
.......... ................. ............ .......................................... ....
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS ~
Thk Lithuanian Daily Ntws

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

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiam ' unlveraity oi JUtooit Amerikoje
l....  ■' ---- Library -..........   —
VOL XXV1 Kaina 3c

THE LITHUANIAN

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nevvs

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

Phone CANal 8500

Ente'red ąs second-cjass matter March 7,1914 at the Post Office at Chicago, UI., 
under the Aqt of March 3, 1879

Chicago, III., Pirmadienis, Jtugsėjo-September 25 d., 1939

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 225

Vokiečiai Atmušti Vakaruose
PRANCŪZAI LAUKIA DIDELIO VOKIEČIU 

OFENSYVO
KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LIETUVIAI BIJO STALINO SPĄSTŲ

Hitleris vakarų fronte
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

24. — Francuzijos karo komu
nikatas sako, kad daug lokalių 
vokiečių atakų prieš francuzų 
pozicijas Saar srity ir šiaurė
je nuo Wissembourgo atmušta 
naktį į sekmadienį.

Komunikatas duoda suprasti, 
jogei vokiečiai vis didesnes pa
stangas deda tikslu 
franeuzus iš
yra Vokietijos teritorijoje.

Kiti pranešimai informuoja, 
kad naktį į sekmadienį vokie
čiai darė pakartotinas atakas. 
Visas jas sulaikė francuzų kul
kosvydžių ir lengvosios artile
rijos ugnis.

Tačiau atakos rodo, jogei 
vokiečių pajėgos kasdien stip-

išmušti
pozicijų, kurios

rinamos vakarų fronte. Kariuo
menė gabenama čia iš Lenki
jos.

Atakos daromos tikslu su
rasti silpnąsias Francuzijos 
fronto vietas. Tai yra prisiruo
šimai dideliam vokiečių ofen- 
syvui, kuris prasidės ateinan
čią savaitę. Taip mano Fran
cuzijos karininkai. Pats Hitle
ris esąs vakarų fronte.

Viename fronto punkte vo
kiečiai mėgino masiniu judėji
mu pulti franeuzų pozicijas. 
Francuzų ugnis nušlavė visą 
vokiečių užpuolikų bataljoną.

Paryžiuje gauta pranešimų, 
kad francuzų kariuomenė be 
tik atmušė atakas, bet dar už
ėmė kai kuriuos naujus punk
tus vokiečių teritorijoje.

Vokie- 
sunai-

24

NEIMA VILNIAUS IR JO TERITORIJOS; LIETUVĄ
Užplūdo pabėgėliai

Latvija, rūgs. 24. — 
Rigą pranešimai iš 

duoda suprasti, kad 
neketina užimti Vil-

Svetimšalių veikla 
stipriau kontroliuo
jama J. Valstijose

Rusija ir Vengrija 
atnaujins diploma

tinius santykius

NAUJIENŲ-ACMB Telophoto
Taškai parodo denlarkacijos liniją, kuri padalino 

Lenkiją į dvi dalis. Viena dalis teko Vokietijai ,o kita

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
24. — Prieš kurį laiką Jungt. 
Valstijos priėmė įstatymą rei
kalaujantį, kad svetimoms val
stybėms tarnaują agentai už
siregistruotų. Pereitą savaitę 
šitas reikalavimas sustiprintas. 
Atgaivinta 1917 metų įstatymo 
sekcija reikalaujanti, kad sve
timų valstybių agentai užsire
gistruotų kas šeši mėnesiai.

Asmenys ir firmos, kurie 
pirkliauja reguliarioje prekybo
je su kitomis šalimis, nereika
laujami užsiregistruoti. Bet as
menys ir firmos garsiną sve
timų šalių interesus, tarnaują 
toms šalims kaip advokatai ir 
patarėjai, o taipgi konsulatų ir 
kitoki svetimų šalių samdiniai 
reikalaujami užsiregistruoti.

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
24. — Vengrija pasiųs savo at
stovą į Maskvą. Atnaujins di» 
plomatinius santykius su Ru
sija. Rusija buvo nutraukusi 
santykius su Vengrija dėl to, 
<ad pastaroji perdaug nuolan
kiai tarnavusi vokiečiams.

Komunistai ir Jungt 
Valstijas išnaudojo

Estijos atstovas iš 
vyko į Maskvą

1,000 civilių Varšu
vos gyventojų žuvo

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
24. — Radijo pranešimas sek
madienį dienos metu sako, kad 
per paskutines 24 valandas vo
kiečių patrankų sviediniai už
mušė Varšuvoje 1,000 civilių 
gyventojų. Daugiau nei šimtas 
sunkiųjų vokiečių patrankų 
bombarduoja miestą. Kai ku
rie civiliai gyventojai buvo už
mušti, kai mėgino eiti pamaldų 
bažnyčiose išklausyti, f

Lenkų pranešimas 8:30 vai. 
vakare per radiją painformavo, 
jogei sekmadienį nacių lėktu
vai padarė 11 atakų prieš mie
stą. Lėktuvai mėtė padegančias 
bombas. «

Radijo praneši jnu, padegtas 
operos pastatas, tautinis tea
tras ir politechnikinis institu
tas.

Chicagai ir apielinkei fedo 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauta •

Nepastovus; gal bus lietaus 
temperatūra mažai 
saulė teka 5:39 v. 
5:45 v. v.

tepasikeis 
r., leidžias:

Vatikanas rūpinasi 
lenkų tikyba

VATIKANO MIESTAS, rūgs.' 
24. — Popiežius ir jo patarė
jai susirūpinę tikyba Lenkijoj. 
Viena, katalikų bažnyčios tur
tas žymiai nukentėjęs dėl 
ro. Kai kurios bažnyčios 
griautos, padaryta kitokios 
los turtui. Kita, popiežius 
jo, kad bolševikai uždės 
vartymų katalikų veiklai.

Popiežių raminąs tik faktas, 
kad lenkų vyskupai ir kunigai 
pasiliko savo diocezijose ir pa
rapijose, globoja bažnyčios tur
tus ir palaiko kontaktą su ti
kinčiaisiais.

ka- 
ap- 
ža- 
bi- 
su-

Halifax turėjo pasi 
kalbėjimą su rusų 

ambasadorium
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

24. — Rusijos ambasadorius 
Londonui, Ivan Maisky, perei
tą šeštadienį atlankė užsienių 
reikalų sekretorių Halifaxą. 
Tai pirmas Halifaxo ir Mai- 
skio pasikalbėjimas nuo to lai
ko, kai karas prasidėjo. «

Apie ką Halifax ir. Maisl^ 
kalbėjosi, nepranešta. Bet di
plomatiniuose rateliuose mano
ma, kad pasikalbėjimas buvo 
svarbus.

Vokietijos kareiviai 
fronte serga ■

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
24* —. Dr. iD. H. Dubrowsky, 
buvęs praeity Rusijos atstovas 
Jupgt. Valstijose, pereitą šeš
tadienį liūdi jos Dies komitetui. 
Pasak Dubrowskio, iš surinktų 
Jungt. Valstijose šimtų tūk
stančių dolerių badaujantiems 
Rusijos gyventojams šelpti di
delė pinigų dalis suvartota ko
munistų propagandai Jungt. 
Valstijose. \ • v a

Be to, iš Jungt. Valstijų pa
siųstų Rusijon pinigų Ameri
kos karo veteranų šeimoms ir 
našlaičiams šelpti, rusai tega
vo tarp 4 ir 5 centų už dole
rį. Kitus pinigus •sovietų vy
riausybė pasisavino. •

Rusai ruošia kolcho
zus Lenkijai

RIGA, Latvija, rūgs. 24. — 
Rusai nebeima belaisvių. Jie 
nuginkluoja lenkus ir paleidžia 
namo. Patiems rusams trūksta 
maisto, todėl ir nenorima šerti 
belaisvių.

Rusijos vyriausybė pasiūlė 
Lietuvai anglies, naftos ir ki
tokių produktų mainais į ja
vus. Lietuvos derlius šįmet bu
vo geras ir ji turi javų pervir
šį. Rusai nori gauti javų.

Žemės ūkiai Lenkijoj pra
dėta dalinti ūkininkams ir be
žemiams. Tačiau rusai ruošia 
planus paversti ukius į kolcho
zus — į kolektyvius dvarus, 
koki yra pačioje Rusijoje. Ru
sai dar randasi 100 mylių at-

nei vokiečių.

Vokiečiai užkariavo 
Lenkiją

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 24. ■— Maskvos diploma
tiniuose rateliuose ■- •šeštadienį 
gyvai diskustiota žinia, jogei 
Estijos užsienių reikalų minis- 
teris Kari SeTter vyksta į Mas
kvą.

Selter vykstąs į Maskvą ko
mercinę Estijos ir Rusijos su
tartį atnaujinti. Tačiau diplo
matų kalbos sukasi apie klau
simą, ar Stalinas nereikalauja 
teritorijų iš Pabaltijo valsty
bių.
' Estija randasi prie Suomu- 
nijos įlankos, iš kurios rusų 
laivai plaukia į Baltijos jurą. 
Jei Stalinas paimtų kontrolėn 
Estiją, jis žymiai sustiprintų 
Leningrado laivyno bazę. Ar 
planuoja Stalinas agresiją prieš 
estus? — štai kas įdomina 
užsienių diplomatus Maskvo
je.

Išleido “Pravdą” 
Vilniuje ,

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 24. — ’ Pranešama, kad 
Vilniuje pradėtas spausdinti 
dienraštis -‘Pravda”, Maskvos 
komunistų organo Vilniaus lai
da. Dienraštis leidžiamas balt- 
gudžių kalba.

Išžudė 350 Rumuni 
jos nacių

BUiCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 24. — Keršydama na
ciams, kurie nušovė premjerą 
Calinescu pereitą ketvirtadieni, 
Rumunijos vyriausybė išžudė 
tarp 250 ir 400 nacių. Nužudy
toj ų tarpe buvo tūlas kiekis 
nacių moterų.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
24. — Australija siunčia ka
riuomenę j Francuzijos frontą 
kariauti prieš vokiečius.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
24. — Nacių vyriausybė perei
tą šeštadienį paskelbė, kad ka
ras Lenkijoj pasibaigė, 
čiai su Stalino pagalba 

Ikinę lenkų armiją.
ROMA, Italija, rūgs.

Mussolinis vėl ragina Britani
ją ir Francuziją paliauti ka
riavus. Mussolinis sako, jogei 
Italija nenori kariauti, bet yra 
prisiruešusi karui.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
24. — Į Musso'inio patarimą 
paliauti kariavus Francuzijos 
atstovas atsakė, kad franeuza* 

| kariaus iki galo.
PANAMA, rūgs. 24. — Ati

darydamas Pan-Amerikos kon
ferenciją Panamos prezidentas 
Ąfosemena ragino Amerikos 
respublikas išlaikyti neutrali
tetą. i

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
24. — Britai užgriebė juroje 
kavą siunčiamą Vokietijon. 
Konfiskavo ir du tonu kavos, 
kuri buvo •; specialiai skiriama 
Hitleriui. v

MASKVA, Sovietų ‘ Rusija, 
rūgs. 24. — Vyriausybė pa
skelbė, kad Rusijos kariuome
nė pasiliks mobilizuota neribo
tą laiką. Rusai į savaitę laiko 
suėmę 120,000 lenkų karių.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
24. — Reuters žinių agentūra 
paskelbė, kad vokiečiai mūšiuo
se Lenkijoje pražudė apie 1,000 
savo lėktuvų.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
24. — Paryžių pasiekusios pe
reitą šeštadienį žinios sako, kad 
nauji sukilimai išsiveržė Čeki
joj prieš vokiečius.

, MUNKACS, Vengrija, rūgs. 
124. — Rusijos kariuomenė pa
siekė Vengrijos rubežių.

| LONDONAS, Anglija, rūgs.
Londone karininkų tar

pe paskutinėmis dienomis vy
riau ja klausimas: Ar vokiečiai 
mėgins briautis Francuzijon 
per Belgiją?

KOENIGSBERG, Rytų Prū
sija, rūgs. 24. — Atvykusieji 
čia iš Varšuvos svetimšaliai pa
sakoja, kad Varšuvai trūksta 
maisto, kad mieste siaučia ti- 
fo (šiltinės) epidemija ir kad 
užmuštieji ir mirusieji laidoja
mi miesto soduose ir skveruo
se.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
24. — čia gautas pranešimas, 
kad britų karo laivą, naikin
tuvą, paskandino vokiečių sub- 
marinas sekmadienį. Paskan
dinto laivo vardas nepaskelb
tas.

nusista-

jau siu-

Vilniuje

RIGA, 
Pasiekią 
Lietuvos 
Lietuva
niaus, nė jo teritorijos. Jeigu 
Rusija paliktų Vilnių ir Vil
niaus krašto teritoriją neuž
imtą; jeigu patartų Lietuvai tą 
teritoriją užimti, ir jeigu len
kai tam pritartų, — tuomet 
Lietuva sutiktų paskelbti savo 
mandatą Vilniaus teritorijai 
kol karas tęsis.

Toks esąs Lietuvos 
tymas.

Bolševikai, sakoma, 
’ę Vilnių Lietuvai.

Lenkų garnizonas
davęs tokį pat pasiūlymą. Ta
čiau Lietuvos vyriausybė atsi
klausė lenkų pasiuntinio Kau
ne, Charwato, kaip į pasiūly
mą žiuri Lenkijos valdžia. 
Charwat atsakęs, kad jis ne
pajėgia susisiekti su savo val
džia. Lietuva . nesijudino Vil
niaus užimti.

Kodėl gi Lietuva nepuolė 
Vilniaus pasiimti? Pranešimai 
aiškina: Lietuviai bijo rusų 
veidmainybės. Daleiskime, kad 
jie užsimoja Vilnių ir jo- teri- 
torjiai užimti. Rusai gali pa
stoti jiems kelią. Pateisindami 
savo* žygį susirėmimu su lie
tuviais, rusai gali visą Lietu
vą okupuoti. Ne tik Lietuvą 
— bet ir 
stybes.

Lietuva 
s tų.

visas Pabaltijo val-

bijo bolševikų spi-

Mirė Sigmund Freud

perpildytos. 
sužeistieji 
vis bėga į

su lenkais

Jose 
lenkai. 
Lietu-

apsiei-

Lietuvos kariuomenė yra 
mobilizuota. Kraštui susidarė 
nepaprastų išlaidų. Be to, Lie
tuvoj šiuo laiku esama tarp 
20,000 ir 60,000 pabėgėlių. Ša
lis maža, jai sunku pabėgėlius 
išlaikyti. Taigi Lietuvai. reikia 
kitų šalių pagalbos.

Owen J. C. Norem, Ameri
kos pasiuntinys Kaunui, pasiun
tė Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atstovui Paryžiuje tele
gramą, aiškindamas jogei Lie
tuvon reikia skubiai pasiųsti 
medikalinių ir kitokių reikme
nų.

Visos Lietuvos ligoninės ir 
sanatorijos 
sutalpinti 
Lenkai dar 
va.

Lietuvoje
narna žmoniškai.

Jiems rodoma užuojauta. Ta
čiau vietos, parankumų trūk
sta. Lenkams dvarininkams 
Lietuvoje. įsakyta priimti po 
30 ar daugiau lenkų kareivių 
kiekviename dvare. Visgi tai 
neišriša pabėgėlių problemos.

Įsteigtos trys lenkų kariuo
menei internuoti stovyklos. 
Viena stovykla yra Kulautuvo
je, 11-kos mylių toly nuo Kau
no. Kita Petrašiūnuose, tik 
trijų mylių atstumo je nuo Kau
no. Trečioji stovykla pastatyta 
Panevėžy.

Gardino gubernatorius, įvai
rių lenkų miestų merai ir jų 
šeitnos atvyko į Lietuvą.

uždarė NevąRusai 
svetimų šalių 

laivams

Rusai skelbia pabai 
gę kampaniją 

Lenkijoj
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 24. — Per Leningradą 
teka Neva. Ji teka į Baltijos 
jurą. Rusija uždare upę sveti
mų šalių laivams.

Kinai nustūmė japo 
nūs atgal

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 24. — Išleistas sekma
dienį Rusijos komunikatas sa
ko, jogei rusai pabaigė Lenki
jos okupavimą. Rusai suėmė 
120,000 lenkų kareivių nelais
vėn, užgriebė 300 patrankų ir 
1,400 kulkosvydžių. Jau pradė
jo Lenkijoj organizuoti sovie
tus ir dalinti dvarus.

SHANGHAI, Kinija, 
24. — Kinijos atstovai 
be, kad jų kariuomenė 
japonus iš miesto Kaoan ir su
naikino japonų garnizoną, ku
ris paėmė miestą pereitą tre
čiadienį. Kinai nuštumę atgal 
japonus taipgi visame Kiangsi 
provincijos fronte.

rūgs, 
paskel- 
išmušė

Mirė buvęs Rusijos 
diplomatas

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
24. — Nicoje mirė, F. F. Ras- 
kolnikov, 48 metų, buvęs so
vietų Rusijos pasiuntinys Bul
garijai. Raskolnikov, bijodamas 
žvalgybos, nebegrįžo į Rusiją. 
Stalino vyriausybė apšaukė jį 
išdaviku.

Prie Varšuvos žuvo 
vokiečių generolas

BERLYNAŠ~Vokietija, rūgs. 
24. — šeštadienį paskelbta, kad 
patroliaus pareigas eidamas 
prie Varšuvos žuvo generolas 
Werner von Fritsch. Praeity 
jis yra buvęs Vokietijos armi
jos viršininkas. Tai jis subu- 
davojęs dabartinę vokiečių ar
miją.

1938 metais von Fritsch pa
teko Hitlerio nemalonėn, vėliau 
buvo išteisintas, bet jau armi
jos viršūnių nebepasiekė.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
24. — Vokietija šeštadienio va
kare oficialiai paskelbė t sunai
kinusi Lenkijos 1,000,000 ka
reivių armiją, paėmusi 450,000 
lenkų nelaisvėn ir užgriebusi 
mažiausia 1,200 lenkų patran

kų. Vokietija sunaikinusi taip- 
kus tvirtovių oras ir drėgna, gi 800 lenkų karo lėktuvų.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
24. — čia gaunama praneši
mų iš Šveicarijos, jogei dau
gybė vokiečių kareivių Sieg- 
fried linijoj serga. Jų sveikatą 
pakerta prastas maistas, troš-

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
24. — Pereito šeštadienio va
kare Londone mirė profesorius 
Sigmund Freud, psichoanalizo 
kūrėjas. Jis buvo 83 metų se-

52 bilionai dolerių 
bankuose

Dabar—
Sekmadieniais
NAUJIENŲ RAŠTINE 
bus 
ATIDARYTA 
nuo 9 vai. ryto iki 

< 1 vai. popiet

5,000 vokiečių lėktu
vų Lenkijoj

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs.
24. — Anthony J. Drexel 
Biddle, Jungt. Valstijų amba
sadorius Lenkijoj, atvykęs čia numo. Freud atvyko j Londo- 
sako, kad vokiečiai pavartojo ną kai naciai okupavo Austri- 
apie 5,000 lėktuvų kare prieš ją. Paskutiniuoju laiku, ilgiau 

nei mėnesį, Freud sirgo.Lenkiją.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
24. — Birželio mėnesio 80 d. 
š.m. 13,569 Jungt. Valstijų ban
kai turėjo viso depozitų $52,- 
328,754,000.

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

—NAUJIENŲ ADMEN.
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APLANKIUS PASAULIO PARODA SU 
BIRUTIEČIAIS

Rašo Adomhs Maskoliūnas
per Hudson upę, Tai tikras in
žinerijos stebuklas. Tokie dide
li vaizdai pirmu kartu pama
nius., net protą apsunkina, kad 
juos suprasti. Toliau vykome į 
New Yorko priemiesčius, kur 
matėsi daugybė gražių aparta- 
mentinlų ir gražių rezidencinių 
namų. Leidomės linkui Wes> 
Point Akademijos, nes tą dic? 
ną tenai buvo militarinis para
das. Atvykome laiku, ir paradai

(Tęsinys)
Penktadienis buvo mano dieną.

Anksti rytą susirinkome tar
tis apie pamatymą Pasaulio Pa
rodos, nes dar nė vienas nebu
vome matę. Aš jau turėjau su- 
sitar.mą su mano brolio dukte
ria Margareta, kad jinai ir Jos 
vyras Dr. Fisher atvyks su savo 
automobiliu mane pavažinėti 
kur plačiau po miestą. Tokiu
budu aš atsiprašiau savo grupės, jau buvo susirikiavęs pradėti, 
kad šiandien bus mano diena, 
o jus visi eikite savais keliais 
be manęs.

Turėdamas apie valandą lai
ko, kol mane paims su mašina, 
aš leidausi aplankyti “Tėvynės” 
Red. Tenai pasimačiau su re
daktorium Kl. Jurgelioniu ir 
trumpai apžiurėjau SLA centro 
patalpą. Po to skubinaus atgal, 
kur jau manęs laukė su maši
na. Sulipę į mašiną pasileidome 
pagal Hudson upę pamatyti tuos 
milžiniškus uosto įrengimus ir 
laivus, kurių nemažai matėsi 
uoste. Įspūdis gan . geras, nes 
pirmiau nebuvau matęs tiek 
daug laivų ir uosto trobesių. 
Vykome toliau linkui Washing 
ton didžiulio tilto, kuris eina

Dr. Karolis Nurkaitis
AKIŲ GYDYTOJAS

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

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

URANE COAL COMPANY
4 5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTB 9022 ’ 
POCAHON’IJAS Mine Ruri iš jgėri'atišių ihaihų, 
daug’dulkių išimta Perkant $7.40
5 tonus ar daugiau ..... ^9
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

bet tas nelemtas lietus viską su
gadino. Paradas neįvyko ir mes 
leidomės savais keliais.

Hudson upės pakrantės labai 
gražios, nes tie aukšti kalnai, 
kurių mes čionai neturime, su
daro visai skirtingą gamtas 
vaizdą nuo musų Chicagos ly
gumų. Beje, dar vienas keistas 
ir tuojau pastebimas dalykas, 
— tai gazolino stočių truku
mas. Niekur nesimato jokios 
iškabos nei gazolino stočių, nei 
Šiaip didelių skelbimo iškabų, 
kaip yra pas mus vakaruose. 
Mat, dalykas yra tas, kad ta
nais yra uždrausta tas daryti, 
nes tai gadina gamtos gražius 
vaizdus. Gazolino stočių yra 
kaip ir čionais, tiktai jos ta
rytum pasislėpę nuo žmogaus 
akies.

Musij kelionės tikslas buvo 
aplankyti brolio žento namus 
Bridgeport, Conn. Tenai dabar 
pastoviai apsigyveno, nes Dr. 
Fisher tame mieste turi savo 
praktiką. Bridgeporte jau lie
taus nebuvo. Pats miestas yra 
taipgi uostas prie Atlantiko. 
Gan didelis ir gražus. Apžiū
rėję miestą, pasisvečiavę pas 
brolio žentą traukiniu grįžome

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ROCK ISLAND, ILL. — Demon^tyąvfųi^s Jungtinių Valstijų armijos tankų.

susitikti daug svarbesnių žmo
nių iš rytinių valstijų. Kartu' 
einant teko daug vietų aplailky- 
li iki jautėmės pavargę. Išbu
vome iki 9 vai. vakaro, kada 
orkestrui grojant pasirodė Lie
tuvos vėliava fontano spalvose. 
Tai tikrai gražus vaizdas. Or
kestras groja Lietuvos himnų, 
o fontanas parodo Lietuvos vė
javę spalvose.

lDr. V. E SIEDLINSK1
DENTISTAS

P H m., Trečiadienį, Sestadieių
1631 So. Ashland Avė.

TeL Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad% Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

>■ H . ■»■■ ■ » i,,*,—■ I, 1..HI > i

atgal į New Yorką. Beje, ne
pasakiau, kad kartu su manim 
važiavo ir brolio 
duktė Evelyn. Ta 
sudarė apie 200 
Yorke atsiradome 
vidurnaktyje.

Mano įspūdžiai
Parodos.

jaunesnioji 
visa kelionė 
mylių. New 
jau pačiame

iš Pasaulio

V .i........

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
8PECIAL.fi MALEVA .....................................
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ............................
SIENŲ POPIERIUS ----- .................................
VIENO KAUTO ENAMELIS .......................

PRISTATOME MIESTE VISUR.
..................... . . ------ -------------- - -----------------------------------------

......  97C
$1.10 aukšč.
... 50 aukšč.
....... . $1.65

negalėjau 
birutiečiais

savo paskirtą Vietą iŠ eilės žy- čių. 
giuoti. Viso chorų buvo 58. Su
darė apie 3,000 bendro choro 
dalyvių, Generalinis dirigentas 
komp. Žilevičius turėjo dar ir 
keletą sau pagelbihinkų, kurie 
estradoje padaVč toną choris
tams. Programas ■ prasidėjo su 
Amerikos himnib yeiiau su Lie
tuvos himnu ir po to visa eilė 
12 dainų, kurias jau buvome 
iš anksto visi sūsimokinę. Per
traukose dainų buvo kalbos į- 
žymių pareigūnų ir liaudies šo
kių. Programas tęsėsi apie tris 
valandas. Publikai labai patiko. 
Publikos buvo apie 30 tukstan-

norisi pirma pamatyti 
kampelį.
vidun į Lietuvos Pą- 

pirmiausia krinta akin 
viską ryškiausias vaiz-

Klausykite musų Lietuvių tadie programų Antradienio ir Šešta-

<■

*

\KIH SPECIALISTĄ

Programai pasibaigus, visi 
paplito kur kas kam patiko ir 
labiausiai ieškojimas susitikti su 
pažįstamais. Tas užėmė gerą va
landą, kol žmonės pradėjo skir
stytis po visą parodą.

Musų gera buvusi birutietė 
p-nia Zosė Vitaitienė nekantriai 
laukė susitikti su birutiečiais 
tuojau programui pasibaigus.

musų geroji Zo- 
mane ir p. By-

p. Vitaitis. Tada

Pasirodė, kad 
sė pažino tik 
anską.

Atsirado ir
kartu užbaigėme tos dienos var
gus. Su jų pažintimi man teko

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1 DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas IAFAYETTE 0727 

T—--t . • koplyčios visose
X—.y JkK.<zu_l Chicagos dalyse

>

Laidotuvių Direktoriai

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

vak. Nedėlioj pagal susitarime
Ofiso TeL: YARDS 4767

Namų TeL: Prospeet 1936

O h VA1TUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavima* 
jūsų garantavimas.

Oplometrically Akių Specialistai
Palengvina amų įtempimą, kuri? 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaly 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu! 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
West 35th Street

, kuopas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

DR. C. Z. VEŽEI IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

TeL Yards 224f -
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Serodoj pagal nutartį

8

DR. BRUNU « 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK <111

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 VVest 35th Št.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHI3AN 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. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted Št.

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

Šventadieniais tik susitąruą
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 6399 
Rez, Hyde Park S39I

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak.
Utekvrup aorofiom’®

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
DR. HERZMAN

■ IŠARUSI JOS ' ,
, Gerai lietuviams žinomas per -.31“d* 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris'.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 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 311<
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

7

♦

No. 3240 — Išsluvinėjimai baltiniams. 
’ ‘ t

r
a« am mmb anaa mmb BMi MM M

NAUJIENOS NEEDLEORAFT DEPT
1 1739 So. Habted St, Chicago, Hl.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė...... . ......... .  .......................................... . ........ .

No. 2240

Adresas.......................

Miestas ir valstija.

šeštadienio rytą 
susitarti kartu su 
eiti jų planu, tad aš su brolio 
dukteria Evelyn ir p-nia Fi- 
rantienė su savo sunum Ed- 
wardu patraukėme pirmą kar
tą pamatyti Pasaulio Parodą 
Sėdom j elektrikinį traukinį ir 
už dešimties minučių ir kartu 
už dešimt centų atsiraodtnb' 
Pasaulio Parodoje. Važiuojant 
link parodos jau už apie my
lios atstumo matytis bendras 
parodos vaizdas. Rusai, matyt, 
gan • gudriai pastatė savo pa- 
vilioną, nes jisai yra pats aukš
čiausia visoje parodoje ir pir
miausia matosi b iš, toldb \Visa 

“paroda, yra Tiekfgjtiriinga nuo. 
buvusios Ghicagpje pasaulio pa
rodos, kiek New Yorko mies
tas skiriasi nuo Chicagos. Daug 
progreso padaryta per tą trum
pą laiką. Visi trobesiai įspū
dingi, gražus ir ryškiai spalvin
gi. Bet man nesudarė tokio 
įspūdžio ir patraukimo, kai te
ko pamatyti musų tautos, Lie-. 
tuvių Paviliotą. Pamačius Lie
tuvos trispalvę plevėsuojant 
ant Lietuvos Pa'viliono tuojau 
kaip tai širdį sužavi ir viską 
palikus 
savąją

įėjus 
vilioną 
tas už
das, kuris man yra gerai at
menamas dar iš Lietuvos, — 
tai močiutė prie ratelio — kal
varato su vaikučiais aplinkui, 
kuriuos jinai mokina kartu 
verpdamam savo namų darbą. 
Po to matosi visa eilė Lietu
vos dirbinių, ypatingai visokių 
rankdarbių, labai spalvingų 
dailės dirbinių ir piešinių. Ne
pamiršta atvešti iš Lietuvos ir 
senovės laikų kaimo kryžiai. 
Perėjęs visą pavilioną, išeini 
pilnas, kupinas lietuviškų įspū
džių, kas sudaro didelį ilgesį 
pačią Lietuvą aplankyti.

Didžioji Lietuvių Diena.
šeštadienio vakarą jau atsi

rado ir musų Birutės choro mo
kytojas p. J. Byanskas. Visus 
prigrąsino, kad nepamigtumė- 
me ir nepakriktumėme, nes ry
toj, sekmadienį 9 vai., jau rei
kės būti parodoje dėl bendros 
repeticijos. Blogas vaizdas ryto 
metą susidarė, nes pradėjo ly
noti, Nepaisant lietaus, naes nu
vykom į vlėtą ir atlikome savo 
repeticiją. Baigiant repetuoti, 
lietus sustojo, tada mums buvo 
pasakyta, kur turėsime susiri
kiuoti dėl paties Lietuvių Die
nos Programo.

Pasirodo, kad pagal tolumą 
atvykusių chorų mes papuolė
me į antrą vietą. Kanadiečiai 
pirmoje. Kiti visi chorai turėjo

J

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYS*

Phone Yards 0781
Yards 0782

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sę< Wėštern Avė, Phonę Grovehill 0142
1410 South 49th Court ’• Cicero Phope Cicero 3109

.......  "1 u " II' '■ ............— ■"

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

..... r !. ...... . I . ,    ,  ........................................ ■ ' ——

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Priimąs 1979

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanięa Avenue Phone Yards 4908

............ y ■<■—■1,1 » . ........... ... ............. , —

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue

■ L J. ZOLP
1646 West 46th Street

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue 'phone Lafayette 3573

.................... t i. .......i ... ........... .i lr^

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

NARIAI“
Chicagos;* 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir naktį.

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.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994 "

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: 
iki 12 dieną, 2 iki 3 po 

iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 11 
Telephone PLAZA 3200

Nuo 10 
pietų, 7 
' Rez.

ADVOKATAI"
Dr. F, Pulsucki Le Van

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock <699

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

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 <818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Office and Res. Phone ^ainmet 747? 
Office Hours: 2-4 p. m 7-8:39 p. m

DR. ST. NA1KELIS
Fhysician and Surgeon

3261 So. Halsted Street
Tel. Yards 31M
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonu MONROE «7U 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Ir

/

-
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Pirmadien., rugsėjo 25, 1939
1

" NAUJIENOS, Chicago, UI.
D. Delta

LAIKAS PASAKYTI “GANA!
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valstybę liečiančiais klausi-'JJollvWOOd ŽVftiff-' mais visi mes turime būti ir. ®• / 7 . • - • » • ždės Ruko Chester-su visų tuo, kas tai vienybei.
trukdytų.^ (mano pabraukta). field Cigaretes
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Nekitaip matyti j reikalą pažiurėjo naujoji vyriausybė, kurios nariai atvejų atvejais reiškė visuomenės veikėjams bei delegacijoms savo palankumą amnestijos idėjai ir žadėjo, reikalą -sutvarkyti.”Deja, klausimas vis dar tebestovi vietoje. Kai kurie šansai—kaip, pav„ žinių rinkimas apie polit. kalinių sveikatą ir pan. — netgi rodo, kad norima eiti atgal, būtent, paleidus vieną kitą amnestiją laikui.Kame gislaptingos jėgos vis trukdo išleisti amnestijos įstatymą, kurio įsakmiai reikalauja Lietuvos interesai, kurio nori tauta ir kuriam prijaučia' vyriausybė?'Iškeltasis užsienio politikos motyvas, turėjęs šiokią tokią —kad ir labai reliatyvią—prasmę balandžio mėn. pradžioje, šiuo metu negali būti rimtai imamas domėn.
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THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET 

CHICAGO, ILL.

vienas, esame pasiryžę kartu 
su visa Lietuvos liaudimi 
stoti su ginklu rankose ginti 
musų krašto nepriklausomy
bę.”Po metų, kai kaustyti okupantų batai jau trypė Klaipėdos krašto žemę, savo laiške kariuomenės vadui ir karinėms s-goms politkaliniai reikalavo “suburti į vieningą Lietuvos gynimo frontą visas patriotines šalies jėgas” ir tikino: “Karštai mylėdami savo gimtinę ir būdami pasirengę visoms aukoms jos nepriklausomybei apginti, mes dar kartą pareiškiame savo nepalaužiamą pasiryžimą su ginklu rankoje stoti prieš visus musų krašto nepriklausomybės priešus.” (1939-III-23 d.)Tas pačias mintis Šiaulių polit. kaliniai dėstė savo pasveikinime naujajai vyriausybei, kurią jie žadėjo remti visuose jos žygiuose, “kurie stiprins musų nepriklausomybės gynimo pajėgas, kurie telks visus Lietuvos patriotus tautoslaisvei ir egzistencijai apsau- reikšmės, kaip kad goti, kurie įgyvendins visų pavaizduoti: Latvija ir Estija Lietuvos gyventojų karščiau- yra gan tvirtai įkinkytos į vo- sius vienybės troškimus ir kurie leis kiekvienam Lietuvos piliečiui pasijusti esant pilnateisiu sūnumi savosios šalies.” O Ginklų Vajaus Komitetui jie rašė: “Negalėdami, prieš musų karščiausią norą efektingiau paremti vyriausybės ir visuomenės vedamo vienijimosi ir rengimosi gintis darbo, jį remiame bent šia kuklia vieno šautuvo (130 lt.) auka.” (1930-IV-28 d.).Kalinti šitaip mąstančius, rašančius ir veikiančius žmones, kai karas jau beldžiasi į duris, kai kiekviena energija turi būti sumobilizuota, yra— netgi, politkalinių idealams griežtai priešingo Lietuvos nepriklausomybės šalininko akimis žiūrint — pikčiausia nesąmonė, dargi nusižengimas.

Pažangioji ir patriotinė Lietuvos visuomenė jau nebe metus ir nebe du veda akciją už visuotinę politinę amnestiją, ši akcija, pradėta 1934 metais atsišaukimais ir darbininkų nelegalių mitingų rezoliucijom, per šimtus siunčiamų vyriausybei ir seimui pageidavimų bei peticijų, per gausius Lietuvos ir užsienio įžymeny- bių adresus, pasiekė savo aukščiausio taško renkant parašus po amnestijos įstatymo projektu. Daugiau kaip 20,000 pilnateisių piliečių ir keli tūkstančiai nepasiekusių visų policinių persekiojimų ir trukdymų, savo parašais parėmė kilnią dr. Griniaus ir A. Stulginskio iniciatyvą. Ypatingai didelis ir reikšmingas buvo užjūrio lietuvių įnašas į kampaniją: jų kreipimąsi peticijos bei rezoliucijos, ir ypač jų paramos moralinis svoris buvo labai svarbus.Po Klaipėdos atplėšimo, 
krašto gynimo, atseit tautos 
vienijimosi klausimui įžengus į naują frazę, amnestijos reikalavimas buvo keliamas visuose entuziastiniuose patriotiniuose mitinguose, kurių banga persirito per visą šalį. Visos politinės srovės tautininkus išskyrus, pasisakė už amnestiją. Įvairių-įvairiausių pažiūrų rašytojai, kultūros darbuotojai, visuomenės veikėjai tartum pradėjo lenktynes, kas daugiau nuveiks amnestijos naudai. Ministerius lankė: socialdemokratų vadovybė, savanorių s-gos pirmininkas ir patriotinio fronto iniciatorius ats. pulk. Itn. Gužas, ‘‘Soteria” su vysk. Matulioniu ’prišaky, gen. Kubilius ir daugybė kitų. Kaunan pasipilė iŠ provincijos skaitlingos delegacijos. < .... ,Tai, žinoma, buvo neatsitiktina. , Kai agresorius, pasinaudojęs Europoje viešpatavusia anarchija ir Mirono vesta beribių nuolaidų ir krašto migdymo politika, užgrobė gyvybingiausia musų teritorijos dalį, kai šalis atsidūrė netarpi- niame naujos — šimteriopai žiauresnės — okupacijos slenksty, net aklieji praregėjo, kad taip tęstis negali. Reikia skubiai ir ryžtingai statyti barjerą prieš siautėjantį agresorių’, apginti bent Didž. Lietuvos sienas. O toks barjeras tegali būti vienas — reali ir 
veiksminga visų Lietuvos gyventojų, be partijų pažiūrų, tikybų, tautybių skirtumo vienybė, visų pajėgų susitelkimas krašto gynimui.Savaime kilo klausimas: ar palikti už patrijotinio susibūrimo ribų politinius kalinius? Ar tai butų teisinga, ar tai butų naudinga?Lietuvos gyventojai, didžiausių politinių srovių lupomis, atsakė į šį klausimą: ne! reikalavo politkaliniams vie
ton, kuri politkaliniams 
tai priklausė.Kovoje už gimtinės bei gerovę, už kraštoklausomybės apgynimą stiprinimą, politkaliniai sudėjo nemaža aukų. Per visus jų paskutiniųjų metų mus raudonu siulu vedamoji mintis: kad apsigintumėm,sus subordinuoti švenčiausiam gyvenamojo meto uždaviniui —Lietuvos nepriklausomybės gynimui.Lenkų ultimatumo metu, 1938 m. kovo 19 d., savo kreipimosi į visuomenę Šiaulių sunk, darbų kalėjimo politkaliniai šaukė: “šios lemiamos valandos akivaizdoje neturi būti vietos tautos jėgų susiskaldymui. Visi, kam tik brangi Lietuvos nepriklausomybė, susitelkimu į vieningą Tėvynės gelbėjimo frontą... Nes, kaip!

didesnį paliegėlį, atidėti neribotam
priežastis? Kokios

Padėtis id dėl tokios menkos priežasties Lietuvos vakarinis kaimynas ryžtųsi interuoti. Nesenas patyrimas, beje, rodo, kad jis toli gražu neteikia klausimui tos norima

■1 MIgį

aBr’-
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Tai teisingi ir įsidėmėtini žodžiai. Tikrai jau atėjo laikas sudrausti akiplėšas, nurodyti jų tikrą vietą kenkėjams, kurie naudoja savo galią tam, kad išromytų' vienybės idėją, pavergtų ją tuščia fraze be jokio realaus turinio, be darbų. 
Jau laikas pasakyti ‘‘gana!’’ 
amnestijos sabotuotojams, tau- savo skelbimuose mini tas as- 
ibs vienybės trukdytojams* ir menybes kaip ir daug kitų, no- 
priešininkams. Politiniai kali- rėdamas pažymėti savo produk- ar- di- iš-

pa-Chesterfield cigaretai traukė rūkytojo simpatijas. Juos ruko ir Hollywoodo žvaigždės, kurių tarpe tokios asmenybės - kaip Ann Sheridan, Gary Cooper ir Fred Astaire.Ligget ir Myer Tobacco Co.,

kiškąjį režimą, jų vyriausybių niekas neįtars demokratiniais polinkiais, o jos, vis, del- nepabijojo išleisti amesti- įstatymus. Antra vertus, turėtume vengti visko, kas gali nepatikti agresoriui, mums, netiktų paleisti kariuomenę, atsižadėti nepriklausomybės, ir tt., ir lt.—nes tai vis dalykai, kurie agresoriui daugiau už amnestiją nepatinka...Tai kas gi, pagaliau, kaltas dėl amnestijos sabotažavimo? Seką Lietuvos politinę raidą stebėtojai žino, kad kaltininkų reikia ieškoti savanaudiškoje egoizmo' apakintoje^ klikoje, kūriai monopolistiniai įgeidžiai atstoja valstybinį priėjimą, o -smulkučiai savimyliški interesėliai nusveria tautos siekius, troškimus interesus.'

NAUJIENŲ-ACME TeiephotoEdward Windsor, buvęs Anglijos karalius, generolo uniformoje.
to, jos jei tik

Kaltininkų reikia ieškoti gobšioje ir surambęjtįsioje su ta klika surištoje biurokratijoje, kuri sabotažuoja naujosios vyriausybes žygius, nukreiptus į realios tautos vienybės sudarymą, kuri ignoruoja liaudžiai naudingas priemones, kuri dargi stengiasi antiliaudišku, priemonių pakišimu ir kitais diversiniais veiksmais sukompromituoti pačią; vienybės idėjų-Birželio pradžioje Kariuomenės vadas, brig. gen. Raštikis kalbėjo* apie, tai, kad neturi būti “jokių kompromisų, svyravimų ajf firmoje eilėje nusilenkimų bet kuriems siauriems asmens, sroves ar grupės reikalams. Bendrais visą

niai yra pasiryžę visomis jų to atsakančią kombinaciją, 
dispozicijoje esančioms prie- ba tą “tikroji kombinacija 
monėms padėti patriotinei vi- dėsniam malonumui” — tą suomenei ir vyriausybei pa- imtiną Chesterfield įvairių laužti visų viešų savislėpusių bakų švelnumo, aromato ir vienybės ardytojų pasiprieši- resnio skonio mišnį. nirną—vis vien, ar jie apsi- kombinacija kastų aukštybėse ar butų pa- liaina prastos kanceliarijos žiurkės.1 point-of-sale Politkaliniai nesudvejos, jei žurnaluose ir jiems tektų dėl to ir įrašyti kabose, naujus vardus į jų ilgą ir garbingą matirologą.

Gana kalinti Lietuvos pat
riotus!Amnestija turi būti skubi, amnestija turi būti visuotinė ir pilna, amnestija turi sugrąžinti polit. kaliniams —nepriklausomybės gynėjams visas politines ir pilietines sės.Šiauliai. 1939

ge- Tikroji tema dabar ke- visuose Chesterfield skelbimuose ir viešųjų vietų iš-palaikydamas

tei-
birželio pradžia.

JUOKAI
TEISME

į Chesterfieldsavo laikraštinį skelbimosi vajų naudojasi ir radijo pagelba. Jį leidžia Fred Waring’s Pcnn- sylvaniečius National Broad- casting Co. radijo tinklu kas vakarą nuo pirmadienio iki penktadienio 7 v. v. ĖST ir garsųjį Paul Whiteman orchestrą trečiadieniais 8:30 v. v. ĖST. Columbia Broadcasting Systemos Systema. (Skelb.)
pusės alaus žmo-

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ^ KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų kąru. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.~ Tai yra iš tamstos didelis žiaurumas: du stiklus paleisti iš eilės į gų. Kodėl tamsta taip darei ?»— klausią teisėjas kaltinamąjį-— Tai buvo nelemtas atsitiktinumas, — sako kaltinamasis.— Vadinasi, tamsta apgailestauji? -a- įsiterpia teisėjas. '— Taip, — atsako kaltina- nes su pirmuoju - baigė jis savo.masis. — . nepataikiau, nutrauktąją; mintį. — iš stoties —

PASIKLAUSYKITE 
PAUL V/HITEMAN 
Kiekviena treČiądienio 

vakaro 
per CBS Stotis.

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

>arcus
• * • • -» t

n
rfc'OHAY-

RYTINE RADIO 
VALANDAW.G.E.S

J. \Llflw llVziVyLJ/i
į:

teisė-

.« '7\*

pasisaky- eina viena susijungti, visa ir vi

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

laisvę nepri- bei

Bffirslt 
muziką

PASIKLAUSYKITE 
FRED WARING 

ir |o Pennsylvanion* 
5 vakarais i sqvaltq 

per N B C Stotie.

Kasdien
iki

:Š&::

GERBIAMI NAUJII 
tytojai Prašomi Pirl 
balais Eiti į tas Krautuves; 
kurtos Skelbiasi Naujienose

vėliausiai žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

Vardas

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, UL

poanT A Mms Tobacco Co..

/lems kurie pageidauja kuoge- riausio cigarete malonume
Padarykite jūsy 

sekantį p a kiety

Jūs rasite Chesterfields TIKROJE 
. KOMBINACIJOJE pasaulio geriausių namie- 

augintų ir aromatiškų turkiškų tabakų 
daugiau gaivinančio lengvumo, geresnio 
skonio ir daug malonesnę aromų negu 
jūs rasite kur kitur.

Tai kombinacija visai skirtinga nuo 
kiekvieno kito cigarete... gera priežastis

Y

kodėl rūkytojai kasdien gauna daugiau 
malonumo U Chesterfields. Juos mėgsite

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

Adresas

Miestas

Valstija
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NAUJIENOS
The Lithuanhn Daily Newi

Publlshed Daily Ebccept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

173d South Halsted Street 
Telephone ’ CANal 8500.

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

3c per copy.

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

Chicagoje—paštu:
Metams ____________ ____
Pusei metų ...-------------
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui .—_____

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija ----------------
Savaitei _______ —*-
Mėnesiui ...—.............--------*

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

$8.00
... 4.00
« 2.00

1.50
_ .75

3c 
18c 
750

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1730 S. Halsted St., 
Chicago, Ilk 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 teikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu sU užsakymu.

Kodėl taip greitai buvo sumušti lenkai
Pasaulis stebisi, kodėl taip greitai buvo sumušti len

kai. Per tris savaites vokiečiai užkariavo pusę Lenkijos 
ir sunaikinot beveik visas jos armijas. Lenkija sakėsi tu
rinti 4 milionus kareivių.

Vienas faktas yra aiškus, tai tas, kad buvo apgink
luoti daug blogiau, negu vokiečiai. Jie neturėjo pakanka
mai kanuolių, ir atrodo, net, kad didelė dalis lenkų ka-Į 

"riuomenės nebuvo kaip reikiant aprūpinta lengvaisiais 
.ginklais (šautuvais, kulkosvydžiais ir 1.1.). Jiems truko 
•priešlėktuvinių kanuolių gintis nuo vokiečių bombnešių.

Labai didelę kliūtį lenkų kariuomenės veiksmams su- 
. darė ta aplinkybė, kad, pačiose pirmose karo dienose vo
kiečiai užkariavo orą. Spėjama, kad lenkai turėjo apie 
1,000 karo lėktuvų, bet naciai prieš juos pastatė dusyk 
ar trissyk tiek, ir lenkų oro laivynas buvo urnai išblaš
kytas. Keli šimtai lenkų lėktuvų išliko nesunaikinti. Daug 
jų, kai mūšiai buvo pralaimėti, išskrido Rumunijon arba 
Latvijon, ir nemažas lėktuvų skaičius pateko, į nacių ir 
bolševikų rankas.

Bet rodosi, kad ir menkai apginkluota tokia milži
niška kariuomenė, kaip Lenkijos, butų galėjusi daug il
giau atsilaikyti prieš užpuolikus. Drąsos lenkų karei
viams netrūksta, kaip parodo atkaklus Varšuvos gynimą
si. Vargiai galima sutikti su tais komentuoto jais, kurie 
sako, kad lenkai neturėję ūpo kovoti, — nors, gal būt, 
dalis tiesos yra tame aiškinime, kad Lenkijos kariuome
nėje nebuvo solidarumo dvasios, nes jos vadai feuvo “po
nai”, o paprasti kareiviai — vargingų valstiečių sūnus.

Tačiau kai kurie neutralių šalių karo ekspertai sako, 
jogei vyriausia Lenkijos nepasisekimo priežastis buvo ta, 
kad ji per ilgai atidėliojo mobilizaciją. Naciai užpuolė 
lenkus, kuomet jų kariuomenės atsarga dar buvo tiktai 
mobilizuojama. Atsarginiai ėjo į artimiausius mobilizaci
jos punktus, kur jie turėjo būti aprūpinti ginklais ir pas
kui važiuoti į paskirtas vietas fronte. Bet, pirma negu 
jie suspėjo iškeliauti į kovos lauką, nacių lėktuvai jau 
pradėjo bombarduoti miestus ir geležinkelius. Paskui 
lėktuvus, netrukus, atvyko ir motorizuotosios nacių ar
mijų dalys.

Daug lenkų kareivių buvo suimta, dar nesuspėjusių 
nė apsivilkti karinėmis.uniformomis. Lenkija buvo sukon
centravusi svarbiuose apsigynimo punktuose tiktai tą ar
mijos dalį, kuri turėjo ginklus dar prieš mobilizaciją, ši
tos jėgos buvo per menkos sulaikyti vokiečius. Todėl pa
čioje karo pradžioje Lenkija pražudė beveik visas strate
gines pozicijas.

Kodėl lenkai nepasiskubįno sumobilizuoti savo ka
riuomenės, sunku tikrai pasakyti. Gal būt, jie tikėjosi, 
kad karas bus išvengtas? Bet reikia pastebėti, kad ir 
Francuzija tik prieš keletą dienų pilnai pabaigė savo 
mobilizaciją — kai jau buvo praėjusios trys savaitės nuo 
karo pradžios! Dabar franeuzai turi 6,000,000 kareivių, 
pasiruošusių eiti į mūšį. 0 jeigu naciai butų juos užklupę 
taip urnai, kaip jie užklupo lenkus, tai ir franeuzams gal 
butų buvę riesta.

Bet reikia turėti galvoje, kad Lenkijos pralaimėji
mas nėra nulemiantis dalykas. Niekas nesitikėjo, kad len
kai sumuš Vokietiją. Buvo tiktai klausimas, kaip ilgai jie 
galės laikytis, kuomet Francuzija ir Anglija koncentruos 
gavo jėgas vakarų fronte.

Jeigu bolševikai butų stoję, kaip buvo tikėtasi, i “tai
kos frontą” ir butų atsiuntę lenkams į pagalbą tūkstan
tį kitą karo lėktuvų, tai naciams veikiausia dar nebūtų 
pasisekę prasilaužti per lenkų apsigynimo liniją; o dabar 
Lenkijoje jau prasidėjo rudens liūtys, keliai pabiuro, upės 
ištvino, ir vokiečių motorizuotieji kariuomenės būriai bu
tų bent keletui mėnesių įstrigę dumble.

Bet Stalinas persimetė į nacių pusę ir staigia ataka 
iš užpakalio padėjo vokiečiams pakrikdyti Lenkijos karo 
jėgas. Tai labai apsunkino Francuzijos ir Anglijos už
davinį. Bet jų pasiryžimas nedaryti taikos, kol Hitleris 
nebus sumuštas, nėra palaužtas. Tikroji kova dar tik pra
sideda — to nereikia užmiršti.

Lietuva karo ženkle
SLA. PILDOMOS TARY

BOS Suvažiavimas

Ištisą savaitę (nuo rūgs. 11 
iki 16 d.d.) posėdžiavusi NeXv 
Yorke, SLA. Pildomoji Taryba 
atliko daug darbo. Svarbesnieji 
jos tarimai, kaip praneša ‘‘Tė
vynė**, buvo šie:

Galutinai sutvarkė trijų ap- 
draudos skyrių lenteles ir per
tvarkė vaikų skyriaus apdraU- 
dą; patvirtino specialios komi
sijos raportą apie buv. Vieny
bės namo remontą; nutarė duo
ti $20,000 paskolos naujiems 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
savininkams; patvirtino prez. 
Bagočiaus sumanymą, kad 
Pennsylvanijos kuopos perbal- 
suotų centro kėlimo Pittsbur- 
ghan klausimą; nutarė pradėti 
antrą Pažangos Vajų šių inehj

Anot SLA. organo, Pildomos 
Tarybos suvažiavime buvo 
"karštų klausimų ir šaltų klau
simų”. Daug ginčų kilę apie| 
Vienybės namo taisymą, 
jau seniai buvo tyrinėjusi Kon
troles Komisija ir pateikusi 
Pild. Tarybai tam tikrų reko
mendacijų. Pačios Tarybos ko
misija po to darė antrą tyrinė- 
ijimą, ir jos raportas šiame su
važiavime tapo priimtas.

"Gal jau galutinai šiame 
suvažiavime buvo išrištas 
Vienybes namo remonto 
klausimas”,• rašo "Tėvyne’*. 
"Pildomosios Tarybos komi
sija Vienybės namo remontui 
tyrinėti išdavė savo raportą 
ir tuo raportu patvirtino Kon
trolės Komisijos raportą. Po 
raportu nepasirašė vienas ko
misijos narys, J. Mažukna, 
bet jis balsavo už raporto pri
ėmimą. Komisij a-savo rapor
te nurodė suradus:

. "(1) Kad-Vienybūs namui
taisyti buvo išleista daug dau
giau pinigų, negu Pildomoji I 
Taryba nutarė; Į

"(2) Kad kai kurie taisy
mai nebuvo tikslus, ir

"(3) Kad už darbą per
daug užmokėta.”
Kontrolės Komisija rekomen* 

davo, kad Pildomoji Taryba su
rastų "kaltininką”. Bet ji jo ne
surado. Su šiuo dalyku, matyt, 
išeis taip, kaip su Devenio "gau
dymu”.

^APŽVALGA-
. .... .

vario ir kitų metalų, iš kurių 
daroma ginklai. ■ Bet kam tuo
met neuždėti embargo (draudi
mo) ir duonai, mėsai, vaisiams, 
dudimams ir tJj? šituos daiktus 
armijos irgi vartoja.

Nuosakią! eihant Šituo keliu, 
reikėtų visai nutraukti prekybą 
su šalimis; kurios įsivėlė į ka
rą; tiesą sakant, reikėtų nu
traukti prekybą ir su neutralio
mis Šalimis, nes Jeigu Jos pirks 
ginklus, amuniciją ir karo me
džiagas iŠ Amerikos ir jas pas
kui pardavinės anglams, fran
euzams arbą vokiečiams (o A- 
merika togoms uždrausti nega
li), tai Amerikos prekės vistiek| 
bus pristatomos kariaujančioms 
šalims,, nors ir netiesioginiu bu
du. Taigi tikrumoje Amerika tu
rėtų visam karo laikui užsida
ryti kiniška sięna nuo išorinio 
pasaulio.!^ /

Kad tuomet turės sustoti dar
bai daugelyje pramonės įmonių, 
subankrotuos medvilnės augin
tojai pietuose, ir fermeriai cen- 

kurį tralinėse bej. ^vakarinėse valsti
jose, — f

THOMASO PARTIJA Už 
EMBARGO

Normano Thomašo vadovau
jama Socialistų Partija per sa
vo sekretorių, Travers Clement 
(Ghicagoje), padarė viešą pa
reiškimą, aštriai kritikuodama 
prezidento Roosevelto nusista
tymą Amerikos neutraliteto 
klatisimu. Pareiškime sakoma, 
kad remti neutralitetą tarptau
tiniu įstatymu tai — stačia gal
va šokti į karą, kaip kad atsi
liko 1917 metais.

‘‘Kodėl Amerikos žmonės 
turėtų pasitikėti juo dabar?” 
klausia S. P. sekretorius. 
"Tarptautinis įstatymas buvo 
paverstas farsu pereitame ka 
re ir yra farsas dabar.”

I

Travers Clement reikalauja, 
kad ginklų embargo (draudi
mas pardavinėti ginklus kariau
jančioms šalims) butų ne tiktai 
paliktas, bet kar butų dar pra
plėstas, uždraudžiant taip pat 
pardavinėti ^medžiagas,1 iš kurių 
yra gaminami ginklai, V .*' •

Vadinasi, jisai ųprį,. kad Ame
rika nepardavinėtų Anglijai, 
Francuzij ai, Kanadai ir kitoms 
britų imperijos dominijoms me
dvilnes (vatos), nes iš jos daro 
sprogstanČiąją medžiagą; kad 
nepardavinėtų automobilių, tre
kų, traktorių ir motorų, kadan
gi jie yra vartojami kare, kai
po ginklas arba priemonė gink
lams ir kareiviams gabenti; kad 
nepardavinėtų geležies, plieno,

Karo belaukiant,
dešimt penkerius metus.
— Susipainiojo gyvenimo nytys, — Neatmezgamas 
mazgas. — Gandai dingo. —■ Lietuvos prekyba. — 
Klaikus gyvenimas.

Susisiekimas pakriko. — Prieš dvi- 
šaltakraujiška ramybė.

(Tęsinys) j

Jei karą laimi lenkai, lietuvis i 
iš to kaimyno negali daug ko 
tikėtis. Jei laimė lydi vokiečius, 
ir vėl lietuvis prisibijo, kad ir 
šito kaimyno apetitai sieks pra
ryti ir Lietuvą.

Tai neatmezgamas mazgas, 
tai užburti keliai. Kuriuo iš tų 
kelių eisi, veik vienodo likimo 
busi ištiktas.

Lietuvos eilinis žmogus atsi-Į 
dūrė tame užburtame rate ir vi
sai nuoširdžiai jisai norėtų lik
ti neutraliu, jei tik tokiu gale- 
tų išbūti.,

Bet įvykiai taip nepalankiai 
rituliuojasi, kad išeities visai 
nesimato. O be to, juk daugu
ma Lietuvos gyventojų aiškiai 
simpatizuoja vakarų Europos 
demokratinėms valstybėms, bet

— tai Šitokiu “mažmožiu” su tomis valstybėmis eina kar-Į 
Normali Th'omas ir jo bendra-pu Uetnvio ir didžiai nemalo- 
darbiai nesirūpina. ni Lenkija, kuri nėra joks drau-

<>•>! ■■• gas mažumoms. Vakarų Euro-
PRALEISTA "PROGA” pos demokratinės valstybės taip 

ATGAUTI VILNIŲ pat. Lietuvai atvirai savo geros
_______ v širdies nėra parodžiusios. Jos 

"Dirva” apgailestauja, kad UPrat§ visk% sPr?sti. urmu ir i 
Lietuva, nepasinaudojo proga at- smulkmenas nesigilinti. Juk tos 
siimti Vilnių, kai lenkų frontas valstybes nėra net ir šią valan- 
stlgriuvo prieš nacių ofensyvą, tą tragingą Europai. valan- 
o iš rytų įsiveržė sovietų rau
donoji armija. Sako:

"Lietuva, reikia tikėti,- pa- 
‘ vėlavo Vilnių atsiimti, ir gal 
praras jį ant visados. Lietuva 
per 19 mėtų skelbė, kad Vil- 

. nių atsiims tik tada, kai Len
kija s’ušIkkriaUš sU kuria kita 
Valstybe (biekUomet nesame 
girdėję, kad Lietuva butų, tai

. skelbusi 1^^‘N.” Red.). Len
kija šusikariavo, Lietuva tu
rėjo Vilnių atsiimti, 
bėt ptalėidp? ,

"Reikia? labai abejoti, ar 
galės iš komunistų ką gauti, 
jeigu Hitlerio planuose nėra 
pavedimas Vilniaus Lietuvai 
ir jeigu ji neprivers R^iją tą 
padaryti.

“Lietuvai reikėjo siųsti ka
riuomenę ir Vilnių užimti. 
Tai nebūtų skelbimas karo 
nei Lenkijai nei Britanijai, 
nes Lietuva turi visų tų šalių 
pasirašytus dokumentus (?*— 
"N.” Red.), jog Vilnius yra 
Lietuvos sostinė, ir atimtas 
Lenkų iš’jau sutvarkytos ir 

( Versalio ‘Sutartimi užtvirtin
tos Lietuvos. Dabar, tikėtis, 
anot tos patarlės, gauti iš šu
nies kaulą gali būti labai be- 
viltingas laukimas.”
P-as Karpius Čia pasakoja ka

žin kokias fantazijas. Versalio 
konferencija sienų Lietuvai ne
nustatė, o juo labiaus nenusta
tė jai sostinės. Ji to klausimo iš 
viso nelietė, 'nes toje konferen
cijoje buvo daroma taika su Vo
kietija; o Lietuvos teritorija juk 
yra sudaryta; iš Žemių, kurios 
priklausė Rusijos imperijai.

Ir nė vienu atskira valstybė, 
išimant Rusiją, nėra pasirašiu
si tokio dokumento, "Jog Vil
nius yra Lietuvos Sostinė**. Po
nas Karpius girdėjo skambi
nant, bet nežino kur. Buvo Su
valkuose pasirašyta (1920 m. 
spalio 7 d.) paliaubų sutartis 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, Tau
tų Sąjungos komisijos akivaiz
doje. Šita sutartimi buvo nusta
tyta tarp Lietuvos ir Lenkijos 
armijų demarkacijos linija, pa
liekanti Vilnių Lietuvos pusėje. 
Po to, žinoma, turėjo dar įvyk- 

Įti susitarimas dėl pastovių sie
nų tarp tų dviejų valstybiy. Bet 
susitarimas neįvyko, kadangi 
lenkai už dviejų dienų po Su- 

Lvalkų preliminarinės sutarties 
pasirašymo užpuolė Vilniaus 
kraštą ir jį pagrobė. Lenkija 

•paskui tą kę^sją aneksavo (pri-

piršlių prašytų ir neprašytų 
esama daug, bet jie visi ne iš 
Lietuvos, bet iš kaimyninių val
stybių.

Rodos, Lietuvos visų atsakin
gų politikų siūlai veda į neutra
lumą. O jei taip, tai ir vidaus 
[politikos klausimais žymiai len
gviau susikalbėti.

IŠ čia ir seka visų vieninga 
nuotaika ir noras kaimynų ne- 
kirŠyti. Iš Lietuvos visi svetim
šaliai išvyko. Vasaros metu jų 
butą nemaža, kurių žymi dalis 
turistais atvyko.

%

Amerikiečiai lietuviai, kurie 
dar užsiliko, skuba išvažiuoti, 
nors jaunimas žada pasilikti ir 
kartu su visais Lietuvos likimą 
gyventi.

Lietuvoje traukiniai vaikšto 
visai normaliai. Susisiekimas su 
Lenkija eina tvarkingai, o su 
Vokietija mūsiškiai traukiniai 
eina tik iki Lenkų koridoriaus,

(T

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
n į. , V \ . I
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j Tiesa, spauda vengia kokiu 
. nors budu Išsišokti prieš vienus,

ar kitus kaimynus. Anglų pre
kybos laivai jau į Klaipėdos uo-

^|stą neužsuka.
Visos eksportuojamos Lietu

vos prekės dabar veik išimtinai'
Lietuvos laivais vežamos svetur.

Lietuvos prekybos laivyno vė
liavos kaip vienų, taip ir kitų 
gerbiamos, tai laivai gali laisvai 
plaukioti.

į Visos transportuojamos pre-
[kės jau draudžiamos ir nuo ka-Imliau jiems neleidžia vokiečia 
ro rizikų. Tai Lietuvos preky
bos laivynas turi daug darbo.
Labai galimas daiktas, kad teks

važiuoti.
Tarp Baltijos valstybiy oro 

susisiekimas nėra nutrauktas 
dar daugiau laivų įsigyti, bet I Kultūringoji, aukštos civilizaci

dą patikrinusios, kad Lietuvos 
neutralumą ir jos nepriklauso
mybę gerbs.

Kaip elgiasi pas save su ma
žumomis ir mažomis valstybė
mis Vokietija, Lietuvai gerai ži
noma. štai jau galima tvirtinti, 
kad Vokietijos sukurta Slovaki
jos valstybė palaidota, nes to
nais jau vokiečių kariuomenė 
viešpatauja.

Tai Lietuvai pasilieka pasitr 
kėti vien tik savo pajėgomis, sa
vo apsukrumu ir savimi.

Ginti, kas galima ginti. Kitais 
per daug nepasitikėti, kitų paža
dų nevertinti, o tik savo protu 
ir savo pajėgomis gyventi.

Tokia mintimi lietuvis jatf ap
sipranta ir iš čia daro savo iš
vadas. Jisai daro savo išvadas 
ir per daug nenusimena.

Svarbiausia visiškai tiki, kad 
iš Šių nelaimių išsisuks;’ išsi
suks, bet nepasiduos. Tai kietas 
pasiryžimas.

Įdomu, kad šiuo metu Lietu
voje mažiausiai visokių gandų. 
Lietuvos spauda gerai ir tinka
mai skaitytojus inforinuoja, to
dėl gandams veik nėra vietos. 
Jei kas gandus skleidžia, tai ži
nok, kad kurios nors valstybės 
provokatorius. Bet tie gandai 
pasisekimo neturi, nes visi žino 
Jų tikrą vertę!

Tai veik ir nėra kas Lietuvo
je dabar'drumstų žmonių ra
mybę. Musų dienraščiai visi ge
rai ihformuoti, Žinias stengiasi 
imti iš pirmų Šaltinių ir jas 
skelbia visai bešaliai. Be to, pa
duoda tiek lenkų, tiek vokiečių 
(vairias informacijas, tai skai
tytojas jas palyginęs gali jau 
ir pats daryti savas vienas ar 
kitas išvadas.

junge prie savo teritorijos).
Tai šitokie yra faktai. Iš j y 

galima padaryti tiktai tą išvadą 
kad Vilniaus klausimas nebuvo 
išspręstas teisėtu budu. Bet jei
gu Lietuva dabar butų maginu
si pavartoti ginkluotą, jėgą to 
klausimo ‘‘išsprendimui*’, tai ji 
butų pasielgusi taip pat, kaip 
1920 m. pasielgė lenkai. Ar ji 
tuomet nebūty pastačiusi ant 
kortos savo likimą? Neretai bū
na taip, kad žuvis, griebdama 
slieką, patenka ant petelnės!

Atsiminkime, kad pernai me
tais Lenkija atsiėmė ginklu nuo 
čeko-slovaky Tiešeno distriktą. 
O kas šiandien atsitiko su pa- 

Ičia Lenkija? ;

štai Anglija jau uždraudė savo J0® Europa dar karo veiksmams 
prekybos laivus bet kam par- 1 
duoti. 1

Įdomu, kad Anglija konku
rencijos sumetimais Lietuvos 
prekybos laivus ne į visus savo 
Uostus įsileido, o dabar akivaiz
doje galimo karo šitas uždrau
dimas jau panaikintas, taigi ir 
Lietuvos laivai gali visuose An
glijos uostuose sustoti. Juk jei 
ne šitas anglų uždraudimas Lie
tuvos prekybos laivynas butų 
žymiai didesnis. Seniau Lietu
vai darant prekybos sutartį, jo
je aiškiai buvo pažymėta į ku
riuos uostus Lietuvos laivai su 
maisto produktais gali įplaukti. 
Lietuva norėdama kaip galima 
daugiau anglams išvežti maisto 
produktų tokią sutartį turėjo 
pasirašyti, kad tie produktai 
bus vežami anglų laivais, dabar 
padėtis bent kiek pasikeitė.

O Lietuva dabar labai daug 
maisto produktų kitur išveža. 
Maisto produktų kainos sveti
mose rinkose žymiai kyla, nes 
pareikalavimas labai didelis.

Jei ištiks karo veiksmai, Lie
tuvai į Angliją jau bus labai 
sunku savo maisto produktus 
išgabenti, teks juos aplinkiniais 
keliais vežti.

Taip lygiai ir mano laiškai 
jus pasieks tik aplinkiniais 
bais ir, žinoma, jie ilgai 
liaus.

Bet tikėkimės, kad tasai 
ro baubas išdils. Tikėkime žmo
nijos gerai valiai ir jos geriems 
norams.

Štai visai panašu buvo, kad 
pereitą dieną jau karo veiksmai 
prasidės, o vis dėlto kažkaip už
kliuvo.

Panašu, kad karo pradėti nie
kas nenori.

Bent Šiuo gyvenamu momen
tu taip atrodo. Nors kaip ir vi
soje Europoje, taip ir Lietuvoje 
karo pasiruošimas eina, tik Lie
tuvoje imamasi visų priemonių 
sienas saugoti, nors kariai atsar
giniai dar nepašaukti.

Tiesa, kaip kas pašauktas į 
dalis pratimus atlikti, bet tai 
dar nemobilizacija.

O kas bus už dienos kitos, tai 
jau sunku pranašauti. Gal pa
klausite kas girdėti vidaus gy
venimo politikoje? Tai didelis 
pajėgų susikaupimas; sakysiu, 
net vieningas ūpas ir pusėtinai 
darnus sugyvenimas.

Visokie smulkus ginčai dabar 
u^ienio politikos nustelbti. Au
gustinas Voldemaras iš užsienių 
Jau sugrįžo, Jisai apsigyveno 
Zarasuose, ir kiek tenka patirti 
jokios politinės veiklos nevys
tys, nes jo šalininkai taip pat 
aprimo.

Žodžiu, Lietuvoje jokios opo
zicinės nuotaikos visai nesijau
čiamą. Visiems dabar rupi pa
sauliniai įvykiai^ kurie vienaip 
ar kitaip, gali paveikti visą Lie
tuvos gyvenimą.

Iki tie pasauliniai įvykiai ga
lutinai neišryŠkėjo — Lietuva 
laukiamoje stadijoje ir, aišku, į 
juos Įsivelti nėra Jinkusi, nors

neprasidėjus jau sukrikdė susi
siekimą !

Visa prekyba šlubuoja, nes 
užpirkimų dėl susisiekimo su
trukdymo negali įvykdinti.

Lietuvoje jokių prekių truku
mo visai nejaučiama. Kitose 
valstybėse jau kai kurių prekių 
atsirado badas. Jums gyvenan
tiems šiaurės Amerikoje visa 
tai neįmanoma ir net nesupran
tama^ o mums čia taip aišku ir 
jau nekartą pergyventa. Jus, 
tur būt, net įsivaizduoti negali
te, kad, sakysime, kurią nors 
dieną jūsų Chicagą nuo bombų 
gali virsti pelenų krūva. Nors 
jus esate pergyvenę taip pat di
dįjį karą, bet juk jis buvo ne 
jūsų teritorijoje!

Jums tikros karo žaizdos ir 
jo baisenybės labai tolimos ir 
svetimos. Jums, sakysime, du
jokaukės tur būt, visai neįpras
tas daiktas, o štai Varšuvos gy
ventojai jau išeidami iš namų 
neša su savim dujokaukę!

Lietuvoje mes dar šito neda
rome, bet esame tam pasiruošę 
Spėju, ir musų 
jums gal svetimi. Spėju, kai ku
rios musų mintys gal jums ne
įprastos ir tolimos!

pergyvenimai

ke
ke-

ka-

(GALAS)

Illinois Federacija 
Užbaigė Konvenciją

Už 30 Valandų Savaitę

šeštadienį Illinois Darbo Fe
deracija užbaigė savo 57-tą 
metinę konvenciją, kuri vyko 
Springfielde, III. Dalyvavo 1,- 
000 delegatų.

Jie priėmė 105 rezoliucijų, 
pasisakydami už pensijų pa
kėlimą, už 30 valandų darbą 
savaitę ir prieš atlyginim ąuž 
darbą "šmotais” stambiose 
įmonėse.

N. U. Profesoriai 
Už Neitraliteto 
Pakeitima
Ragina “Embargo” Panaikinti

60 Northwestern universite
to profesorių vakar pasiuntę 
pareiškimą Illinois valstijos 
senatoriams ir atstovams kon
grese, ragindami juos pakeis
ti neitraliteto įstatymą, pagal 
prezidento Roosevelto reikala
vimus.

Pareiškimą pasirašė Walter 
Dili Scott, buvęs universiteto 
prezidentas ir visi kiti įstai
gos viršininkai ir žymesni mo
kslininkai.

Jie pabrėžė, kad panaikini
mas "embargo” yra būtinas, 
nes ‘‘embargo”, o ne jo pa
naikinimas gali Ameriką įvel
ti Europos karan..
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ĮSPŪDŽIAI ATSILANKIUS ŠU VASARA 
LIETUVOJ

Neprašytas Svečias 
Apiplėšė 
Jaunavedžius

Rašo VI. Mučinskas

Nauja statyba

vasarą

pa-

Visoj Lietuvoj šią 
pastebima didelė statyba, ypa
tingai tuo pasižymi Kauno 
miestas. Lietuvoj esu padaręs 
daug įvairių nuotraukų ir sta
tomų pastatų, jei ekonominiai 
tas butų galima, būtent, pada
ryti klišes, savo įspūdžius ga
lėčiau paįvairinti vėliausiais 
Lietuvos vaizdais, — jos
žangą, bet dėl viršminctos prie
žasties tas neįmanoma. Kada 
statyba krašte kyla, tas įrodo 
ekonominę krašto pirmynžan- 
gą. šį mano pareiškimą gali pa
liudyti bile kas, kas tik lankė
si vėlesniu laiku Lietuvoj. Mies
tai statosi greitesniu tempu, bet 
miesteliai, kaimai irgi neatsi
lieka, tik lėtesniu tempu. Lie
tuva sparčiai žengia į geresnį 
rytojų. Mums užsieniečiams, 
kuriems Lietuva yra prie šir
dies, joje atsilankę galime tik 
pasidžiaugti matydami musų 
krašto progresą visose srityse.

Lietuvos vaišingumas
Jau apie Lietuvos žmonių 

vaišingumą tai tik reikia stebė
tis. Kur tik neatsilankysi, ar 
esi pažįstamas ar ne, jei tik ži
no, kad esi užsienietis, o ypa
tingai iš Amerikos, visų nuo
širdžiai priimamas ir vaišina
mas. Nueik į bile kaimą, pasi
sakyk kas esi ir tuojaus pra-

dės vienas pas save kitas pas 
save kviesti ir kalba, žinoma, 
prasideda, ar nematėt ten kur 
Amerikoj tokio ar tokio as
mens, paskui užkandžiai, po jų 
pavaišinamas savo gamybos 
alumi. Dabar rytų Lietuvoje 
kaime įėjo paprotis daryti 'sa
vo alų, vietomis ir labai stipri) 
padaro. Mums visiems yra ži
noma, kad maisto Lietuvoje 
užtektinai ir nebrangiai kai
nuoja. Amerikiečiams atosto* 
gauti labai patogi vieta, ta pa
čia proga arčiau susipažįstama 
su Lietuvos gyvenimu, su sa
viškiais. Aišku, prie dabartinės 
Europos padėties mažai kas 
vyks į Lietuvą apsilankyti, bet 
kivirčiams-karui pasibaigus, A- 
merikos lietuviai lankys Lietu
vą kaip ir lankę. Kitų tautų pi
liečiai dažnai lanko savo tėvų 
žemę, jie tam sudaro biudžetą, 
būtent kas savaitę atideda tam 
tikrą sumą pinigų keliavimui 
ir kada reikalinga suma pinigų 
susidaro — vyksta į Europą. 
Labai praktiškas budds suda
ryti galimybę musų jaunuome
nei aplankyti Lietuvą.

- — _ - ’/d

Chicagiečių Mary Lou Jankei 
ir James Daniels vestuvių puo
toj, kuri įvyko Lake MarieJ 
Lake apskrity j, pasirodė nepra* 
šyląs svečias. Jis pasivogė nuo 
jaunosios du žiedus ir laikrodė
lį, $900 vertės, ir du ridikiulius 
su pinigais nuo jaunųjų tėvų.

......... - - x

Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam Šildytuvams. Svarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7c už gal.

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

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui Loškite saugiai. 

Prisipildykite tankas dabar!
Telefonas VINCENNES 4300.

Lietuvis Plnmberis

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Frank Jayne stengiasi pagauti pabėgusį bizoną.

los. Ekskursijos ne mažiau kaip 
10 žmonių su Lietuvos Turizmo 
Draugijos liudijimu gauna vie
ną trečdalį nuolaidą bilieto kai
nos, ne mažiau 25 žmonių —> 
pusė kainos nuolaidą. Keleivis 
turi teisę su savim vagone ne
mokamai vežti iki 30 klg. (apie 
75 sv.) rankinio bagažo. Stoty
se yra bagažo saugojimo sky
riai, kaip ir Amerikoje. Už 
kiekvieną gabalą atiduotą 
gojimui už parą mokama
lito. Bufetai randasi visose di
desnėse stotyse, taipgi parduo
dama 
da.

va-

Geležinkelių susisiekimas
Yra paprasti ir greitieji trau

kiniai. Vagonai patogus, erd
vus ir švarus. Suskirstyti rū
kantiems ir nerūkantiems. Mie
gamus ir valgomus vagonus tu
ri visi tarptautiniai traukiniai. 
Be to, miegamieji vagonai yra 
traukiniuose į Klaipėdą ir al
gai. Lietuvos vagonai skiriasi 
nuo musų: pirmos klasės kaju
tėje, rodosi, tik 4—6 vietos,

sau- 
pusę

vietinė ir užsieninė spau-

Autobusų stotys

Sustojo Prie Šviesos, 
Prarado’ $15,000

EGG .............................. $6.00
NUT .............................. $6.00
BIG LUMP ..................  $6.00
MINE RUN .......?.......... $3.7S
SCREENINGS' f$5.00 ’

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

.'.•b.

Jei yratos, -atskiras Įėjimas, 
užtektinai Savo tarpe bendra
keleivių užimti vieną kajutę, 
yisą (laiką važiuosi savųjų tar
pe, toks važinėjimas yra dau
giau privatus, kitų nematai, 
tik tuos, su kuriais keliauji. Va
gonuose yra švarios prausyk-

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas 

Dabar Mokame 3^2% ^a“
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$3,500,000.00
$250,000.00

• • ‘"and 
LOAN ASSOC1ATION of Chicago 

JUSTIN MACKIEWIOH, Eres. 4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

Dėl kai kurių autobusų sto
čių, kurias man teko matyti, 
čia noriu padaryti sveikos kri- 
tikos pastabą. Pas mus Ameri
koj ir visur kitur kur tik yra 
turistų suvažiavimo centras, 
tokius centrus parenka gražes- 
nėj miesto daly, geriau impo- 
nuojančioj, žmonės irgi paren
kami, kurie turi keleivius pri
imti ir išleisti. Lietuvoje kai 
<ur mažesnėse autobusų stoty,- 
se to nepastebėjau; priešingai, 
jei spręsti kraštą iš žmonių, 
<urie keleivius pasitinka, duo
da labai mizerną įspūdį. Stoty
se ant suolų gulinėja suvargę 
su neskustom barzdom žydė
jai, kurie autobusui atėjus sku
ja prie jo pasitikti atvykstan
čius, pasisiūlydami panešti ba
gažą ir t. t. Tas yra būtinai 
tvarkytina. Kaip minėjau, sve
timas turistas atvykęs spren
džia kraštą iš tų, kas juos pa
sitinka ir kada svetimšalį ap
spinta panašus “patarnauto
jai”, tai nekoks įspūdis. Reikia 
atminti, kad autobusais ne vien 
tik vietiniai važinėja, bet ir tu
ristai, atvykę iš kitur.

(Rus daugiau)

New City Furniture 
Mart iš Stoties 
WSBC—1210 Kil.

Šį vakarą, lygiai aštuntą
landą., NEW.. CITY FURNI
TURE MART gerų baldų krau
tuvės radio'"vhlanda yra trans
liuojama iš Syrena salės, 4270 
Archer Avė. per WSBC stotį.

Publika yra kviečiama daly
vauti kartu su artistais šiuose 
įdomiuose programuose. Dra
ma, daina, muzika, komedija, 
ir naujienos, viskas klausytojų 
malonumui. žinantis.

Illinois valstijos nacionalės 
gvardijos (milicijos), 33-čios di
vizijos, viršininkas, maj. gene
rolas Roy D, Keehn, paskelbė, 
kad priims 2,166 rekrutus gvar
dijos tąrnybaj.

MARQUETTE
Automatic Heatbig Saka
6747 S. Weskrn Avė.

Hemlock 1770
Crahe Co. angliniai Stoker’iai 
—Automatiški Oil Burner’iai 
—Boleriai — Apšildymo Sis
temos — Karštu vandeniu ar 
garu—Dykai apskaitllavimas— 

Neteik pinigų įmokėti—3 
metai išmokėjimui.

— Laisniuotas —
GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 VVest 69th St 
TeL Hemlock 2867 
Rez. Repuhlic 5688

Deimantų pardavėjas Leo- 
pold Milner sustabdė savo au
tomobilį raudonai šviėsai prie 
Elmhurst Road ir Northwest 
Highway. Vos spėjo sustoti, jo 
automobiliu įšoko du piktada
riai, atėmė visus pinigus, taip
gi pasiėmė dėžę, kurioj buvo 
$15,000 įbrangių akmenų. Mil
ner važiavo Chicagon iš Rock- 
fordo, kur buvo biznio reika
lais.

LIETUVOS NEPRI 
HI. AUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minė rimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Svetainė Del Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

- ------------------ --H-------------- —m——*-------------------------- --------- — ------ ----------------------------H------r—--------------------------------------------------------------------------------- ------- -------------------------------------------------------------T—
'•t

DAR KAINOS NEPAKELTOS
• A • • f

Bet Sumažintos Ant Geriausių ir Reikalingiausių namams Reikmenų*.—Aliejinių
Gazinių, Anglinių Pečių. Didele Nuolaida

O;

Naujos rašomos mašinėlės, Royah Co- 
rono, Smith po $29.00 ir $49.00 

Mažesnės Mašinėlės po $18.00

HOOVER SPECIAL $19.50 
NORGA, EUREKA, GENERAL ELEC

TRIC, NAUJOS, PO $29.50

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau Vi
sokį taisymo darbą be jokio cash {mokė
jimo ant lengvų' mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu 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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING

SUPPLY COMPANY Not inc.
10 West 18th Street .^tate^treet0

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi- I
mą dėl namų apšildymo rei- I
kmenų (plant), garu arba įfR HINH JjĮ M

karštu vandeniu šildomą... UMeOfi M 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMO- —Oi] IBUO Ull
KETI—36 MENESIAI IS- £ Nlffllllffi M

MOKĖJIMUI—ŽEMA
PALŪKANŲ KAINA ĮĮĮĮj
Lietuvis Salesmanas Nu Iii111B H OIII III

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

Nauja Brošiūra 
Apie Laisvamanius

Parašė J. Laukis
Baigiama spausdinti brošiū

ra apie laisvamanius, kuri už 
savaitės laiko bus skleidžiama. 
Šios brošiūros autorių yra vi
siems gerai žinomas rašytojas, 
p. J. Laukis. Nors jis yra pa
rašęs stambių ir smulkių vei
kalų, bet aš apie jo autoretin- 
gumą čia nekalbėsiu. Tik tiek 
pareiškiu, kąd ši brošiūra, ku
ri tuoj bus atspausdinta, kiek
vienam verta įsigyti. Užsisaky
dami, į voką įdėkite dešimts 
centų vertės pašto ženklelių ir 
užadresuokit sekančiai: Ona 
Dovgin, 6108 So. State Street,
— Jūsų Ona. Chicago, III.

Pakėlė Illinois C.C.C. 
Kvotą 4 Tūkstančiais 
Ims Registracijas Spalio mėnesį

Federalės valdžios pranešimu, 
C.C.C. jaunuolių kvota Illinois 
valstijoj yra pakeliama 4 212 
jaunuoliais.

Chicagos šelpimo administra
cija priims aplikacijas stovyk- 

į lų tarnybai per spalių mėnesį.

3’

3,

Gražios Sludio Couch Sofos, Kaip Paveiksle, po $29.50* Paprastos Studio Couch 
$18.50* Trumpam laikui dviejų šmotų Parlor Setai, padaryti parduoti po 
$95.00 po $47.50—pigiau kaip perdirbti senąjį setą. Elektrinės Ledaunės, Skal
biamos Mašinos dabar parduodamos su didele nuolaida. Naujos 1940 Radios—RCA

Philco Zenith, General ElectricVictor,

JOS SUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-21 SO. HALSTED ST. TEL. YARDS 3088
BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: .

WCFL—970 k. nedėlios vakare 9 valandą WHFC—1420 k. ketvege, 7 vai. vak.
WAAF—920 k. panėdėliais ir petnyčiomis 4:30 po pietų Chicagos laiku

.................... Įl IĮ ĮlUlIlil lliyiilil, įl II Į I ii..............■! II ......................................... ............................................................ I „

• LIGONINE&- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $|^.5O
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje ...
REUMATIZMAS *9.00
Greitai Palengvinama.... «
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00

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

TeL Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir
mos rųšies su jno- 
demiškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St
Tel. ENG.. 5888-5849

JUOKAI

MADOS

No. 4211—Praktiška suknele. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern DepU 
1789 S. Halsted St, Chicago, U. 

čia jdedu 15 centų Ir prafau
atsiųsti man pavyzdi No ... .....

Mferos  per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
-------------- ---- j—- • - .................... -

(Miestas ir valstija)
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resident training 
airplane engines

NAUJIENOS ENGLJSH SECT1ON STAF*
F. H. Sadauskas

By MIS S B. BALICKAS

With the Beta Phi Alpha con- 
vention neatly tucked away for 
the next two years, we went on 
to more kaleidoscopic impressions 
of the City of the Golden Gate. 
Compact and grown elosely 
gether on hills that surround 
bay, it’s a fine cosmopolitan 
The fresh breezies cool, 
mighty stimulating to a poor
culation. With only one season to 
worry about, the women here dress 
well in furs and rich dark mate- 
rial. Unfortunately. the glamour 
of the colorful past is gone, būt 
not forgotten. The only remaining 
relic is Fisherman’s Wharf, fairly 
reeking with odors and none of 
them pleasant. The Chinatown of 
today, cleaned up for the tourist 
trade, is more prim and proper 
than a maiden aunt. Incidentaly, 
if you want to feel the excitement 
•of Barbary Coast days, “Cham- 
pagne Days in San Francisco” by 
Evelyn V/ells, will provide it. The 
lawlessness of a too gay past are 

* " controlled except for a spark from
labor. As in other places along the 
coast, so here the labor unions are 
strongly organized.

The city is very self-contained, 
sitting between the two most im- 
portant bridge in the world, with 
the Fair to entertain it and the 
fleet to protect its front yard. It 
gloats over its literary and artis- 
tic tradition. Here Erete Harte, 
Frank Norris, Rudyard Kipling 
and Robt. Louis Stevenson created 
and maintained a 
cosmopolitan spirit 
this day.

To us, the Fair’s
you omit the sailor’s pre- 
for Sally Rand’s Nude 

was the Art Exhibit which 
40 masterpieces from Italy,

Millard Sheets splashes forth on 
paper, the white sea gulįs and cy- 
press trees of the Pacific coast.

Donald Ogden Stewart, Chair- 
man of the Anti-Nazi Laegue, for- 
sakes the Hollywood screwball 
tread and fights lustily against un- 
bridled materialism.

Lagūna Beach and Carmet-by-the- 
Sea are full of artlsts and writers 
employing every device of the se- 
ven arts to create new ideas, ab- 
surd, artificial or sometime sound, 
būt always unrestricted, And that 
is California to us—a ‘chaos drench- 
ed in all the spectrum colors.” As 
we felt for our homeward journey 
we were not unmindful of Alexan- 
der Woolcutt saying “The summer 
people have departed leaving the 
natives with no one to despise, būt 
each other.”

A Crisis

NAUJIENOS;’Chicago, III. Pirmadien., rugsėjo 25, 1939

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

Bohemian and 
that exists to

biggest attrac-
tion, if 
ference

houses
incluū.ng Batticelli’s Bi.th of Vė
lius and Raphae-l’s Madonna of the 
Chair. Of co~rse, included, is the 
best of European and American 
eoatemporary art—a bale of “isms” 
untied and hung up for everyone’s 
approval or 

glorious 
modom 
jevvelry,
and severely modern textiles.

disapproval. Bcside 
display of techniąue, 
executions of price- 

whimsical glazed pot-

Does this monetary world of ours 
believe in realism? Do its people 
live by the principles of constant 
readiness to face the facts of life 
or by those fantastic factuals of 
life-hope-anxiety-fear?-rebellion ?

Yesterday I sat by the radio and 
listened to feverish broadeasts ra- 
diating from the hell-fires of Eu
rope—of feverish haste and uncer- 
tainty—of constant preparation for 
a great calamity. An impending di- 
saster had seized Europe as vvould 
a gigantic cyclone seize a tree— 
swirling the roots of sanity in mid- 
air—the impending erash to come 
in the foil when all hopes would 
be shattnred and the mighty 3 of Eu
rope once more become a budding 
sapling? This was the pieture of 
Europe as it was imparted to me.

And so I say, do we believe in 
'realism? Can we believe in real
ism, when very nations are carried 
av/ay on the crests of an ocean of 
fantasy—when men and women no 
longer eling to the one and only 
thing that can ever save them— 
dwelling in a world of hope—for- 
getting that action, derisive and fi
nai, bespeaks all 
ties!

There is little 
this world today.
In an age of fantasy. The 
is no longer real. Why?

Yesterday I woke up in 
in Cologne and all day I 
tields of France. I went

types of calami-

true realism in
We are a’l

this
are
less
tcry
In the cente r a luscious female sits 
in a cv.bicle, modeling ceiubic fi- 
gures, expla ning all phases of this 
ageless eraft.

Thus we battered up and down

a

living 
world

castle 
trod the 
to sleep 

the coast sampling of this or that. I in Iceland and woke up ia the tror 
At Pacific Grove we ate abalone!pics—today I am in Spain and tra- 
steaks and sent home the shells.! vėl on to Paris.
We tasted of barracuda and found 
it not unlike x other fish. 
bought things, souvenirs, 
poles, 
picked 
cuncs. 
bands 
playcd

We and 
totem such 

chinese hand puppets, and dern 
up shells and giant pine the

V/e danced to good swing cient literature,

This is not realism you will say, 
yet, we all can embark on 
expeditions. There is the mo- 
convenience of the radio—of 

movies—of modern and 
not

countless others of a 
ture.

Our modern world

an- 
mentioning 
similar na-

NYA WILL OPEN 20 
AVIATION TRAI 

NING CENTERS
Instruction Will Be fcree

Plans to establish neąrly a sęore 
of aviation training units in Illi
nois to instruct youths in aeronau- 
ties solely along civil and commer- 
cial lines, weer announced today by 
Wiliam J. Campbell, statė admin- 
istrator of the National Youth Ad- 
ministration.

Ten of the training units will 
have complete equipment, 
ding airplanes, 
while eight or *10 
tablished at NYA 
centers, will have 
and tools adequate for bench work 
instruction.

The units will be established un
der the supervision of Lt. Col. Vic- 
tor W. Page, associate engineer of 
the NYA Washington Office, who 
no\v is making an inspection tour 
of the statė. i

Throughout the United States, 
about 200 training units will be 
operated, which, when under way, 
will provide training to about 40,- 
000 youths annually. Experienced 
civilian instrutors will be in charge 
of the training, which would >be 
highly desirable for national 
fense in an emergency, it 
pointed out.

GARMENTS FOR THE 
REFUGEES OF WAR- 

RING EUROPE

COMING EVENTS
The LUC Bunco will be held 

Sunday, October 15,>l at the Zig 
Zag Club, 6819 S. Western Avenue, 
ąt 2:30 p. m. Tickets for the Bun
co are 40c each and may be ob- 
tained in advance from any of the 
members. There will be a raffle 
too—with a pen an/dpencil sėt as 
award to the lucky winner. Chan- 
ees for the raffle on the pen and 
pencil sėt are pnly 1c each.

All are invited to ąttend the LUC 
Bunco for an exceptionally enjoy- 
įble evening.

...and PAST
Saturday, September 16, the LUC 

held a wiener roast at the Forest 
Preserves. A large sized crowd 
turned out for this event,
members from other choruses being 
present likewise. There were group 
games and community singing ear- 
lier in the evening before the leap- 
ing flames of the open fireplace. 
At the elose, marshmallows were 
toasted and stories were bandied 
about. This affair was the lašt to 
be sponsored by the eurrent Sočiai 
Committee headed by vice-presi- 
dent Tony Faiza before the expira- 
tion 
has 
ing 
cial 
the

some

Announcement. by The Red Cross.

Specifications for garments f i 
refugees in the warring nations 
of Europe were received today by 
the Chicago Chapter of the Amer
ican Red Cross from national Reč. 
Cross headąuarters. Productior 
units of the 3,700 Red Cross chap- 
ters throughout the country have 
been asked to make „the articles.

Dresses for women and children 
refugees, scarfs and socks for men 
and warm knitted caps were des- 
cribed in the specifications received 
today. Patterns also were received 
for hospital shirts, operating gowns 
and convalescent robes.

At least eight patterns of dres
ses for women and girls have been 
specified and the ūse of cotton ma-v 
terials suggested. 
tions during the 
khaki wool was 
knitted garments,
Red Cross production 
been told that 
sweaters, socks, 
(beanies) in any color
sired., Garments and knitted artic
les, however, mušt be rigidly up to 
Standard as to size and ąuality <( 
workmanship, the National Red 
Cross specified.

The articles are to be shipped to 
centrai warehouses as fast as pro- 
duced, where they will be trans- 
shipped to the Red Cross societies 
in the belligerent nations, accor- 
ding to the need.

AN EPIC

de-
was

(Reprinted, courtesy Chicago 
Chicago Daily News)

The defense of beleaguered War- 
saw has ceased to be an episode; 
it is becoming an epic.

Poland is.crushed. Its armies are 
scattered to the woods, the wastes 
and the winds. The Germans rush- 
ed them off their feet. The Rus- 
sians gavę them the coup de grace 
from behind, before they could 
even struggle up to their knees.

Warsaw is surrounded. It can- 
not possibly be rescued. France an | 
Britain, štili skirmishing on the 
outposts of the Sięg^ed Line, and 
for some reason iridisposed to risk 
even their airplanes in Polish or 
German skies, are impotent to re- 
lieve it. It could have surrendereč 
with honor. When defeat is certain, 
there is no obligation to commit 
suicide. Būt there is no white flag 
over Warsaw. It is fighting on, 
resisting to the lašt. And the long
er it holds out, the more Hitler is 
infuriated. Hit destructive engines 
are sparing no age, no sex, no lifė 
in the erstwhile Capital of reborn 
Poland.

No nation is flawless, certainly 
not Poland. It has been/ haughty, 
overconfident, careless, jealous, in- 
temperate. It has made grave mis- 
takes. It has done discreditable 
things. Būt when a people are ge 
nerously pouring out their 
in redemption of their errors 
may be forgiven.

Sometimes a Capital city
really to embody the spirit of the 
nation. To the people of Warsaw 
death is preferable, apparently, to 
humiliation and enslavement.

And who has inspired in them 
this burgher valiance, this deep 
faith, this serene and fanatical pat- 
riotism? Not President Moscicki. 
Not Marshal Smigly-Rydz. They 
are both safely over the frontier 
n Rumania. No, the political com- 

mand of the city is in the hands 
of Stefan Starzynski, the mayor.

The radio is his sole remaining 
contact with the outside world. As 
late as yesterday, he could štili be 
heard speaking, giving voice to the 
spirit of 
Warsaw.

“Fate 
duty of
Poland. We are happy that God 
has given us strenght to fulfill 
that duty to the lašt drop of our 
blood. Though roofs are collapsing 
over our heads, though our sacred 
churches and sacred altars are fal- 
ling one after the other, though 
thousands of our women and Ohil- 
dren have been 
fight on under 
cross. We know 
not be in vain,
blood Will weigh in finai scale of 
vietory over shameless violėnee.”

Poland has glorious chapters in 
its tragic hist’ory, and its sons 
have spoken brave words in their 
hour of sorrow. This voice on the 
Warsaw radio mušt rank with the 
noblest. All honor, then. to Stefan 
Starzynski and his heroic people 
—to all alike, the dead, the dying, 
and 
are

blooc 
much

seems

Unlike the direc- 
World War when 

reąuired in all 
the women in the 

units have
they may knit 
scarfs and caps 

wool de-

eyed 
vows 

Room 
Zuris

of its term. This committee 
been particularly active, hav- 
sponsored seventeen major so- 
events of this nąture during 

twelve months of its term.
—J: Rachens

See Chicago’s 
Migratory Workers’ 
“Slave Market”

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters
Keeping America Out of War

of H. K. Seltzer, Chica- 
A. Director.

for the week follow:

Keeping America out of war— 
that is our foremost task in these 
perilous days, as President Roose
velt told Congress. Stating that 
both Congress and he himself want 
to keep this country out of the Eu
ropean eonfliet, and that all Ame
ricans belong to the peace “bloc” 
Roosevelt insists that we have a 
better chance 
the maelstrom, 
arms embargo 
our traditional 
ing International law.

The arms embargo act, passed' 
in 935, tips the balance in favor 
of big land povvers likę Germany 
and against big sea powers likę 
Britain. Indecd, by failing lašt

of staying out of 
if we repeal the 

act and return to 
position of follow-

Vacationists are back at work or 
school or both; columnists can no 
longer claim that everybody’s away 
and nobody’s left whom to inter- 
view or watch with reporter’s eye.

“En garde!” personalities 
.erest, eavesdroppin gears 
;ound you again.
‘ We have heard that some

ty fine plans are being carried out 
Jor a simple būt beautiful wedding 
procession on October 14 at 5:30 
Z M. at St. Michael’s church c.| 
.he northside when Miss Anne 
Kairi s and Mr. Joseph Pranaitis 
will solemnly vow: “I do”. Miss 
Anne is having three of her eloser 
giri friends in the bridal cortege 
and the lovely colors they shall be 
vearing will be a perfect comple- 
ment to her own gown, Incidentaly, 
„hey are all blondes,—Lucy, Marie 
and Bernice and so is Anne. And 
all are K R’s.

Another bride from another sec- 
tion of the city was dark 
and brunette and .rnade her 
on September 17 in the Sky 
of the Sherry Hotel. Judge
officiated and made bidding tho 
/ows of Miss Josephine Schultz and 
VIr. Vito Abazoris, pronouncing 
jhem “man and wife”. The tradi- 
.ional throwing of the bride’s bou- 
quet predieted the groom’s pretty 
younger sister as the next bride. 
Petite and sunset-golden haired 
she be and we wouldn’t be a bit 
surprised if that charming predic- 
tion came true mighty soon .

The honeymoon of Mr. and Mrs. 
VVilliam Sears (She in the former 
Miss Emma Minett) was THE mys- 
tery of the season. Not only did 
nobody know where they went būt 
nobody knew how long they 
away or when they came 
Now that they are definitely 
nobody has been able to 
whether the “madame” will resume 
her dressmaking for which her 
reputation is far and wide. Come 
now, Mrs. Sears, don’t leave all 
the debutantes stranded not know- 
ing whether they ^should buy oi? 
wait for you. That is delaying pro- 
sperity. '

Say, that word prosperity takes 
us to another topic far away from 
honeymoons. It reminds us of the

S*
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birutė

were 
back. 
back 
learn

unemployed man who applied for 
Unemployment Compensation. Yes, 
he is receiving compensation al- 
right; the taxes that we pay and 
the grants from the Federal Go- \ 
vernment supply funds for such 
needs. Būt, the other day he 
ved a call, we were told, 
some temporary work.

“Naw,” he is reported to 
said, “I can’t \ work now for 16 
weeks. H..., and let the State get 
away with a week’s pay of mine?! 
No., sir.”

Lucky for him we don’t know 
him and that we don’t own a car 
‘cause we’d sūrely take him for a 
ride, ‘cause such pensioners are 
our pet peeve, side by side with 
permanent hangers-on to WPA jobs 
who have deliberately forgotteu 
that private enterprises sometimes 
have excellent 
employment.

There bętter 
relative to the 
in court in the 
would be sorely tempted to trans- 
mit our decisions to the two ladies 
that we know who have been sum- 
moned for jury Service. Yes, folks, 
TWO LITHUANIAN WOMEN have 
received such summons and as soon 
as they shall have served we shall 
be most happy to tell you all 
about it,—anyway, all they shall 
tell us.

A summons of a more serious 
nature has come to a Lithuanian 
young man in Middletown, Ohip. 
His firm wants to send him out to 
Finland, Scandinavia, Norway and 
thereabouts to be district manager-, 
which is a very great compliment 
to and recognition of the young 

> man’s ability. Būt his friends a^ 
, asking Joseph C. Varkala to give 

it considerable thought before ac
cepting such a commission. Audi- 
tor and Mrs. J. P. Varkala of Chi
cago are naturally proud of their 
son būt also a bit worried. Audi- 
tors can figure out a lot of things 
būt not the course or profits and 
losses ? -oĄ fHįtler’s U-»boats which 
might štili be “doing business” in 
the sea when Joe may sail. A 
tough decision to make alriPb 
alright; let’s keep our fingers cros- 
sed for luck. — Newsy.

opportunities for

not be any cases 
above coming up 

near future for we

the
opinoon is 
amount of

•f

As I promised you lašt Monday, 
1,1’m here to tell you about the trip

and not the corny stuff 
in the groove' by a long un- 

derv/ear gang. We visited the self- 
adoring beach resorts, sitting on a the order of unrealism! Modern in- 
dunc, ^dmiring the refleetion of ’ spirations—architectural, 
their blushing knees in the Pacific 
vvater. Here the problem of liv
ing is rt duced to shoe-string pro- 
portions and there are any number 
of \vays to skin a cat. As the na
tives are we)i aware, mopey earned 
i n the Fast is better spent in the 
West. The ‘sucker” trade inereases 
with the passihg tourist.

Būt culture is on the up and up. 
Art is never considered a device 
to improve the mind, būt a spon- 
taneous rnagnificent adventure. Not 
hampered by the Puritanical esthe- 
ties of the Atlantic seaboard, here 
the v/or'V. is not a moral show būt 
a glor.fied Follies. With no board 
of censors “Tobacco Road”, which 
has been kicked around America, 
opens to packed houses everyday. 
Foreign films likę “The Puritan” 
are permitted showing. The inevi- 
table exception of course, is poor 
Hollywood—it is purified. Quoting 
from a typical. producer, “You got 
the Federal censors, the statė cen
sors, you got the Hays Office and 
you got the Cat’loic Choich. What 
rort of a production you t’ink you 
can put out. Even Mickey Mouse 
has to wear pants.”

Būt Robinson Jeffers sits in a 
solid rock tower, the entrance is 
just large enough for him to slide 

. through and writes virulent poetry, 
his teeth at the eagles 
of 

fly

“gashing 
a piece 
as they

stretched water color 
by.”

is mad to

, literary, 
and factual—are all pietures of this 
unrealism. The world is bored with 
reali.-rr—it mušt have gallantry, 
exhibitions—war!

And so it is that I 
(and can you blame 
impending crisis of 
is not a very sudden eruption in 
the face of ’ modern civilization as 
many would believe or have uc 
'Oli tve, būt that it is a very stable 

consequence of actions prompted 
by hiiman nature! The world doesn’t 
•bange over-night and wars cannot 

be perpetrated over night! There 
is, I believe, a deep, underlying 
Cactor in this impending crisis. I 
shųdder to think of it for this 
brings me to the front of undeni- 
able facts long since exposed būt 
unheeded. And why were they 
not heeded? Because we, the people 
who were direetly incapitated with 
a great trust—that of maitaining 
world security—violated that trust 
because we shunned these unde- 
niable facts. And why did we shun 
these actualities? Well, 1’11 tell you 
—Mr. average Citizen, politician— 
bureaucrat~and statesman, it is 
just human nature. War is human 
nature!

Change human nature, you per- 
petuators 
and you 
bliss for 
world of

am convinced, 
me?) that the 
world affairs

of peace—change that— 
will have insured etemal 
this mighty, war-ridden 

today. I challenge you!
Frank P. Šatkauskas

Poland out of the heli o:! 
And these were his words: 

has placęd upon us the 
defending the honor of

slain, we shall 
the sign of the 
our sacrifices will 
and we know our

those who, even as these lines 
written, are about to die.

TOURS FOR THIS WEEK
The Third ’ Afiiiual- Campfire 

meeting of the Free Chicago Tours 
with a hike thręugh picturesque 
Ryan’s Woods andl an opportunity 
to hear typicais ! !(ąnd stories
around the campfire is featured by 
the W. P. A. Free Chicago Tours 
for the week' of September 24-30 
according to- announcement from 
the Office 
go W. P.

Tours
Tuesday, September 26. “Migta- 

tbrjr Workers’\ See the Cathedr'al 
Shelter, misšions, “hotels” and Des- 
plaines Street Pol^ce Station. Ex- 
plope West Madison Street. Meet 
a t 8 p. m., 17 N. • Peoria St.

Wednesday, Semptember
“Municipąl Tubercųlosis Sanita- 
rium.” Clinics, laboratories, cot- 
tages and buildingš . of a world 
famous institutioh. Meet at 2:30 p. 
m., Bryn Mawr Ąve. and Pulaski 
Road.

Thursday, Semptember 28. “Chi
cago Fire Department”. Inspect the 
city’s Fire Alarm headąuarters, a 
fire station and a fire boad pn the 
river. Meet at 2:30 p. m.,’City Hali. 
La Šalie St. entrance,

Friday, September 29. — “Paint- 
ing Today.” Meet at 2:30 p. m., lob- 
by of Art Institute.

Friday, September 29. — “Chi
nese Makers of Chicago”. Hear 
about the role pf the Chinese in 
Chicago. Visit the On Leong Tong 
Building with Temple Shrine and 
Hali of Justice, ’ Čhinese museum 
shops and cafes. Meet at 8 p. m., 
Cermak Road “L” Station, near 
State Street.

Saturday, September 30, “Tours 
Third Annual Campfire Meeting”. 
Explore Dan Ryan’s Woodp. Camp
fire songs and stories. Scout de- 
monstrations. Meet at 7 a. m., N. 
W. corne rof 87th and Western 
Avenue.

For further Information about 
the tours, call Monroe 9674.’

‘ 1 " 1 ’ " Į ■ «| I

Tag- Day for Chicago’s 
Children

On Monday, October 2nd, thou- 
sandš of volunteer. women' workers 
will be out tagging the public to 
hėlp the children of Chicago. It will 
be the annual tag day pf The Chi
cago Children’s Benefit League 
which was organized ii) 19Q8.

There are fifty different chari- 
ties in the League inclųding hospi- 
tals, day nurseries, settjement ,hou- 
ses and orphanagęs 0nd each one 
does ąt least 50% of itą work f oi* 
children. When you buy ą tag on 
Monday, October 2nd, you can be 
sure you are helping to make some 
child hėalthier and happier.

summer to raiše the ban ęn sellmg; Birutė.s chorus took to New York 

. Well now to continue from where 
I left off... We had already toured 
the Hot-Spots of New York.—After 
we all pulled in at 2 A .M., we 
went up to room 942 to have 
more drinks and take pietures —A 
bunch of soaks! Helen V. sure held 
a realistic pose of one possessing 
tired feet (to put with in mildly). 
Then we had Zen all broke and 
nothing to dring, an.d then there 
was Foo-Foo (Aldona R.) and Su- 
perman (Felix Mikaitis)... now 
there’s a pieture. We can ūse it 
for blackmail and tehn there was 
Superman with the alter-effects of 
the pieture before... If you want 
to see the pietures ask Ed Mankus 
for them, he’ll probably have them 
for you in a couple of months... 
You see he’s taken 40 rolls offilms. 
—Mary sat out, she didn’t take any 
pietures... Maybe she was tired 
and maybe she was... tired?—We 
went to the Fair Friday būt I re- 
gret, to say than when I became 
so engrossed, at the Kodak exibit, 
I lošt track of the group and so 
I can’t tell yoū much about what

completed implements of 
belligerents, this country 
with Russia the blame for 
aging Hitler to march into 
Hence, the blood of not 
murdered Polish women and child
ren, barbarously bombed and ma- 
chine-gunned in non-military towns 
and villages and when fleeing as 
refugees along crowded highways, 
—the blood of not a few of those 
innocents is upon the hands of the 
groups who lašt summer prevented 
the lifting of the arms embargo.

While removing that embargo 
now cannot bring back to life 
those murdered people, yet lifting 
that embargo will at least stop us 
from rewarding the nazi aggres- 
sors and will likewise stop us from 
penalizing the French and Eng- 
lish who are fighting to halt the 
spread of totalitarian force and 
cruelty and ruthlessness.

Besides repealing the present 
urms embargo act, Roosevelt asks 
Congress to 
d things to 
of war:

1) So far 
zones; and 
American vessels out of danger 
as are unpreventable solely at the 
risk of American shipowners.

2 Keep American citizens from 
traveling on belligerent ships, or 
in danger areas.

3) Compel foreign buyers to take 
transfer of title to commodities 
purchased for warring nations.

4) Prevent war credits from be
ing extended by Americans to bel
ligerents. (This is already done by 
existing legislation, which should 
be retained.)

The above recommėndations, if 
accepted, will establish “cash and 
carry”; that is, they will force all 
cargoes to warring nations to bę 
paid for in cash and to be carried 
in th ebuyers’ own ships and at 
the buyers’ own risk.

Since endangering of American 
lives on our ships in war zones or t

war to 
shares 

encour- 
Poland.
a few

do these four addition- 
help keep America out

as passible, to keep all 
to make such voyages

on belliegrent ships in danger 
areas, and since extending of Ame
rican credit to belligerents were, 
the two chief causes of our entry 
into the World War, then “cash and 
carry” will go a long way toward 
keeping America out of the Euro- 
pean conflagration. And cash and 
carry will likewise allow the Al? 
lies to buy from us the war ma- 
terials which those nations need 
to defeat nazi Germany, a result 
devoutly desired by most Ameri- 
cans.

Thus, by accepting the recom- 
mendations of Roosevelt, the world’s 
spokesman for democracy, we Ame- 
ricans can 
of Europe’s 
destruction, 
invaluable 
their fight

of nazi barbarism.

keep out country out 
maelstrom of death and 
and yet we can give 

aid to the Allies in 
against the on-rushing

tide

really good 
741 had a v
fellow and

happened. However, I can say that 
there was nothing outstanding at 
the Fair as far as my 
concerned, except 
sore feet.

Here’s a bit of some 
news. 5 girls in room 
date one nite with one 
I can’t divulge his name because
he might get in wrong. And far be 
it from me to cause anyone grief. 
Well, coming back to my story 
these 5 girls anč| the fellow went 
to Caruso’s Restaurant and after- 
ward took in a movie... the Strand 
I believe it was. —

Sunday at the World’s Fair was 
quite hectic. Everyone was tired 
from lack of sleep the nite befor.e 
and it rained... The crowd was so 
great that the platform was filled 
to capacity... no steps were afford- 
ed and mepibers of other organiza- 
tions as well as our own Birute’s 
members couldn’t see the director. 
In thą,t respect I would say that 
New York failed to attend to every 
detail of the program. From that 
time on we were separated—The 
opinions of our Chorus members. I 
understand, were that they found 
New York people very impolite, 
and the city itself far below their 
estimation—Stan And Helen Sims, 
Mary Bamett, Milton Kampikas all 
left for home Sunday nite. Monday 
some went to see Radio City and 
we hear that Foo-Foo had a date 
with the reporter again... She sure 
had her troubles though! 
caught the train literally 
.conds... we were relieved 
her anyvvay.

Niagara Falls was really 
resąue—Foo-Foo made another re- 
duetion for us this time the fare 
to see the Falls $1.00. — The only 
fault we found was that it arined 
all day. —We even went aeross 
to Canada and Adam had a bit of 
trouble because of the fact that 
he was born in Lithuania—Sou- 
venirs and cards 
bought and pietures 
My, what’s this I said 
M. being quiet as a 
mistake I tak eit 
should have 
the woo' 
about sissies just take Milton for 
example he kept drinking orange 
adė. —Mr. E.

She 
by se
to see

pictu-

were being 
taken —My, 

about Wanda 
mouse? My 
back... you

seen her “pitehing 
with Zen Prane. Talk

I

i



Pirmadien., rugsėjo 25, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI;

Diena Iš Dienos
A >

—■ ■ III ———

Vestuvių 
Varpai

Vestuvių Varpai skamba mu
sų gražiam Marquette Parke, 
šauni “wedding shower” paiė 
įvyko neseniai adresu 7031 S. 
Maplewood avenue, ir buvo su
rengta p-lei Josephine Vaičiu
lytei, per pasidarbavimų jos 
gerų draugų, buvusios p-lės 
Skrickiutės ir buvusios p. Tol- 
vaičiutės. Jaunikaitis Skrinc- 
kus, taipgi marąuetteparkietis, 
turėjo pirmų karta savo mer
gužėlei daug meluoti, iki išva
žiavo su ja po Chicagos apy
linkes pavažinėti, kad duoti 
svečiams progos susirinkti.

Jonukas Juozytę vežė šen, 
vežė ten, bet teisybės vis ne
sakė. Tiktai po keturių po pie
tų grįžo namo. Niekur nei 
krust, visur tyla. Bet vos spė
jo Juozytė įeiti per duris, iš 
visų pusių pasipylė Žmonės ir 

•ėmė šaukti “surprise, sur- 
prise”. Juozytei darėsi ir grau
du ir džiugu, matant tokį di- 

,.delį būrį draugų, ir jaunimo 
- ir senių, susirinkusių jų 
< ^gerbti.

Nieko nelaukiant svečiai 
sodino Jonukų ir Juozytę
grindų, po specialiu popieriniu 
lietsargiu ir užvertė juos do
vanomis. Jos buvo karališkos. 
Visos puikios, gražios, ir pasi
liks per daug metų jų atmin
čiai.

Pp. Vaičiuliai gražiai gyve
na ir turi vienturtę dukrelę.- 

. Paeina iš Joniškio. Jie yra se-

ni na ijieniečiai, turi daug drau
gų ir yra musų kolonijos biz
nieriai. Prie 71-mos ir Rock- 
well turi gerų batų “fabrikų”.

P-a Vaičiulienė, su pagalba 
pp, TolvaiŠienės ir Boltzienės 
maloniai svečius priėmė ir vai
šino gardžiais lietuviškais val
giais, o p. Vaičiulis tarp sve
čių sukinėjosi vaišindamas juos 
skystimėliu ir x manenumėliu, 
stengdamasis nei vieno neap
lenkti, ,

Skirstydamies svečiai linkė
jo jaunavedžiams kuogražiau- 
sių vestuvių ir laimingo gyve
nimo.
“Ir atlėkė balandėlis, 
Ir atnešė naujienėlę. 
Visų buvo daug kalbėta, 
Kad Juozytė pažadėta. 
Liudžia tėvas, motinėlė, 
Kad neteks mielos dukrelės. 
Kiek naktelių nemiegota, 
Kiek žodelių deklamuota, 
Jos dienelės suskaitytos 
Ir jos vards bus permainytas. 
Neliūdėkit, gerbiamieji, 
Nes pasauly taip yr skirta, 
Rūtos auga kuopuikiausiai, 
Gėlės žydi kuogražiausiai. 
Kaip ateina laikas joms 
Skina jas be paliovos. 
Skiriu Juozytei ir Jonukui.

Buvęs.

•r

Naujienų-Aumo Telephotq
Armand Calinescu, Ru

munijos premjeras, kurį nu
žudė rumunų naciai.

sidarbavimų šiam vakarui, taip
gi Stanislavui Dobravalskiui ir 
Juozui Peto už jų pasidarba
vimų prie baro. Galiau, ačiū 
Sophie Bartkus už pagarsinimų 
šio bankieto per savo radio 
programų.

t?

susnuuAi _ ________
Chicagos Draugijų, 

Kliubų Vaidvhos 
1939 Metams CLASSIFIED ADS

pa-

pa- 
ant

Padėka nuo 
Dr. A. Jenkins

TOWN OF LAKE NAMŲ SAVI
NINKAMS •PRANEŠAME, kad su
sirinkimas įvyksta rugsėjo (Sept.) 
26, d. 7:30 vai. vakaro, šv. Kry
žiaus parap. svet., 46 • ir Wood gat. 
Po susirinkimo bus gėrimų ir už- 
cąndžių už dyka. Atsiveskit savo 
kaimynus, širdingai kviečia

Klubo Valdyba.

........ ...

TARP MUSŲ 
BIZNIĖRIŲ

?ersik61Š į
'Jaują Vietą 'X * •

BRIDGEPORT. — Jau kuris 
aikas kaip realestatininkas S. 
p. Kazwell šavo namų, 6332’ So. 

sumainė suWestern A’v.e., sumainė 
bridgeportięčiu \ už namų ties 
3701 Soj Lbwte Avė. Dabar jau 
yra persikėlęs į šių naujų vie
tų, ir vėl jis aktyviai prakti
kuoja real estate biznį.

Kaimynas.

Dėkoju savo labai geriems 
draugams, pp. A. Dambraus
kams, už pasidarbavimų ir pa
gelbėjimų surengti man tokį 
gražų bankietų, kuris įvyko 
rūgs. 10 dienų, Nekalto Prasi
dėjimo Panelės šv. parapijos

Dėkoj u 
brangiems 
lankymų 
širdingų 

Dr.

savo giminėms ir 
draugams už atsi- 
šį bankietų. Tariu 

ačiū visiems. 
Alexandras Jenkins.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis r— 
pirm, piagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka;—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; N..Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 

-4645 So, Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W. Pershing rd.; wm. F. Buishąs 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

HELP WANTED—MALK 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA VISO DARBO 
siuvėjas, patyręs nusimanąs kiek 
kailių darbo. 3360 W. Chicago, III.

mo-
na-

PATYRUSI MERGINA — 2 
kykliniai vaikai—7 kambarių 
mas, kiek skalbimo—nėra virimo 
—$7.00. Mrs. A. Leavitt, 6058 No. 
Christiana Avė. Irving 8898.

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
tavernoje prie lunčiaus. Illinois 
Tavern, 6818 So. Chicago Avenue.

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

FURNISHĖD ROOMS—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839'1 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic,, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

REIKALINGA MERGAITĖ dirbti 
į Real Estate ofisą. Atsišaukite grei
tai. S. G. LUCAS and CO., 4108 
Archer Avenue.

RANDAI FURNIŠIUOTAS KAM
BARYS—su ar be užlaikymo. 

708 West 35th Street.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PATYRUSI VEITERKA ieško 
darbo. Telefonuokite Josephine

VIRGINIA 0595.
PARDAVIMUI DELIKATESŲ

KRAUTUVĖ, gerai išdirbta 3414 
Lituanica, tel. YARDS 2715.

MICHAELMALEON'- ’ 
MASALSKI

Persiskyrė su šiuo pašau- . 
liu rugsėjo 21 d. 2:30 vai. po i 
piet,. 1939 m., sulaukus 50 m. 
amž., gimus Lietuvoj, Kėdai
nių apskr., Ariogalos valse., 

t ButkisVės para. Balkių kaime.
Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį-Ievą, sūnų 
Mathew, dukterį Lois, seserį 
Petronėlę ir švog. Joną Bonius 
ir šeimą, brolienę Mary Mal- 
lon ir šeimyną ir daug kitų 
giminių, pažystamų ir draugų. 

I" O Lietuvoj paliko brolį Jurgį 
Masalski ir jo šeimyną, seserį 
Eleną Venskovienę ir jos šei
myną ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Szymanskio koplyčioj, 2947 
So. 49th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 23 d., 11:00 vai. ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Mount Auburn kapines.

Visi a. a. Michael Mallon- 
Masalski giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu- 

’vėse ir sdteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir 'atsisveikini- 

,;mą.. Nuliūdę liekame:
Moteris, Sūnūs, Duktė, Sesuo, 
Šyogeris, Brolienė ir Giminės.

Laid. Dir. A. Szymanski, 
•*’ Tel. CICERO 177.

Taipgi dėkoju vakaro vedė
jui p. Ignui Sakalui, kuris per
statė labai daug žymių kalbė
tojų, kun. A. Briška, Dr. Cit
rose ir daug kitų. Dėkoju ar
tistui Justui Kudirkai už su
rengimų muzikalio programo 
ir dainininkams, Dr. K. Svcn- 
ciskui, p. Saboniui, Onai Bie- 
žięnei už sudainavimų gražių 
lietuviškų dainų. Taipgi dėko
ju p-lei Pečiukaitei ir p. Sau- 
riui už akompanavimo pianu.

Tariu širdingai ačiū mano 
uošviams Karčauskams, ir š'vo- 
gerkai Mrs. A. Pelo, taipgi ma
no mamytei Mrs. Jenkins ir 
dėdei Juozui Siusiui už jų pa-

Padėka Už Užuojautą 
Liūdesio Valandoj

širdnigai dėkoju dvasiškijai, 
giminėms, draugystėms, drau
gams ir pažįstamiems už su
teiktus suraminimo žodžius 
mirties nelaimei ištikus mano 
vyrų. Kai mano saulė nustojo 
spindėjusi, tai jūsų užuojauta 
buvo lyg spinduliai, kurie šildė 
mano liūdnų šiurpų rytojų.

Dėkinga esu Dr-stei šv. Var
do už mišių aukų. š'v. Antano 
Parap. Bendrovės direktoriams, 
Red1 Rosb kliubui >už suteiktų 
vainikų ir grabriešių mandagų 
patarnavimų. Kareivių Dr-stei 
už mandagų atminimų ir už
uojautos žodį. Moterų Sųj an
gos 2-trai Kuopai. Grant Wo- 
men’s Civic Club. Seselėms Ka- 
zimirietėms. Loretos seselėms 
ir slaugėms ir štabui, ir ki
tiems, už mandagų patarnavK 
mų, atsiminimų ir užuojautų bei 
gėles ir mišias.

Išpuošė Bįzniavietę
BRIGHTON PARK. -- Siu- 

vėjas Frank Kuzmarskis, 2635 
W. 39th Place, savo bizniavie- 
tę prideramai i išpuošė^ ir yra 
pasirengęs > kostuineriams teik
ti gerų pat^fiiavimų.

Jis, šalia šjd amato, prakti
kuoja ir muzikos profesija.

L Kostumeris.

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

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

36; Vice-pir- 
čepulevicius, 

Le Moyne St^; Protokoh. 
Lungevicz, 

tel.

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

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

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
gerai išdirbtas, einąs biznis. Renda 
nebrangi. 2115 So. Halsted, Hay- 
market 9202.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

2 ŠEIMYNŲ KATEDŽ, 2 karų 
garažas, karšto vandens apšildymas, 
A 1 sąlygose. $3,300, 6827 South 
Wolcott, savininkas.

-

11 R f) * Gėlės MylintiemsI i K K fl Vestuvėms, Ban- UIIUffB kietams, Laido
tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS marus. g
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 580.

■ nifr-llfiA Siunčiam Gėles flVMK K Telegramų į LUVCIItlu XS£Pasa"Uo 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

331< So. Halsted Street*
Tel. YAKD8 73M

MONIKA SARGAUTIENE, 
po tėvais Skodaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 21 d., 10:25 valandą 
vakare, 1939 m., sulaukus 53 
metų amžiaus, gimus Lietuvo
je, Panevėžio apskr., Miežiš
kių parap. ir kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Kazimierą, dukterį Ma
rijoną, žentą Edwardą Leš- 
ciauskus, šunų Bronislovą, du 
pus-brolius, Zigmontą ir Juo
zapą Grigonius ir jų šeimyną, 
brolienę, Petronėlę Grigonienę 
ir jos šeimyną, dvi pusseseres 
Barborą Vaičikonienę ir Do
micėlę Skriebienę ir jų šei
mynas ir švogerius Klementą 
ir Zigmontą Sargautus ir ki
tas gimines Amerikoj. Lietu
voje—brolį Jurgį Skodį ir jo 
šeimyną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 3230 So. 
Emerald Avė. Laidotuvės 
įvyks antrad., rugsėjo 26 die
ną, 8:00 vai. ryto iš namų į 
Šv. -Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Monikos Sargau- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė, žentas, Sūnūs, 
Pusbroliai, Brolienė, Pussse- 

serės, Švogeriai ir giminės 
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

Dėkoju giminėms ir drau
gams už skubų atsilankymų ir 
teikimų ramumo, ir visų pagal
bų mano liūdesio valandoj.

Dėkoju taipgi laidoutvių di
rektoriui Syrevičiui, kuris vis- 
kų mandagiai ir nuoširdžiai 
tvarkė.

Barbora Rimdžienė, Cicero.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagojc)

Eugene Stanula, 28,
sephine Dizazza, 25

William McManus, 26,
telle Skrebui, 22

Frank Sekreckis, .29,
phie Rupshlakis, 23

Bart Kenny, 21, su Virginia
Dembski, 23

Forrest Schneider, 23, su 
Helen Bilas, 21

su

su

su

Jo-

Es-

So-

Reikalauja
PerskirŲ

Gertrude Dominick nuo Frank 
Dominick

Sudaužė 
Laivą

Patenkintas 
Bizniu.

BRIGHTON PARK. — Ne
seniai Louis t Nizinskas atidarė 
tavernų ties 2501 W. Pershing 
Rd. Užklausas,1 sako, esųs’ la
bai patenkintas šia vieta^ ir 
bizniu. T

Kostumeris.

Bizriie

Grand į, Opgningas 
Pavyko

OGDEN’ RAUK, —- 
rius Keon LlhgiŠ, 935 W. 59th
St., savo naujos' tavernos grand 
openinge susilaukė daug pažį
stamų ir draugų^ kurie šau
niai pabaliavojo’ ir palinkėjo 
naujam savininkui gerų pasek-

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel, Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rast.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas. — Jf Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis,

- 2820 W. J43rd St. Susirinkimai at- 
sibuhd kėš' mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rašt.—E. Ža- 
sytaitė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J, 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

2 AUKŠTŲ FREIMAS 1 krautu
vė—5 gyvenimui kambariai ir 6 
kambarių flatas viršuje, arti Hal
sted gatvės ir Canalport Avenue. 
Metinių pajamų $396.00. Pilna kai
na $1,000. Edw. Chernauskas, 1900 
Union Avenue. Tel. Canal 2183.

ATDARA INSPEKCIJAI
NAUJO MODELIO bungalow, 

vėliausio dezenio ir patogumai, 
5952 Šo. Francisco, Shalon, Hem- 
lock 8300.

Kostumeris.
___ _ .t'-

Sūnus Eina 
Tėvo Pėdomis

BBIGHTON PARK. — Am-
, f

žinų atilsį Bill Krauklis, 4111 
So. Richmond, St., buvo žymus 
biznierius. > i Štai*1 jo 3 sūnus ir
gi tokie pat biznieriai: Al. 
Krauklis, Jr. yra mėsos deale- 
rio biznyj. .§Įf, jo broliai, John 
ir Bill turi: tavernų. Sūnus ei
na tėvo pėdomis.

Kaimynas.

ir

Linksmas ^Užeigos 
Atidarymo Pokilis 

s r i . “

Rūgs. 16 ir 17 — Connie 
Ralph Sudrikai, užeigos ir val
gyklos savininkui, 3322 West 
47th St., ^UjTęjb, linksmų savo 
biznio .atidarymo, pokilį. Abu 
vakaru svečių, lankėsi skaitlin
gas būrys ir visi buvo pasiten
kinę ponios' ' Ęudrikienės ska
niai gamintu, maistu ir p. Su
driko mandagiu aptarnavimu, 
Jie dabar svečiams širdingai 
dėkoja už atsilankymų, bet 
progai esant jie ir vėl turės 
didelio malonumo savo užeigo
je sutikti ir visus skoningu 
maistu ir gerais gėrimais 
tarnauti. -rd'; •;

ap

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

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
BudreikiS'—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So, Paulina St. 1:00 po pietų.

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

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Aye.; 
Kontrolės rašt.—WMter Dulevich, 

t,. 8728 Harper Avė.; Kaselius
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. LoWe 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd Street, korespondentas; 
Aresunas, 3623S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

BRIGHTON PARKE, 3 flatų me
dinis namas po 4 kambarius, visi 
įtaisymai, kaina $3,500, mainys į 
didesnį namą, pridės pinigų. Mar- 
ąuette Parke, 2 flatų po 5 kamba
rius, kaina $5,950. Kas ką turite 
mainyti arba norite pigiai pirkti, 
kreipkitės į C. P. Suromskis, 6816 
So. Western Avė. Grovehill 0306, 
vakarais Prospect 0176.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ 
mūrinis bungalov/. Furnasu apšildo
mas. 3826 Lowe Avė. $1800.00, 200 
įnešti, kitus po $20.00 mėnesy, be 
nuošimčio, šaukite Mr. D. R. Lan
dau, ‘Republic 1012.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

IDEALI VIŠTŲ IR VAISIŲ bei 
daržovių farma—15 akrų, priešakys 
Archer avenue—pietuos 127 gat., 
viskas kalvos—tuoj nuosavybė. Kai
na $2250.00—$450 pinigais. — $25 
mėnesy. Rašyti laišku Box 1062 
1739 So. Halsted St.

MNAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

B ARS KIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Didelės vilnys Michigan ežę- 
re užvakar vakare užvarė ant 
uolų, prie 89th st., ir sudaužė 
didelį motorinį laivų. Jame va
žiavusiems keleiviams pasisekė 
išsigelbėti. Tarp jų buvo trys 
chicagiečiai, Wiįliam Nolin, 
2051 Larrabee, laivo savininkas^ 
William Raymond, 658 Webster 
avenue, ir Ralph Jacobs, 1938 
Sedgwick street.

Nutarė Sumažinti
Alinių Skaičių

■ . . ' 4 . ■

Reikalauja Patys Aludininkai
Highwood, III., priemįesčio 

valdyba spccialčj sesijoj nutarė 
sumažinti vietos alinių skaičių 

rnuo 22 iki 17-kos, arba po«vie- 
nų alinę kas 245 gyventojams.

Sumažinimo reikalavo patys 
1 Iighwood, aludininkai.

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

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

6319 So. Sangalon 
Kasos globėjai—N. Micke-

M.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
sian Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 MATAMS: Pirmi

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

♦

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

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

5 AKRŲ SEKCIJOS linijos far- 
ma — katedž (reikalinga taisymo). 
Tuojau vartoti, prie grįsto kelio, 
arti mokyklos, netoli pietvakarinių 
Chicagos ribų, aukšta žemė. Kaina 
$1750.00.—$275 pinigais, $22 mėne
sy. Rašyti laišku Box 1061, 1739 S. 
Halsted St.

IDEALI TIKRIEMS KRIKŠČIO
NIMS daržo farma priešais Green- 
view Golf Club—visas blokas prie 
kieto kelio—tik 10 minučių nuo 
šiaurės vakarų Norvvood Parkas- 
mokesčių apie $8.00 metams. Kaina 
$375.00. $75.00 pinigais. Liekana 
$5.00 mėnesy. Rašyti laišku 1065, 
1739 So. Halsted St. -1

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

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt.—J. 
Keturakis,' 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct, Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi- 
rirlkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, I1L

IDEALI ŠEIMYNINI FARMA su 
katedž—manoma Washington Blvd. 
apylinkė. Super highway—patogu į 
Oak Park ir vidmiestį—užmiesčiuo
se, užtikrinti žemi mokesčiai, nėra 
asesinentų, namas lengvai padali
jamas į 6 kambarius. Didelė nauja 
mokykla, patogu. Tuoj vartoti. Kai
na $1275.00—$195.00 pinigais —$18 
mėnesy. Rašyti laišku Box 1063, 
1739 So. Halsted.

DIDELI PIENININKYSTĖS far
ma, 65 akrų, geros barnės, akiraty 
Desplaines River Valley— pietva
kariuos. Didelis akmenų namas, 
reikalinga taisyti. Greitai tekantis 
upelis, keletas gyvų šaltinių, apie 
25 akrai puikaus miško (nė gyvu
lių nė įrankių). Nuosavybės prie
šakys 2,640 pėdų prie grįsto kelio, 
elektriką, nauja mokykla, apie 10 
minučių važiuoti iki > miesto ribų. 
Nuosavybė kovo 1, 1940. Kaina 
$9750.00 Pinigais arba S terminais. 
Rašyti laišką Box 1064, 1739 South 
Halsted St.

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

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų sekr.; M. Kaziunas—ka
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi viršuj 
Napoleon Restaurant, 3956 West 
5th Avenue.

VVHOLEŠALE FURNITURE

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

BUSINESS SERVICE 
Biznio PatarnavimaiGarsinkites “N-nose” MELEVOJU ir popieruoju iŠ lau

ko ir vidui už prieinamą kainą. 
Darbą garantuoju. JOSĘPH AU- 
GAITIS, 1608 So. 50th Avė., Cice
ro. Tel. CICERO 2633.
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Svarstys Pensijų ir Pašalpos 
Reikalus

Senelių Prieglaudos 
Namuose Oak Forest 
Mirė Kun. M. X. - 
Mockus

gyventa,' ir iš Lietuvos, apie 
jo kilmę ir apie jo knygas ku
rias jisai paliko, praneškite 
Komitetui.

Laidotuvių detaliai dalykai 
bus pranešti per spaudą vė
liaus.

Laidotuvių Komitetas.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES VAKAR 

IR UŽVAKAR
Neleido Mooney’ui 
Kalbėti Indiana 
Konvencijoj

Pirmadien., rugsėjo 25, 1939

KUN. M. X. MOCKUS

Horner Šauks 
Legislaturą 
Specialėn Šesijon

T i n karnai Palaid oki m Lai s- 
vamanybės Skelbėją,

Daug metų dirbęs laisvama- 
nybės ir kultūros dirvoje sene
lis kun. M. X. Mockus, pasi
mirė dideliame varge ir be 
cento, sulaukęs apie 70 metų 
amžiaus, šiuomi atsišaukiame 
į visus laisvos minties gerus 
žmones, kad musų vekėjas bū
tų tinkamai palaidotas ir jam 
butų patstatytas paminklas.

Kadangi Mockui gelbėti fon
das pinigų neturi, todėl mes 
kreijiamės į visuomenę rei
kiamą sumą pinigų tuojaus 
sukelti.

Aukas siųskit į šio laikraš
čio redakciją arba tiesiog Fon
do Iždininkui S. Dombrow, 56 
E. 101 st., Chicago, III. arba 
sekretoriui A. Jocius, 135 East 
1114th place, Chicago, III.

Laidotuvėm Šeštadienį.

Laidotuvės įvyks šeštadieriį 
po piet, rugsėjo 30 d. Kūnas 
bus pašarvotas P. J. Ridiko 
koplyčioj, ketvirtadienį rugsė
jo 28 d. koplyčios antrašas*yra 
3354 So. Halsted st. ff"

Yra išleisti aukų rinkėjai su 
blankomis, kurie deda pastan
gas sukelti pinigų palaidoji
mui. Iš kitų miestų ir taipgi iš 
Chicagos galit siųsti sąvo au
kas virš paminėtais antrašais.

Štai patys pirmieji aukoto
jai: Klem. Vilkas $1.00, T. J 
Kuchinskas $1.00, Dr. V. Šim
kus $1.00, S. Valančius $1.00 tuvukas turėjo / apsisukti ir 
ir A. Maskoliūnas $1.00. (grįžti atgal. Bet to nepadarė,

Apie velionį M. X. -Mockų kilo vis aukštyn iki visai ne
bus išleista brošiūra, kurioje1 pražuvo iš Juraičiuko ir jo 
bus jo biografija ir visų auko-j draugo, akių. $u policijos pa- 
tojų vardai su pilna fondo a t- galba jie dabar ieško lėktu- 
skaita. Taipgi jeigu kas ką vuko. Jei kas žinot, kur jis 
gero žinote apie velionį Mockų nusileido, duokit jaunuoliui 
iš kitų miestų kur jo buvo žinoti. ,

Iš Springfieldo ateina žinia, 
kad apie spalių 17 d., guber
natorius Henry Horner šauks 
Illinoi/3 valstijos legislaturą 
specialėn sesijon.
* Svarbiausi klausimai sesi
joj bus pakėlimas mėnesinių 
pensijų seneliams nuo $30 iki 
$40, ir sutvarkymas bedarbių 
šelpmo reikalų. Dabar šelpi
mo darbas valstijoj serga 
chronišku pinigų trukumu. 
Kaip tą dalyką legislaturą su
tvarkys, nežinia. Greičiausia 
nutars įvesti kokius nors nau
jus mokesčius. z

Legislaturą turbūt svarstys 
ir aliejaus produkcijos reika
lą Illinois valstijoj ir tam 
tikslui įves kokius nors nau
jus aliejaus taksus.

Gubernatorius Sveiksta.
Gubernatorius Horner jau 

gana seniai pradėjo nesvei
kuoti. Jis turi širdies ligą. 
Dabar jo draugai sako, kad 
per vasarą gubernatorius ge
rai pasilsėjo Highland Parke, 
kur buvo išsinuomavęs rezi
denciją, ir jo sveikata yra 
ha geram stovyj.

ga-

Dingo Juraičiuko 
“Lėktuvas”

Gal Kas Matėt?

Petras Juraitis, 19 metų ber
niukas nuo 3503 W. 65th st., 
ir jo draugas, Edmund Bali, 
6331 So. Frąricisco avenue, pa
sistatė gąsdinu varomą mode
linį lėktuvą, ir užvažiavę į tu
ščius laukus prie 79th ir Ci
cero avenue, jį paleido oran. 
Pasiekęs tam tikrą tolį, lėk-

V r K 'iliir
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NAUJIENŲ-ACME Telepboto
Kongresmanas Ralph Church iš Illinois, kuris nepa- 

sveikęs po operacijos išvyko į kongreso specialią sesiją.
1

žuvo Du Jaunuoliai

Pereitos savaitės pabaigoj 
vakar automobiliai Chicagoj ir 
apylinkėj užmušė sekamus žmo
nes:

William Derkits, 61/2 metų 
berniuką, nuo 5615 Princeton 
avenue. Jis nukrito nuo dvira
čio ir pakliuvo po automobilio 
ratais prie Southwest Highway 
ir 89th st.; į

Mrs. Agnės Doffin, 65, Chery- 
ville, Ind., gyventoja, mirė Chi- 
cago Heights miestelyj;

Mrs. Mary Weber, 64, 1650 
W. 51 st st., žuvo po automobi
liu prie 50 th ir Ashland avenue;

Miss Lois Luckey, 17, ir
Leonard Steiber, 17, abu iš 

Crete, III. Abu žuvo ant vieške
lio No 1, netoli Chicago Heights 
kai automobilis įvažiavo į šieno 
vežimą, kuriame jie, ir keli kiti 
jaunuoliai, važiavo.

Aplankius Lietuvius 
Ūkininkus Midi., 
Valstijoj

Daugelis Gražiai Gyvena 

/ Naujienietė Jiilia Gricius 
%iųmis dienomis grįš iš Garne- 
gie, Mich., kur praleido savai
tę laiko atostogų?

Stebėtina ką 325 mylios pa
daro oro skirtume. Ten buvo 
tokia šalna, kad nušalo bul
vės ir buvo ledo ant vandens, 
o Chfcagoj tuo pačiu laikų 
juvo gana šilta.

Apylinkė yra apgyventa lie
tuvių. Turi savo draugiją ir 
27 turės balių. Chicagietė ap- 
ankė daug naujieniečių, Leo

nardą Aleksiuną, kuris dar 
“Naujienas” tebesjkaito, bu
vusius vvestsidiečius — Gri
cius ir Romualdų, Fraiickevi- 
čių, taraną Klimąnir Evanaus- 
kų šeimą, kurie turi tikrą lie
tuvišką pirtį, Meškunų šeimą, 
kur yra new yorkietis Mešku- 
nas. Gyvena iš pensijos, kurią 
jis gauna iš Edison Go., taipgi 
gyvena tikrai poniškai.

P-ia Gricius lankėsi Three 
Rivers, Mich., pas Domkus, 
kurie jau čia apie 45 metai ir 
turi tikrą lietuvišką bakūžę, 
kurią jie patys pasistatė. Jie 
augina 5 gražuoles dukterie

Gyvena tikram rojuj, tarp eže
rų ir miškų. —Chicagietė

Reikalauja $87,500 
Nuostolių 
Už Nelaimę

Kaltininkas Kalėjime
Trys kenoshiečiai, Wilaam 

Clifford, jo žmona, ir uošvis', 
James A. Carins, užvedė bylą 
Lake apskrityj prieš Interstate 
Motor Freight System firmą, 
reikalaudami $87,500 atlygini
mo už sužeidimus.

Skundžiamosios firmos tre
kas, prie kurio vairo buvo gir
ias šoferis, Kenneth Suzor, su
daužė skundėjų automobilį ir 
sužeidė juos ir jų du 
Suzor sėdi kalėjime.

vaikus.

muzi

Ligonės Neišgydė, 
Bet “Nugydė” 
Du Žiedus

Mrs. Lelia MacLegell,
kos mokytoja iš Rockford, at
vyko Ghicagon, apsistojo vie
nam viešbutyj, ir staiga susirgo. 
Ji pasišaukė su spiritualistus 
“dvasiniams masažams”. Kai 
“gydytojai” išėjo, tai ligonė pa
stebėjo, kad dingo du jos bran
gus žiedai. Policijai netrukus 
pasisekė abu areštuoti, ir žiedus 
rado kišenių j spiritualisto Har- 
vey Freyling, iš Aurora, III. Jo 
kompanionė buvo Mrs. Mary 
Carney, nuo 535 Whightowood 
avenue.

• Dr.; Robert Bean, Chicagos 
Brookfield žvėryno viršininkas 
buvo išrinktas American Asso- 
ciation of Zoologijai Parka and 
Aųuariums pirmininku.

• Nuo trečio aukšto verandos 
nukrito ir užsimušė 52 metų 
chicagietis, Arthur West. Gyve
no adresu 2339 Monroe Street.
• Iš Chicagos upės, prie Dįvb 
sion ir Elston gatvių buvo iš
trauktas kūnas nežinomo, apie 
50 metų amžiaus vyro? Jis bu
vo 5 pėdų, 8 colių aukščio, ir 
svorio turėjo apie 165 svarus. 
Dirže buvo inicialas “P”.
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• Dailidė William White, nuo 
1415 N. LąSąŲę st., sunkiai su
sižeidė iškritęs iš antro aukšto 
lango savo bule. =•... Paguldytas 
Henrotin ligoninėje.
• Town Hali policijos nuovada 
suėmė 33 metų chicagietį Frank 
Kolan ir , apkaltino jį jaunų mo
teriškių užpuldinėjimu. Kolan 
gyvena adresu 1044 Dickens 
avenue.
• Prie Garpeiiferjr Mihvaukee 
gatvių du ginkluoti piktadariai 
užpuolė Adelbertą Morrison, ir 
atėmė nuo jo $500. Morrison 
tarnauja už timekeeperį ir gy
vena ties 4146 Lake Park avė.

• Pereito gruodžio 22 elek
trai skaudižai apdegino 43 me
tų darbininką John Schroedęr, 
nuo 1225 Greenivood avenue. 
Vakar jisai pasimirė St. Mary 
ligoninėj, kur visą laiką po 
nelaimės gulėjo.

p. Calumet City, priemiestyj 
naktį iš šeštadičiiio į šekma- 
denį, įvyko’ susišaudymas tarp 
policijos ir pilhddarių, kai 
pastarieji baitd$'a^iplEšti gė
rimų krautuvę* ’tiės' 556 State 
Line Street. Vienas Įnktadaris 
buvo užmuštas, kitas sužeis
tas, taipgi Sužeisti buvo poli-, 
cijos leitenantas ir vienas pa
šalietis. Užmuštasis buvo 
Frank Hussar, 32 metų vietos 
gyventojas. Sužeistas leitenan
tas yra Gene lattoni, o paša
lietis—John Fusner, nuo 512 
Lears st., iš Hammond, Ind.

• 32 metų chicagietis Jo- 
seph Manaster, 6741 Sheridan 
road, lošė kauliukais Dev-Lin 
alinėje, prie. De^on ir Lincoln 
gatvių. Jam labai sekėsi. Išlo
šęs $675, 
užtenka, 
pradėjo 
Sheridan
vių, jį užpuolė dti piktadariai 
ir visus piniguti atėmė.

“C. I. O. Agentas
Pereitą savaitę, Gary, Ind., 

vyko Amerikos Darbo Feder 
racijos, Indiana valstijos sky< 
riaus, konvencija.

»■

Thomas J. Mooney, garsus 
darbininkų “kankinys” buvo 
pakviestas kalbėti. Bet pasku
tinėj valandoj, konvencija at
sisakė duoti jam balsą. Pana
šiai pereitą savaitę pasielgė ir 
Illinois Darbo Federacijos 
konvencija, kuri vyko Spring- 
fielde.

Abi konvencijos apšaukė 
Mooney “G. I. O. agentu.” 
Jisai kovoja už susitarimą 
tarp Federacijos ir G. I. O.

Debatai Apie 
Ateivius Suvalkiečių 
Susirinkime
Rengs Diskusijas Kiekvieną 

Mėnesį.

Rugsėjo 28 dieną Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43 st., su
valkiečiai laikys savo mėnesi
nį susirinkimą, taip kaip pa
prastai laiko, kas paskutinį 
mėnesio ketvirtadienį, bet šitą 
kartą susirinkimas bus visai 
skirtingas, nes prie tarimų 
dar bus' labai svarbios disku
sijos Ateivių Padėtis, ir kokia 
ji gali būt, jeigu ateiviai ne
sirūpins savo rekalais.

Įžanginę paskaitą duos fi
nansų raštininkas, o jam į 
akį kibs vice-pirmininkas. 
Taigi visi suvalkiečiai turėtu
mėt susirinkti ir liuosai dis- 
kusuot, pareikšti savo mintį. 
Tai yra svarbus klausimas, 
nes mus lietuvius įskaito prie

Pereitas susirinkimas nuta
rė turėti, kiekvieną mėnesį to
kias diskusijas bei debatus į- 
vairiąis klausimais. Taigi mus 
pareiga lankyti susirnkmus ir 
ko nors pasimokyti.

Sudiev, Giruže,
Sudiev, Žalioji

DAR VIENA GRAŽUOLĖ “MISS LITH- 
UANIA KONKURSE

Viena iš Jų Atstovaus Lietuvius 1940 Automobi
lių Parodoj. Gaus Puikias Dovanais.

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

Išrinktoji gražuole “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 1654-53 W. 47th St. 
Chicago.

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

sidedantį iš Dresser, Chest, inneiį -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, tuoj aus išpildykite “Naujienose” telpantį 
kuponą ir prisiųskite kartu su savo paveikslu į “Naujie
nas” 1739 So. Halsted St.

Af

Manaster nutarė, kad 
šėd6 automobilin ir 
važiuoti namo. Prie 
ir NoFth Shoro gat-

Aviacijos “Paradas
Antradieni

Ryšy su Amerikos Legiono 
paradu, kuris' į^yks Chicagoj 
mtradienį, U. S. karo aviacija 
•engia ir “aviacijos paradą”. Ka
ro lėktuvai skraidys virš miesto 
nuo pietų iki 3 valandos po pie
ty.

Legiono konvencija prasideda 
šiandien ir užtruks apie keturias 
dienas.

Didelis Gaisras 
Hegewisch’ < 
Dirbtuvėj ‘

1 1 - - ■ ■ i".------

šeštadienio vakare gaisras vos 
nesunaikino Ptessed Steel Com- 
pany dirbtuvę,/ prie 136th ir 
Brandon avę„ Hegewich prie
miesty j. Del nežinomų priežas
čių pirmiausia užsidegė devyni 
tušti, aliejaus vagonai, ir nuo jų 
ugniį persimetė į prerę ir vienu 
laiku apėmė visą mylią ploto.
—----- ---------- ■ n*.,... — ... „,.X. ■,

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi ^‘NAUJIENOSE”

Jau Ateina Rudens Vakarai.

Laikas bėga galvatrūkčiais 
Rodosi vos tik neseniai po 
nuobodžių žiemos girių, med
žiai apsirėdė žaliais lapais ir 
viliojo mus visus į tuos gairi- 
tos gražumus, bet kaip bema
tant, atėjo rudenėlis. Nyksta 
lapai ir žiedai ir jau reikia 
atsisveikinti su visais gamtos 
gražumais.

Ir štai, Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras surengė smagu 
atsisveikinimą su Jeffersonc 
giriomis užpraeitą sekmadienį, 
rugsėjo 17 d. Parengimas pil
nai pavyko, nes diena buyc 
labai graži, tad ir svečių atsi
lankė gražus būrelis. Nors ir 
po geltonais lapais, bet visi 
smagiai iki vėlybo vakaro.

Parengimas Spalių Mėn.

Taigi, Chicagos Lietuvių Vy
tų Choras, linksmai atsisveiki
nęs su giruže, pradės
dainų darbą rengtis prie ru
deninio parengimo, 
vyks spalių mėnesį 
Auditorijoj.

Irgi A t sisveiki n o.
« Visi skubinas atsisveikinti 
su žalioms giriom, štai Mor- 
ning Star Klubas irgi rengė 
paskutinį išvažiavimą į Jeffer- 
son girias vakar, rugsėjo 24 d, 
Morhing Star Klubas, kaip vi
sados, turėjo skaitlingą būrelį 
svečių. Rengėjai kepė didelį 
aviną, turėjo kitokių mandry- 
bių ir svečius gražiai priėmė.

Va rdąs-pa varde

Antrašas

Telefonas

Aukštis sv.

Užsiėmimas

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly-n

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

Parašas

vėl savo

kuris į-

coliai. Svoris:

NAUJIENU-ACME Telepboto
CHICAGO. — P-lė Fay Badger reikalauja iš Milton 

Neff (po dešinei) $4,000. Ji sako, kad tiek ji jam pasko
linusi būvyje 7 metų, per kuriuos jie palaikę meiliškus 
ryšius.

GRAŽUOLIU KONTESTAS
ĮSTOJIMO kuponas

Amžius

GARSINKITeS “NAUJIENOSE

M ' 4h




