naujienas” sa
vo tėvukams: Joe Pranskunas, 
Gampbellsport, Wisconsin, R. 
R. 3. Tenai jie turi gražią far- 
mą ir dėl žinių mėgstą skai
tyti “Naujienas”...

Mano rėmėjams labai Ačiū.
— John A. Sinkus.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t, L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge* 

■ rąjt kostumerk bet ganlnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1789 S. HALSTED STREET 
Chicago, Dl.

t
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“NAUJIENOS” ĮSTEIGIA 
PARENGIMŲ BIURĄ

1. V. laivynas vakar įsteikė. wartĮ j Barrett vakar paskel- 
iriškų laivų pa trolių prie |<a(j u^sidaręs La Prairie

$8,

Mano Pradžia
p-

P-Ie Florence Šidlauskaitė, 
nauja kandidatė Konkurse.

S 
i=

I

Virtuvėj atsuko gasą ir nu
sižudė 50 metų moteriškė Mrs. 
Liv Struthers. Ji gyveno ad
resu 3749 Sheffiold avenue.

r
i

armijos Lenki ją i 

kiek vargo ir sunkumą Lenki-- 
’osi žmones turėjo pakelti lai
ke okupacijos.

Fentter). 
pašalpos 
Ashland

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
DANCIGAS. — Hitleris kalba istorinėje Artushof 

suieje. Savo kalboje jis gyrėsi, kad Vokietija, jei bus 
reikalas, galėsianti nors 7 metus kariauti.

vakar 
keliu 
nigus> 
sai nerodo noro 
metą “personai” taksą”. Pas

ius, kurie turi mokėti didesnes 
sumas personai taksą.

O Valstijos auditorius Ed-

“M1SS

State Bankas išmokės 15.6% 
dividendą depozitoriams. Pini
gais depozitoriai atgaus 
4445.00. Bankas randasi 
Prairie miestelyje.

Viena Iš Jų Bus “Miss Lithuania 1940”

t
į

-'į

NAUJIENOS, Chicago, III.
-.................... -........... -------------------.

Penktad., rugsėjo 22, 1939

Visų Chicagos 
Draugijų Ir 
Klubu Dėmesiui

Kadangi tankiai girdėti nu
siskundimų iš draugijų veikė
jų, kad jų parengimai supuola 
su kitų jiems draugiškų įstai
gų parengimais, ir per tai visi 
turi nuostolį, “Naujienos” įstei
gė centralinį tiurą, ir prak’ 
visų draugijų, kliubų, įstaigų ir 
šiaip visokių organizacijų kb- 
operavimo.

“Naujienų” Administracija 
tam tikslui užves registraciją 
visų parengimų.

Draugijos, norinčios išvengti 
negeistinos konkurencijos, > ga
lės kreiptis ir sužinoti kokio
mis dienomis kas yra rengia
ma ir kokios dienos yra neuž
imtos.

“NAUJIENŲ”
ADMINISTRACIJA.

Naujienų-Acme Telephoto
YORK, NEB. — Charles 

(Pug) Garner, 19 metų, ku
ris prisipažino nuskandinęs 
savo žmoną, su kuria išgy
veno vedęs 20 dienų.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Vakar ir užvakar vakare au
tomobiliai Chicagoj užmušė 
sekamus žmones:

Fred Hertnick, 30, nuo 10$ 
ir Halsted street. Automobilis 
pabėgo. Wilho Lathtinen, 31 
nuo 3367 N. Clark street.

Teisėjas J. M. Brande vakar 
nuteisė bučerių Eugene J. 
Fronczak, nuo 1714 N. Keeler 
Avenue, kalėti 3Q dienų ir su
mokėti $50 pabaudos. Fronc
zak turėjo darbą, bet tuo pa
čiu laiku kolektavo nedarbo 
apdraudą. Taip bent sako kal
tinimas. z

Nusižudė 50 Metu 
Moteriškė

Viena gera lietuvaitė
Moškus, 3936 Parrish avė., už
sirašė “Naujienas” * vieniems 
metams. Ji visur prisideda 
prie lietuviško veikimo ir su 
visais gražiai sugyyęną. Turi 
gražų namelį prie rezidenci
nės gatvės.

J. J. Lidžius, 
Indiana Harbor.

VAKAR CHICAGOJE
& , .r-u-.,..,— ...... ,, į, , j

-4 y . ; - I ■ iV-
0 Apšvi etos, tatįfpa , vakar ' 

oaskelbė, ka<į 1 jdi sta-
lomų arba 'padidintą mokyk- 
'ą įrengs bronzines lentelei su 
ipšvietos tarybos ttąrią ir me
ro Kelly pavardėmis. Kilose 
'enlelėse bus prezideiito vardas 
r viršininkai PWA, kuri da

vė dalį pinigų statybai ir re
montams. Kai kam nepatinka, 
kad lentelėse buš Kelly var
iau ir sarkastiškai jam užme
ta, kad jis “nori įamžinti savo 
vardą ateities genlkarčių šlo
vei.”

O Policija ieško 25 metų 
daugės Auna Mae O’Connor, 
kuri sekmadienio vakare išėjo 
•š American Hospital ligoninės 
su $100 čekiu :ir daugiau nebe
pasirodė. Ji gyvęnę adresu 
1921 AVashington ^Oulevard.

0 Lenką orgcąbišącija Sąjun-
V. ■ 7 - ■■ ■

Amerikoje (kilnos centras 
Chicagoj) įsteigė platų propa
gandos biurą, kuris ruoš masi
nius mitingus, drahsliuos< radio 
kalbas ir platins literatūrą 
“kovai su fašizmu ir komuniz
mu” kurie Lenkiją sudraskė. 
Biuras taipgi bandys parody
ti kiek daug vokiečių ir rusą įangos kolektuoti pinigus bus 
irmijos Lenkiją išteriojo ^ atkreiptos prieš taksą mokėto-

ryk’o, pirmo Čekoslovakijos 
prezidento. Vakar sukako dve
ji metai nuo jo mirties. ,

O Ginkluotas piktadaris va
kar atėmė $90 nuo P. C. Bas- 
bagill, vedėjo avalinės krautu
vės prie 6208 So. Halsted st. 
Basbągill gyvena adresu 6557 
So. Union avenue.

O Kenneth McConnell, 42 
metų darbininkas elektros įna
gių firmoj, ties 508 S. Dear- 
born, vakar išėjo į banką de
po ziluoti $775 bendrovės pini
gą. Bet McConnell banko ne
pasiekė ir pats visai negrįžo 
raštinėm. Dabar policija ieško 
ir McConnell9o ir pinigų, kurie 
dingo su juo.

0 Iš naujai statomos van
dens filtraviiųo stoties, prie 
East 75-tos gatvės, nežinomi 
piktadariai pavogė 286 fiusus, 
vartojamus dinamito sprogdi
nimui.

O Apskričio prokuratūra 
paskelbė, kad teismo 
bandys iškolektuoti pi- 
iš chicagiečių, kurie vi- 

mokėti 1938

I I

LIETUVAITĖS GAUSIAI RAŠOSI I 
LITHUANIA” KONKURSĄ

Atstovaus Lietuvius 1940 Automobilių Parodoj 
Ir Gaus Puikias Dovanas.

Mackinac sąsmaukos, kuri ski- 
hia J. V. nuo Kanados. Ss- 
smauka randasi tarp pietinės 
ir šiaurinės Michigano dalių.
* * / > > ' t •. •

0' Hammondo, Ind. . daili
ninkai vakar paskelbė, kad ry
toj jie surengs \ paišybos ir 
skulptūros parodą vietos Liau
dies namuose (Givic

O Laike muštynių 
stotyje prie- 1310 S. 
avenue, buvto mirtinai nudur
tas 36 metų bedarbis, Char
les Sauer. JisaiMmirė apskri
čio ligoninėje, kur buvo nu
vežtas iš stoties;(

e East Chicagoj, Ind., vėl 
pasirodė vaikų ,paraiižiaiis su
sirgimai. Serga^ustuoni moky
klą amžiaus . dtiikąL Miestelio 
valdyba prašo, kad gyventojai 
duotų žinias apie '. naujus. su
sirgimus Dr. James N. Nib- 
lick’ui, sveikatos; [komisįonie- 
nui.

Ligos Užmuša Dau
giau Kareivių 
Negu Kulkos

Amerikos Daktarų Sąjunga 
(Ain. Me^ Assn.) vakar pa
skelbė, kad ligos fronte užmu
ša daugiau kareivių, negu prie
šų ’ kulkos. Organizacijos žur
nalas vakar paskelbė, kad Ame
rikos civiliam kare nuo įvai
rių ligų mirė 200,000 kareivių, 
p mūšiuose žuvo. 112,000.
' Frontuose labiausia .paplitu
sios ligos būna šiltinė, cholera, 
disenterija, plaučių uždegimas, 
įnfluenza ir maras. ' ;

Gražuolės rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa
lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Halsted 
Street.

Išrinktoji gražuolė “MISS LITHUANIA 1940” ne 
vien laimės garbę dalyvauti Automobilių Parodoje, bet 
kartu gaus ir puikias dovanas.

Brangias dovanas gaus ir 4 kitos gražuolės, kurios 
bus išrinktos tą vakarą. Dovanas skiria New City Furni- 
ture Mart, kurių krautuvė randasi 1654-55 W. 47th St. 
Chicago.

Štai tos dovanos:
PIRMA gražuolė gaus: Complete Bedroom setą, su

sidedantį iš Dresser, Chest, inner ryt’ngs mattress ir 
springsų — certės $15.00.

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

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

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingą bankietą.

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

Mergaitės, tuojaus išpildykite “Naujienose” telpanti 
kuponą ir prisiųskite kartu su savo paveikslu į “Naujie
nas” 1739 So. Halsted St.

Antrašas

Telefonas .

Aukštis:

Užsiėmimas

Rytoj 7 valandų vakare su 
atatinkamomis iškilmėmis bus 
atidaryta nauja rotušė Ber- 
wyne. Ji buvo pastatyta dau- sv.

Ii

T

iviupuuvu

DETROIT, MICH. — Bob Pastor stovi roplomis vienuoliktame raunde po to, 
kai Joe Louis dinamišku smugiu nukirto jį nuo kojų. Kadangi jis nebepajėgė at
sikelti, tai ir pralaimėjo bokso rungtynes.

N A U JIE N V-ACM E Telephoto
DETROIT, MICH. — Čempionas Joe Louis šešis kartus nukirto nuo kojų Bob . .. naujienų-acme Telephoto

Pastorį bokso rungtynėse- čia parodomas pirmas raundas, kai nuo Louiso smu- CHICAGOS vidurmiestis pasipuošė Amerikos Le- 
gio Pastor sudribo arenoje. ' , ' giono konvencijai, kuri prasidės pirmadienį.

• Vakar policijos departa
mentas įsakė policistams. užsi
vilkti rudenines uniformas? 
Vasarinės uniformos bus už
draustos. •

• Vakar Chicagos čeką ir 
slovaką organizacijos surengė
kelis masinius mitingus pa- ginusia federalės valdžios pi- 
gerbimui Thomas G. Masa- nigais.

Nauja Rotušė 
Bėrjvyne

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

’ , 4 , . . . • •

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

coliai. Svoris:

NATJJIENŲ-ACME Telephoto
Vokiečių karininkai dalyvauja pran :uzų lakūnų laidotuvėse. V 

nešimais, tie lakūnai žuvo netoli Saarbruckeno.
||||

Amžius

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

Parašas
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