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Bombardavo Zeppelinų Dirbtuves
Library

DIRBTUVĖMS PADARYTA DAUG ŽALOS
Vokiečiai sakosi nušovę 8 franeuzų 

lėktuvus
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs, atakas. Pirmasis užpuolimas 

25. — Patirta, kad trys frąn-l prasidėjo apie 9 valandą va- 
euzų karo lėktuvų eskadronai | kare. Šveicarijoj girdėta bombų 
sekmadienio vakare ir naktį eksplozija. Girdėta ir Vokieti-
atakavo Zeppelinų dirbtuves 
Friedrichshafene, Vokietijoje. 
Daug žalos padaryta.

—X--X—X—
ROMANSHORN, Šveicarija, 

rūgs. 25. — čia gauta prane
šimų, kad franeuzų ir britų lėk
tuvai sekmadienio vakare už
puolė Zeppelinų dirbtuves Frie
drichshafene. Atakos padariu
sios tiek žalos, kad darbai su
trukdyti. Paskutiniuoju laiku 
Zeppelinų dirbtuvės dirbo vo
kiečių lėktuvams motorus.

Generalinis Šveicarijos šta
bas patvirtino pranešimą apie

jos priešlėktuvinė ugnis.
Prancūzai ir britai nepasi

tenkino vienu užpuolimu. Apie 
11 valandą vakare jie padarė 
naują ataką prieš Zeppelinų 
įmones. Apskaičiuojama, kad 
mažiausia 30 bombų numesta 
į dirbtuves.

Iš karto vokiečiai neskelbė 
žinios apie ataką. Pirmadienį 
betgi ir Vokietijoj pranešta apie 
įvykį. Vokietijos pranešimas 
sako, kad britų ir franeuzų lėk
tuvai jokios žalos dirbtuvėms 
nepadarė, o aštuoni franeuzų 
lėktuvai buvo nušauti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BALTSTOGĖ. — Vokiečių (po kairei) ir bolševikų po dešinei) armijų pa

reigūnai tariasi apie tai, kaip pasidalinti Lenkiją.

KARO ŽINIŲ SUTRAUKA
BERGEN, rūgs. 25. — Al- 

groi salos gyventojai praneša, 
kad Norvegijos apylinkėje pir
madienio rytą girdėtas kanuo- 
lių trenksmas. Spėta, kad ei
na karo laivų mušis.

—X—X—X—
ROMANSHORN, Šveicarija, 

rūgs. 25. — Franeuzų lėktu
vai sekmadienio vakare ir nak
tį užpuolė Zeppelinų dirbtuves 
Friedrischshafene, Vokietijoj. 
Sakoma, daug žalos padaryta 
dirbtuvėms, kurios dirba lėk
tuvams motorus.

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

25. — Paskelbta, kad vokiečių 
submarinas paskandinęs britų 
karo laivą naikintuvą.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

25. — Lenkijoj ūkininkai pa
ėmė kunigaikščio Radziwillo 
dvarus ir dalinasi žemę.

Stalinas ketina sudraskyti Ru
muniją, pasiimti Besarabiją ir 
Bukoviną. Hitleris planavęs 
pulti Rumuniją, bet Stalinas 
užbėgęs jam už akių ir nukir
tęs vokiečių susisiekimą su Ru
munija.

--X X X— 4
LONDONAS, Anglija, rūgs.

25. — Pusė Varšuvos liepsno
se, sako pirmadienio praneši
mai. Vokiečių kanuolės bom
barduoja miestą.

--X--X--X—
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 25. — Estijos, Turkijos 
ir Jugoslavijos atstovai veda 
derybas Maskvoje. Reiškiama 
nuomonė, kad rusai nori pa
skelbti protektoratą Estijai.

--X--X--X--
SHANGHAI, Kinija, rūgs. 

25. —- Paskutinėmis dienomis 
mūšiuose centralinėje Kinijoje 
žuvo 20,000 karių, sako japo-

Vokiečiai ir bolševi
kai varo neutralite

to vajų
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

25. — čia kalbama, kad Jungt. 
Valstijų agentai pagavo keletą 
slaptų Vokietijos ir Rusijos ko
munikatų, pasiųstų nacių ir 
komunistų' šalininkams Ameri
koje. Pagautieji komunikatai 
pataria bolševikams ir naciamš 

i darbuotis visomis pajėgomis, 
kad esamas Jungt. Valstijų, 
neutraliteto įstatymas pasilik
tu galioje, kaip buvęs.

Vokiečiai ir į dausas 
iškėlė minas

ROMA, Italija, rūgs. 25. — 
Minos nuleidžiamos į vandenį 
priešų laivams skandinti. Mi
nos užkasamos žemėje žygiuo
jantiems per jas priešams te- 
rioti. Vokiečiai šiame kare iš
kėlė balionėliais minas ir į orą, 
į dausas. Kai priešų lėktuvas 
prisiartina tokį balionėlį, jį vo
kiečiai eksplioduoja elektros 
pagalba, sako pranešimai Ro
moje. Eksplozija šitų oro mi
nų esanti taip stipri, kad gali 
sunaikinti netoli skrendantį 
priešų lėktuvą. Vienas francu- 

•' zų lėktuvas jau žuvęs dėl to
kios minos eksplozijos.

Japonai ir britai šau- 
dosi Kinijoj o * • •

TIENTSIN, Kinija, rūgs. 25.
— Pirmadienį japonai pradė
jo šaudyti į tris kinus, kurie 
mėgino pabėgti iš britų kon
cesijos. Į šaudymo vietą atsi
skubino britų kariuomene. Vie
na japonų kulka prašvilpė per 
britų kareivių galvas. Britai 
paleido šuvius japonų link. Ta
čiau niekas nė britų, nė japo
nų tarpe nesužeistas. 

■ i i i ■ ... . ... ...... ...

Stalinas užsimojęs 
“rinkti” Rusijos 

žemes
4 —-----nu m. . į

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
25. — Svetimų šalių stebėto
jai Maskvoje mano, kad Sta
linas yra užsimojęs rinkti Ru
sijos žemes, patapti antrų “Pet
ru' Didžiuoju’*. Stalino tikslas 
,esąs ne tik Lenkiją įjungti į 
Rusiją^ bet ir Pabaltijo valsty
bes, ir dominuoti Balkanus, o 
ypatingai Turkiją, 

t

Hitleris - padedąs Stalinui. 
Prisimenama neseniai pasaky
ti nacių vado Hesso žodžiai, 
kad Hitleris greičiau paskelbs 
“Sovietų Vokietiją”, negu pa
siduos demokratijoms.

Cineagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pr» 
našsiHs •

Debesuota; vėsu; Šiaurės va
karų iki šiaurės vėjai; saulė 
teka 5:40 v. r., leidžiasi 5:43 
vai. vak. >

Siūlo sudaryti 300 
mylių Amerikos 

patrolių zoną J
PANAMA CITY, Panamos 

Respublika, rūgs. 25. — Pan- 
Amerikos konferencijoje ne
oficialiai diskusuojamas suma
nymas paskelbti vandenynuose 
300 mylių saugumo zoną Ame
rikos pakraščiais. Jeigu pasiū
lymas butų priimtas, tai Ame
rikos respublikos reikalautų, 
kad kariaujančių šalių laivai 
nerodytų veiklos šitoje zonoje. 
Net, gal būt, Amerikos respu
blikos mėgintų spėka kariau
jančiųjų veiklą šitoje zonoje 
uždfrausti. Oficialiai dėl saky
to sumanymo konferencija ne
pasisakė.

Japonai puola kinus
TOKIO, Japonija, rūgs. 25. 

— Stiprios japonų jėgos ata
kuoja kinus Kiangsi ir Hunan 
provincijose — sako japonų ar
mijos komunikatas pirmadie
nį.

Mūšiai eina 70 mylių fronte, 
kur sukoncentruota 60 kinų 
kariuomenės divizijų, apie 1,- 
000,000 kareivių. Japonai nori 
užduoti kinams mirties smūgį 
ir galutinai sulaužyti jų pasi
priešinimą.

Japonų, pranešimai sako, kad 
jie turi laimėjimų, bet smul
kesnių žinių apie mūšių eigą 
nepaduoda. Kinų pranešimai 
sako, kad vietomis jie atrėmė 
japonų atakas..

Lietuva demobilizuo
ja kariuomenę

KAUNAS, nigs. 25.—Lie
tuvos vyriausybe pirmadienį 
įsakė paleisti dalį mobilizuo
tos kariuomenės. Vyriausy
bė mano, kad pavojus Liętu- 
vaLsumažėjęs. :

Franeuzų kanuolės 
daužo nacių fortus

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
25. — Franeuzų artilerija pir
madienį apšaudė vokiečių kon-., 
centracij oš punktus į rytus 
nuo Reino upės. Franeuzų ug
nis buvo tiek efektyvi, kad vo
kiečiams' teko pasitraukti to
liau nud fronto.
; Artilerija veikė ir kitose fron
to- dalyse. Didžiosios franeuzų 
kanuolės daužė Siegfriedo tvir
tovių linijos svarbiuosius for
tus. Pereitą savaitę nuimti fo
tografiniai paveikslai rodo, kad 
franeuzų ugnis yra padariusi 
vokiečių fortams nemažai ža
los. Ryšium su tuo reiškiama 
nuomonė, jogei vokiečių tvir
tovės nėra taip stiprios, kaip 
manyta.

Kiti pranešimai sako, jogei 
Vokietijoje tarp Hitlerio ir ge
neralinio štabo reiškiasi rimtas 
nuomonių skirtumas. Hitleris 
norįs, kad vokiečiai pradėtų 
masines atakas prieš francu- 
zus. Generalinis gi štabas sa
ko, kad reikia laukti iki bus 
atgabentos iš Lenkijos j vaka
rų frontą sunkiosios Vokietijos 
kanuolės.

Įveikė vokiečius lėk
tuvų kautynėse

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
25.—Franeuzų karo komunika
tas pirmadienį praneša apie 
dvejas lėktuvų kautynes, kurios 
įvyko sekmadienį. ■.

Komunikatas sako, kad kau
tynėse vokiečių lėktuvų dalyva
vo daugiau nei franeuzų. Vokie
čiai nušovė du franeuzų lėktu
vus, bet daug daugiau vokiečių 
lėktuvų žuvo. Du vokiečių lėk
tuvai nukrito franeuzų pusėje. 
Vieno Vokiečių lėktuvo įgula, 
išsigelbėjusi parašiutais, tapo 
suimta.

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

MOLOTOVĄ^ PRIĖMĖ LIE
TUVOS^ MINISTRĄ.

MASKVA, Irugsėjo 20 d. — 
Sovietų Rusijos Užsienių Rei
kalų Komisaras Molotovas pri- 
ėm^; LietuVbsr ^Ministrą dr. La- 
dą Natkevičių. ' - '

SOVIETŲ KARIUOMENĖ PRIE 
LIETUVOS-LENKIJOS ADMI

NISTRACIJOS LINIJOS.

KAUNAS/’ rugsėjo 21 d’. — 
Sovietų Rusijos Kariuomenė 
prisiartino prie Lietuvcs-Len- 
kijos administracijos linijos. 
Susitikimas su Lietuvos kariuo
mene visur buvo korektiškas ir 
draugiškas. Ta pačia proga So
vietų Rusijos karo atstovai pa
reiškė, kad gerbs Lietuvos neu
tralumą.

LIETUVOS ŠACHMATININ
KAI ARGENTINOJE LAIMĖ

JO ANTRĄ VIETĄ.

BUENOS AIRES, rugsėjo 12 
d. (oro paštu). — Lietuvos 
šachmatininkai-^-Mikėnas, Vai
tonis, Luckis ir Tautvaišas pre
liminariniame lošime savo gru
pėje laimėjo antrą vietą ir įėjo 
stipriųjų ekipų blokan lošti už 
Hamilton-Russčll taurę. (Silp
nesnieji Idšia už “Copa Argen
tina.”) Be to, moterų turnyre 
lošia kaunietė ponia Radaus
kienė. Atsarginis vyrų ekipo 
žaidikas yra Ks. Andrašiunas, 
bet dar jam neprisiėjo lošti, 
nes Lietuvos vyrai nerodo jo
kio nuovargio.

Čempionatas pasibaigs rug
sėjo 20 dien. Mikėnas savaitę 
po to loš Argentinos mieste Ro- 
sario su kitų šalių čempionais, 
nes jis iki šiol nepralcšė, net 
Alechinui. Argehtinos šachma
tininkų Federacija apmokėjo 
visų ekipų kelionę į abi pusi ir 
pragyvenimą, kol vyksta olim
piada.
1939/IX/22 d.

Mirė Floyd Gibbons
STROUDSBURG, Pa., rūgs. 

25. — Mirė dėl širdies ligos 
Floyd Gibbons, išgarsėjęs Pa
saulinio karo laikais koresjkm- 
dentas. Jis buvo 52 metų se- 
numo.

Varšuva dar laikosi
BUDAPEST, Vengrija, 

rūgs. 25.—Varšuvos radijas 
pirmadienį praneša, kad 100 
vokiečių kanuolių bombar
duoja miestą nepaliaujamai 
nuo šeštadienio.- Pusė mies
to liepsnose, 'Tslčiau lenkai 
atrėmė vokiečių ataką ir 
pirmadienio r. vakare. Len
kams pradeda trukti amuni
cijos. Radijas pataria kasti 
tranšėjas mieste ir duobes 
vokiečių tankams sulaikyti.

Daug lenkų dvari
ninkų nušauta 

_________ '.i' ‘

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
25. — Gardine, sako rusų pra
nešimas, dvi dienas ėjo lenkų 
ir rusų mušis. Daug lenkų ka
rininkų ir dvarininkų užmušta. 
Gardino katedroje pasislėpė 
lenkų būrys. Rusų kariuomenė 
ėmė mėtyti per alngus į vidų 
rankines granatas.

Kai lenkai pasidavė, tai ru
sai sušaudė visus jų karinin
kus, keršydami už tai, kad len
kai užmušė tūlą skaičių rusų 
karininkų.

Britai kariaus 
iki galo 
■• j ■ ■

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
25. — Pereitą šeštadienį Mus- 
soliriis pasakė kalbą. Jis kvie
tė britus ir frapeuzus paliauti 
kariavus, kai jau Lenkiją ta
po įveikta.

Sekmadienį buvo pranešta, 
kad Francuzija, ryšium su 
Mussolinio kalba, pareiškė ka
riausianti iki galo. Pirmadienį 
premjeras Chamberlain padarė 
tokį pat pareiškimą, kaip ir 
Francuzijos vyriausybė. 

J ■ {

36 žuvo dėl audros 
Kalifornijoje

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
25. — Visą savaitę kankino 
Kaliforniją dideli karščiai. Tro- 
piškoji audra > pirmadienį nu
traukė karščių t bangą. Tačiau 
ir daug žalos ji padarė. Dėl 
audros (65 mylių per valandą 
vėjo greitumu) žuvo 36 asmė- 
nys. . i I Bllil i

--X--X—X--
COPENHAGEN, rūgs. 25. — 

Švedijai pasidavė trys lenkų 
submarinai.

--X--X—X--
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 25. — Francuzai apšaudo 
svarbiausius Siegfried tvirtovių 
linijos fortus.

--X--X—X--
s TOKIO, Japonija, rūgs. , 25. 
— japonai atakuoja kinus 
Kiangši- ir Hunan provincijose, 
kur yra sukoncentruota apie 
1,000,000 kinų kareivių.

—X—X—X—
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

25. — Į Mussolinio patarimą 
paliauti kariavus Britanija dar 
karą atsakė, kad’ kariaus iki 
galo.

--X—X—X--
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

25. 
t

Čia eina gandai, kad čia įveikti.

Pasiuntė kareivius 
ūkių darbų dirbti
BERNE, Šveicarija, rūgs. 25. 

— Šveicarijos karo vadovybė 
paleido kai kurias kariuome
nės dalis namo — ūkių der
liaus suimti. Šveicarijos ka
riuomenė buvo mobilizuota at
sargai: ginti šalį, jeigu vokie
čiai ar francuzai mėgintų įsi
veržti ir pulti priešus per Švei
carijos teritoriją.

Švedija internavo 
tris lenkų sub- 

marinus
COPENHAGEN, rūgs. 25. — 

Čia gautas pranešimas, kad tre
cias lenkų submarinas atplau
kė į Švedijos vandenis ir pa
sidavė švedų vyriausybei pir
madienį. Šito submarino var
das yra Zbik. Švedija interna
vo 49 Zbik įgulos narius.

Senatoriams Įteiktas 
neutraliteto bilius
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

25. — Jungt, Valstijų senato 
užsienių reikalų komitetui jau 
įteiktas bilius, kuris rekomen- 
duoj a konkrečius nuostatus 
Jungt. Valstijų neutralumo 
įstatymui pakeisti.

nų ir kinų pranešimai.
--X--X—X--

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
25. — Lenkai atmušė dar vie
ną vokiečių ataką prieš Var
šuvą pirmadienio vakare. Len
kams pradeda trukti amunici
jos.

--X--X—X--
ČOBfcNHAGEN, nigs. 25. — 

Patirta, kad ketvirtadienį Ber
lynan atvyks Rusijos karo ko
misaras Vorošilov. Tarsis su 
vokiečiais dėl Balkanų padali
nimo.

--X--X—X--
BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 

25. — čia gauta pranešimų, 
kad lenkai dar atsilaiko Hela 
pusiausaly, Dancigo apylinkėje. 
Vokiečių sausumos, oro ir ju
rų jėgos vis nepajėgia lenkų

Ūkininkai dalinasi 
Radziwillo žeme

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
25. — Ūkininkai dalinasi kuni
gaikščio Radzivvillo dvarais 
Lenkijoje —- sako radijo, pra
nešimas iš Maskvos sekmadie
nio vakare. Radzivrillas turėjo 
Lenkijoje 230,000 akrų žemės. 
Kitas rusų pranešimas, pada
rytas prieš keletą dienų, sakė, 
kad rusai areštavo Radziwillą, 
kai jis mėgino organizuoti len
kų partizanų burius.

- -- L — - • • *

Maisto stampos bus 
Įvestos Springfielde

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
25. — žemės ūkio departamen
to atstovai sako, kad artimoj 
ateity bus įvestos maisto stam
pos Springfielde, Illinois. Štam
pas galės gauti šeimos, kurioms 
valdžia teikia paramą.

Dabar—
. Sekmadieniais 

NAUJIENŲ RAŠTINE 
bus 
ATIDARYTA 
nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. popiet

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

—NAUJIENŲ ADMIN.
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APLANKIUS PASAULIO PARODA SU 
BIRUTIEČIAIS

JUOKAI
Rašo Adomas Maskoliūnas

(Tęsinys)
Namo broleliai-sesutės namo,'
Pargrįžęs atgal į viešbutį sek

madienio vakarą jau atradau 
kai kuriuos išvykusius namo, 
Tokiu būdu musų birutiečių 
grupė pakriko.

Pirmadienio rytą aš vos susi
gaudžiau apie 10 iš viso būrio, 
su kuriais kartu grįžome atgal. 
Kiti dar pasiliko ilgesniam lai
kui.

Likučiai musų grupes pralei
dome veik visą dieną ieškodami 
suvenirų ir šiaip smulkmenų na
mo parsivežti, nes jau buvo ži
noma, kad 9 vai. vakare musų

pSjo pamatyti kiek daugiausia 
buvo galima. Tarp Niagara 
Falls ir Buffalo mes praleido
me visą dieną_ir apie pavakarę 
sėdom į traukinį ir vykome na
mo į Chicago. Pilni visokių į- 
spudžių iš savo keliones į Pa
saulio Parodą vistiek dar buvo 
daug įdomumo pamatyti Nia
gara Falls. Nors ir be miego, 
bet laiko negaišome. Ėjom per 
visą dieną iki viską pamatėme. 
Kilo mintis, kad reikia ir iš Ka 
nados pusės pamatyti kaip tas 
didelis vandens puolimas atro
do. Musų jaunuoliai be jokio 
vargo buvo leidžiami įeiti, bet 
kada mane užkalbino angliškai,

M

TYLUS DŪMOJIMAI
Teko skaityti, kad vienas 

vengras už litrą vyno pardavęs 
žmoną. Taigi — du konkuren
tai: moteris ir vynas, bet pa
starasis bent kartą nugalėjo. 
Juk lig šiol dėl moters viską 
parduodavo, bet pagaliau už 
vyną ir ją pardavė...

AKIU SPECIALISTAI

traukinys išeis link Chicagos.! tai turėjau didelio vargo įrody- 
Be to, buvo susitarta dar įriti, kad aš esu Amerikos pilietis. 
Niagara Falls pamatyti, nes veik Mat, aš pamiršau pasiimti su 
visi pirmiau nebuvome matę.

Mat, aš pamiršau pasiimti 
savim savo pilietybės popieras.

Dr. V. E SIEDUNSKl
• DENTISTAS

Pnnu, Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

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

TeL Lafayette 365®

DR. STKIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Te L: YARDS 4787 

Namų Tek: Prospect 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland A^e. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2244
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Paskirtu laiku atvykome į 
stotį ir pasileidome į Niagara 
Falls. Grįždama, atgal musų gru
pė buvo daug mažesnė, todėl 
mes negavome privatinio vago
no. Dėlei to jokio triukšmo ir 
linksmybių negalėjome tiek su
kelti, kiek turėjome vykdami į 
Pasaulio Parodą. Kelionė nebu
vo per daug nuobodi, nes mes 
visvien visi prie vienos vietos 
gavome susisėsti.

Antradienio rytą apie 8 vai. 
jau atsiradome Niagara Falls. 
Nors ir naktį važiavome, bet a- 
pie miegą nei kalbos nebuvo.

Niagara Fal s oras buvo vi
sai nepatogus, nes buvo lietin
gas. Mes to nepaisėme, nes ru-

............ . " nDr. Karolis Nurkaitis
AKIŲ GYDYTOJAS

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

nuo 9 iki 6 vai. vak»' * * * 
3421 So. Halsted Št7 
Telefonas YARDS 3609

Ui ■ 'I I ............... J

Jaunuoliai turėjo daug skanaus 
juoko iš mano nelaimės. Žadėjo 
mane aprūpinti su senvičiais ir 
t.t., jeigu mane užrakins. Bet 
aš gavau savo rodą ir visos tos 
kliūtys buvo nugalėtos be dide
lių pastangų.

Noriu miego saldaus miego.
Apžiūrėję Niagara Falls, apie 

7 vai. vakaro ir vėl sėdome į 
traukinį. Šį kartą jau paskutinį 
sykį sėdome į traukinį. Bet visi 
gerai žinojome, kad dar viena 
naktis mus laukia be miego. To
dėl ir tos dainos žodžiai labai 
mums tinka — “Noriu miego, 
saldaus miego”. Keliauti reikė
jo per visą naktį. Pakeliui bu
vo daug sustojimų, bet išlipti ir 
pamatyti nieko neteko. Viena, 

•kad nakties laikas, o antra visi 
I tiek pavargę, kad lik namai ir 
; minkšta lova berūpi.

Anksti rytą pasimatė Chica- 
gos priemiestis, ir tuojau visi 

įsubruzdome, kad jau esame ne
toli nuo namų. Mergaitės buvo 
pasiilgę savo mamyčių ir kartu 
išvargę taip, kad namai pasida
rė svarbesnis dalykas už viskąA 
Pasiekėme stotį, musų trąuki- 

|nys sustojo (gerai, kad susto
jo), nes mes drūčiai norėjom

.>■-■ '..i--- v NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Kontesto dalyvės. Kojįtost'as liko surengtas ryšium su legio

nierių konvencija. :■ ?
• 1 į>.,;'■ ■

■A,1, ''I; ......... , v,1 ..1 ....... j—
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Aukos P. P. Lietuvos 
Pavilionui Išlaikyti

Lietuva pastatė, įrengė ir 
iki rugsėjo m, 15 dienos išlai
kė Lietuvos Pavilijoną savo 
lėšomis. Tačiau, Europos ka
ras privertė Lietuvą taip su

......................  III ,yi..,. ............. .....

Dainuos Genovaitė Giedraitiene, 
žavi Muzika, Patarimai, 

žinios, Įdomybės.
Peoplės Baldiį Krautuvė ruo-

kaupti visas savo jėgas ir lė- ša specialiai gražų ir įdomų 
r_i . * programą,y kuris bus transliuo

jamas reguliariu, laiku šian-

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

Įlipti lauk. Išlipome, atsisveiki
nome ir savais keliais pakriko
me. Lai būna musų ilga atmin

šas, kad tolimesni jų siuntimą’ 
Pavilijonui išlaikyti teko su
stabdyti. Todėl, nuo š. m. rug
sėjo mėn. 15 dienos buvo nu
statyta Pavilijoną uždaryti.

Sužinoję,apie tai, atskiri .as
menys ir organizacijos siun
čia Lietuvos Generaliniam 
Konsulatui New Yorke aukų 
tolimesniam Pavilijono išlai
kymui. Iš to galima daryti 
išvadą, kad Amerikos lietu
viai pageidauja, kad Pavilįjo
nas ir toliau liktų atidarytas 
iki Pasaulinės Parodos užsi
darymo, t, y. iki š. m. spalių 
piėn.^9 diępog i^kad jie yra 
pasiryžę sipriujttf* tam tikslui 
reikiamų lėšų,, kurių, po to 
kai ir Pasaulines Parodos va
dovybė padarė stambių leng
vatų,.-reiktų apie vieną tuks-

pę kitų žymių dainininkų, da
lyvaus Genovaitė Giedraitienė, 
kuri padainuos keletą opere- 
tiškų kurinių bei liaudies dai
nelių, Taipgi nepasiliks ir kiti 
dainininkai, bus smagios mu
zikos, moterų “Grožio žody
nas”, daktaro kalba, na ir vi
sokios žinios, pranešimai, pa
tarimai, smagi muzika ir kito
kie naudingi dalykai kiekvie
nam girdėti ir žinoti.

—Rep. xxx

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina axių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaif 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

DR. BRUNO J
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS « CHIRURGAS 
2808 West 63rd S t

vakaro, trečiadieniais Ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefoną* HKMLOCK fili

Kiti Lietuviai Daktarai (

Dr. Margeris-
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

tas tų įspūdžių, kuriuos mes
parsivežėme.

(GALAS)

<lie,. antradienį,' 7tą valandą “N nnca”
vakare iš stoties VVGES. Tat- UalolllhllCd IVIIU&V

LAIDOTUVIŲ direktorius

Joliii F. Eudeikis

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniua 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

8

Tek Office Wentworth 43M 
Rez, Hyde Fark 339* 

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

Valandos—1—4 tpo pietų, 7—8 vak.

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-40
5 tonus ar daugiau ................................ I
PETROLEUM CARBON COKE $7-40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 1 

Sales Tax ekstra.

Atsižvelgiant į tai, Pavilijo- 
nas liks atidarytas ir toliau, 
manant, kad Amerikos lietu
viai yra suinteresuoti išlaikyti 
Pavilijoną, kuris, kaip ir pati 
Lietuvos Diena, pasitarnavo 
ne tik Lietuvos Valstybei, bet 
ir Amerikos lietuvių garbei.

Aukos galima siųsti šiuo ad
resu: Consulatc General
Litbuania, 16 West 75th st., 
New York, N. Y.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

įAMBULANęE 
DIENĄ IR NAKTĮ

Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 1

Telefonas LAFAYETTE 0727

4 koplyčios visoseJL—J -LCZ ČET1 Chicagos dalyse

* o.bho’

i (» J r X

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Ofiso Tel, Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:30-8:3( 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVO.

TeL Kenvood 5107.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

KITATAUČIAI

Klausykite musų Lietuvių Wdte programų Antradienio ir Šešta-

—Pranešėjau P. ŠALTIMIERAS.

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

■ Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7444

Dr. Charles Segal

of
Laidotuvių Direktoriai

Fnaujienos needlecraft DEPT., No. 1927 I

1 1739 So. Halsted St, Chicago, UI. . !

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No................... |

I Vardas ir pavardė............................... ............^...4...w........ .......  ........„...1

* Adresas...........................„.......................... ................A.............................................   |
Į Miestas ir valstija.......................;......u...............................  |

Žemiau skelbiamos iki šiam 
laikui gautos aukos:

Dr. J. Waluk, Brooklyn, 
New York ...................... $15.00

J. Atkočaitis .......   1.00
Juozas Šiugžda, Stam- 

fordj Conn....... .................. 5.00
Ansonin, Conn., lietuvių 

kolonija (per J. Žilevičių 
■r S. Bujanauską). ..... 50.00 '

Lietuvių Romos Katali
kų Susivienijimas Am. 
Chicago, III. ..........   100.00

lįiet. Darbininkų Susi
vienijimas, Brooklyn,
New York .... .................. 50.00

-------------------------- . UI .

Viso .................     $221.00
1<J39-IX-21 d.

JUOKAI
VIENINTELIS IŠSIRIN

KIMAS

— Pasakyk man, brangioji, 
ar tu norėtum, kad aš bučiau 
dainininkas ar dailininkas?

— žinoma, norėčiau, kad tu 
butum dailininkas.

— Kodėl taip drąsiai spren
di? Ar tu matei mano kuri
nius?

Ne, tava kurinių tai ne* 
mačiau, bet tavo dainavimą 
girdėjau.

NARIAI
Chicagos,
Cicero ,
Lietuvių
Direktorių ■' 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi” 
rnas Dienų 
ir naktį

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSI*

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.

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

1. L ZOLP
1646 West 46th Street

phone Yarda 0781
Y arda 0782

S, P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yard* 1138

ynyi'im w w r 1 »» >■■■■11110 iii............. ... .......................................  1 ihhuke s*

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plac$ Phone Canal 2515
SKYRIUS; 42-44 East 108th Street TcL Failam 1370

ALBERT V. PETKUS
4704 Western Avė. Phone Lafayette 8024

;»!,!■ I" I ,»f I »>■<<> I i I 1 n i >i ■ <

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litųanica Avenue
8. ■' 1 ■■ III, ^.11.

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Węstern Avė. Phouę Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phope Cicero 2102

........v ' - ............ • ■

Phone Vardo 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone Lafayette 3572

■y I<||^ ■ n.....tri i n. T-r'T- I" i inn-w

P. J. RIDIKAS
-3854 So. Halsted Street '■ YARDS 1419

... .*• t u . ■ į "

Ofiso TeL Virglnla 0030, 
Residence TeLBEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 va), vakare 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

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

+
!>r F. Pulsucki Le V ar

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6'9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cpr. Damen. Hemlock 0699

A. Montvid, M. D.
We$t 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

Office «n<| Re«. Phone 747>
Office Hoųrs:2-4 P. W 1-8:30 p. tn 

DR. ST. NAIKELIS 
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street
Tel. Yards 3140
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 Dd 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 0 

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois

1664 W. Madison St
Telefonas MONROE 0701 

Valandos: 9 ryto iki • vakaro

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel,—Hyde Park 3395

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



Antradian., rugsėjo 26, 1939

TRIJŲ CICERO PARAP1J0NU 
PASIKALBĖJIMAS

Apie Gimdymo Kontrolę
PETRAS. — Labą vakarą, 

Jokūbai.
JOKŪBAS. — Labą vakarą, 

mano mieli draugai. O ką gero 
šį vakarą pasakysita?

PETRAS. — Mudu su Jonu 
skaitėva “Draugą” ir užtiko va 
tokį dalyką, apie kurį norėtuva 
tavo nuomonę išgirsti.

JOKŪBAS. — Mielu noru su
tinku apie judom rupimus da- 

.lykus padiskusuoti. Prašau su 
klausimu.

PETRAS. — Jonai, skaityt, 
tu turi geresnes akis.

JONAS.— Štai “Draugo” nu
meris iš birželio 19, 1939 m. 
Rašoma, kad francuzų kardino
lai išleido į tautą atsišaukimą 
gimdymo kontrolės klausimu. 
Kardinolai šaukia:

nesilaikymas dėsnių, tvar-

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

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

* f f

U pelnas eina' >1‘ t"' 
LIETUVOS ’ AERO KLIUBO 

NAUDAI.

STREET

PER

gerą 
liku-

NAUJIENŲ-ACMH Telephoto

GARY, IND. — Gary miesto mergina, kuri buvo 
Londone, kai karas buvo paskelbtas, nuėmė šį paveikslą

garantuotą karą, 
daug metų už 
kokią išgalite 
duosime 
senąjį, o

COOK ’COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite

kuris tarnaus 
tokią kainą, 
mokėti. Mes 
kainą už jūsų 
šia dalį
GALPE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

r
S-

kančių gyvybės plėtimąsi, 
yra sunki, sunki nuodėmė... 
Dėl Dievo garbės, dėl Pran
cūzijos didybes, dėl jos vai
kų laimės mes prašome jus 
— bukite ištikimi didžiąjai 
gyvybės platinimo pareigai. 
Neišskirkit to, ką Dievas ir 
gamta yra sujungę, t. y. ma
lonumą ir jam paaukoti esy
bių egzistenciją — šv. Rašto 
žodžiais yra ‘baisus nusikal
timas: nusikaltimas Dievui, 
kurio brangiausiąją valią 
mes pažeidžiame, nusikalti 
mas toms nekaltoms būty
bėms, kurias Dievas yra pa
šaukęs į gyvenimą ir kurios 
dėl musų kaltės neišvysto šio 
pasaulio, — pagaliau, nusi
kaltimas kraštui, kurio sau
gumas atsiduria pavojuje.”
Tai va, apie ką noriva su 

tavim, drauge Jokūbai, šį va
karą diskusuoti.

PETRAS. — Mat, kas liečia 
franeuzus, tas pat liečia ir ki
tas tautas, reiškia ir musų lie
tuvių tautą. Ką manai, Jokū
bai, apie tą kardinolų balsą?

JOKURAS. — Tas francuzų 
kardinolų balsas taip pašvin
kęs, kaip vėjas, pučiantis nuo 
Ghicagos Stockjardų.

PETRAS. — Kaip tai? Juk 
tas balsas paremtas šv. Raštu. 
Juk visi privalome gyventi taip, 
kaip Dievas įsakė.

JOKŪBAS. — Kaip vėjas yra 
tik tada malonus, naudingas ir 
gaivinantis, kuomet jis pučia 
nuo tyrų laukų, miškų ar van
denų, tai taip yra ir su vadų 
balsu. Kas nori skelbti, kad tu
rime gyventi kaip Dievas įsakė, 
tai, kad jo balsas turėtų reikia
mo svorio, pats privalo gyventi 
taip, kaip Dievas prisakė.

PETRAS. — Svarstome apie 
mažėjantį gyventojų prieaugli, 
arba gimdymo kontrolę. Ar tai

ON

Turtas virš - - - 
tsargos kapitalas 

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

1

.......... ...—’--------- --------------------

$3,500,000.00
$250,000.00

FED and: ~
LOAN ASSOCIATlONofChtcag 
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį 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

reikalauji, kad Romos katalikų mažai. Tokioms aplinkybėms 
bažnyčios kunigai, atsižadėję esant, visuomenės opmija pa
savo celibato, augintų ir auklė- teisina žmogų, kurs iš bado 

'pavagia duonos kepalą. Iš čia 
prisiartiname ir prie pateisini
mo gimdymo kontrolės.

PETRAS. — Labai nuosek
liai išvedžioji, Jokubai.

JOKŪBAS. — Imkime pavyz
dį. štai Romos katalikų para
pijos klebonas. Tasai klebonas, 
doros skelbėjas, moralybės sar
gas, žemiškų gerybių niekinto
jas, o dvasiškų Bnalonumų gar
bintojas, turi puošnią kleboni
ją, ima iš parapijos kasos gėrį 
algą. Už visą tai jis turėtų teik
ti savo parapi jonams visus pa
tarnavimus dykai, o betgi jis už 
krikštus, šliųbus/ laidotuves ir 
mišias atskirai brangiai lupa. 
Gyvena pertekliuje kaip pfr-I 
mos klasės buržujus., O vedų- 
sis janitorius, kaip klebonas 
aprokuoja, gali gyventi ganėti
nai gerai už 50 dolerių į mėne
sį. Dabar įsivaizduokime riė 
žmonių teismą, o Dievo teismą. 
Katras Dievo teisme bus rastas 
kaltu — ar janitėrius, kurs dėl 
menkos algos praktikavo gim
dymo kontrolę, ar klebonas,, 
kurs jam temokėjo elgetišką al
gą?

JONAS. — Aš manau, kad 
čia yra tokia neteisybė, kuri 
šaukia Dangaus keršto. . . .

Petras. — Minėtas klebonas 
yra vertas pačios, didžiausios 
bausmės, kokią tik Kristus sky
rė už jo mokslo mindžiojimą.

JOKURAS. — Tai va ir eina
me prie išrišimo gimdymo kon
trolės klausimo. Kad tai nelai
mei pastoti kelią, tai reikia 
vykinti socialį teisingumą. Pir
miausia, pats popiežius savo 
hierarkijoje privalo įvykinti tą, 
ką jisai skelbia savo “Rerum 
Novarum” ir ‘*Quadragesim6 

lAnno” enciklikose. Visi darbi- 
JOKŪBAS. — Taigi ir gali-1ninkai Prival° gauti darbus ir 

me baigti diskusijas apie pakel- atlyginimą. O taip
tą klausimą. esant, bus kitokia kova ne vien

PETRAS. — Bet jei Romos su gimdymo kontrole, bet'ir su 
bažnyčios balsą ir paliksime vagystėmis, suktybėmis, tingi- 
nuošaliai, tai visgi pasilieka1 niavimu, divorsais, revoliucijo- 
musų tarpe neišrištas gimdymo in^s ,su soc^a^° ^ei-
kontrolės klausimas. Ką, Joku- singumo vykinimu pasirodytų

tų dideles šeimynas, kad duoti 
pavyzdį kitiems?

JOKŪBAS. — Aš nereikalau
ju, kad Romos katalikų bažny
čios kunigai atsižadėtų celibato 
ir nereikalauju, kad jie turėtų 
po daug vaikų. Aš tik sakau, 
kad jei Romos katalikų bažny
čia reikalauja, kad mes gyvem 
tume kaip Dievas įsakė, tai pir
miausiai ji pati turi atsistoti 
ant Kristaus nustatyto kelio. 
Kristus apaštalams, reiškia ir 
jų įpėdiniams kunigams, liepę 
neturėti nei aukso, nei sidabro 
ir, dykai dalyti žmonėms tą/ ką/ 
jie gavo nuo Kristaus, tai yra 
sakramentus, ' mišias ir kitus 
patarnavimus. O ar Romos 
kunigai taip daro?

PETRAS IR JONAS. — Ne!
JOKŪBAS. — Tai va, ir ju

du dabar galita matyti, kodėl, 
kaip sakiau pirmiau, francuzų 
kardinolų ir visų Romos kata
likų kunigų šauksmas, kad gy
ventume kaip Kristus įsakė, 
yra ne kita kas, kaip pašvin
kęs stockjardų vėjas. Romos 
popiežiaus enciklikos darbinin
kų reikalais irgi yra ne kita 
kas, kaip pašvinkęs stockjardų 
oras. Kad popiežiaus balsas 
darbininkų reikalais turėtų rei
kiamo svorio, tai pirmiausiai 
popiežius privalo žiūrėti, kad 
jo valdomame pasaulyje butų 
įvykintas griežtas socialis tei
singumas. Popiežius turi pa
tvarkyti, kad iš vienos pusės jo 
kardinolai, vyskupai ir kunigai 
neimtų sau perdaug ir iš kitos 
pusės, kad bažnyčios tarnai: 
vargoninkai, zakristijonai, ja- 
nitoriai, klapčiukai ir kiti kuni
gų samdomi darbininkai gautų 
tinkamą atlyginimą. Ar dabar 
toks patvarkymas yra?

PETRAS IR JONAS. — Ne!

esant, bus kitokia kova ne vien

• Kada verdate ant elektrikinio pe
čiaus, greito virimo vienetos pečiuje ►’ *
ir ant pečiaus viršaus padeda jums val
gius pagaminti greitai!

Ir Atsiminkite—kad yra pigu virti su 
elektriką. Bandymai Chicagoje'parodo, 
kad vidutinės suvartotos elektrikos iš- 
laidos virimui susidaro tiktai $2.18 mė
nesy.

Ų i t ■

VIRKITE SU
ELEKTRIKĄ

• ‘/ . .

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486 
504 WEST 33rd 

CHICAGO, ILL.

Hrirsit 
muziką

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

Kasdien
Iki

vėliausias žinias, 
ir kitus (domius 

pranešimus.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti t tas Krautuve^ 
kaorioe Skelbiasi Nanjienftea

arcus
: RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties

W.G.E.S

SAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not mc.
10 West 18th Street IstatoKIstreętO 

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų- namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildoma... 
NEREIKIA PINIGU ĮMO
KĖTI—36 MENESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

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

Romos katalikų bažnyčia, tai 
Mielu kitoje padėtyje atsidurtų klau- 
ką a§ simas, kodėl dabar žmonės be

taine dalyke manau. Atsižvel- Ša nuo bažnyčios, ir kodėl pa- 
giant į žmonių laimę, tautos ir bėgusieji nuo romiškos bažny-

bai, manai apie tai? 
JOKŪBAS. — Gerai.

noru sutinku pasakyti,

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA ................................................. 970
4 HR. SPAR VARNIŠIUS .......................... $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ......................................... 50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS ..................... $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

MARQUETTE
Automatic Heating Sales
6747 S. Western Avė.

Hėmlock 1770
Crane Co. angliniai Stoker’iai 
—Automatiški Oil Burner’iai 
—Doleriai — Apšildymo Sis
temos — Karštu vandeniu ar 
garu—Dykai apskaitliavįmas— 

Nėreik pinigų įmokėti—3 
metai išmokėjimui

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

Žmtos iš žmonių tarpo.
PETRAS. — Ale jau nebeto

li ir 1 valanda. Taigi ačiū tau, 
Jokūbai, už taip šaunų ir aiškų 
išguldymą mudom nesupranta- 
iiių klaitsimų.
■ JONAS

žmonijos gerovę, tai visi priva
lome gyventi taip, kaip Kristus 
mokino. Žemė nenustojo savo labai aišku, kaip ir kodėl atsi- 
derlingumo, o žmonės per išra-rado žmonijoj gimdymo kont- 
dimus tą derlingumą dar padi-Jrolė, nusikaltimai ir kitokie 
dino. Todėl baimė, kad gali pri- prasižengimai prieš visuomenę 
trukti maisto, neturi pagrindo. jr valstybę. ‘
Bet ši tiesa neturi praktiškos I: JONAS. — O man dabar ąiš-

Vardas-

Adresas.

Mirt* t**

Garsinkitės “N-nose” Valstijalygiai padalyti. Vieni turtų tu- kitokios nedorybes gali būti pa- 
ri be galo daug, o kiti be galo šalintos ar beųtj, žymiai suma

čios prie jos nebegrįžta.
PETRAS. — Tai dabar man

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Si, 
Chicago, m.

riio vakarą.
Cicero Jokūbas.

--------- ----------- -- --------------------------------------

; JONAS. — Einu ir aš sykiu. 
LĮk sveikas, Jokubai, ir labai, 
labai ačiū tau.

JOKŪBAS. — Likita sveiki, 
dci eh ucatt nciun piaK.uoK.u31 ♦ j<jlva3. — u man uauar uis- mano brangus bičiuliai. Nepa- 
vertės. žemės turtai baisiai ne- ku, kaip gimdymo kontrolė ir mirškita užsukti kitą šeštadie-

MACARON1 
AND-CHEESE

3EADY IN 9 MINUTES
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Metams------------------------- $8.00
Pusei metų------------------------ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui .1$

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija __ ___________ 3c
Savaitei _ _____ 18c
Mėnesiui -------------------------75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams ------—_  $5.00
Pusei metų ------    2.75
Trims mėnesiams _ ________ 1.50
Dviem mėnesiams 1,00
Vienam mėnesiui . ...___  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams -------------  $8.00
Pusei metų __ ____________  4.00
Trims mėnesiams —--------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mpney

Orderiu kartu su užsakymu.

nas šaukė, kad jos čekus “pardavė”. Per metus laiko ko
munistų spauda nesiliovė visomis kalbomis keikti Miun
cheną ir “Hitlerio tarnus”*Londone ir Paryžiuje. Bet da
bar, kai Anglija ir Francuzija ryžosi stoti į kovą prieš 
ruduosius grobuonius, tai komunistai rėkia, kad Anglija 
ir Francuzija veda “grobikišką imperialistinį karą” !

Browderis trokšta, kad anglai ir franeuzai kapitu
liuotą prieš nacius — kadangi jo bosus Maskvoje jau yra 
susitaręs su Hitleriu pasidalinti grobiu^

Dalinimas jau ir prasidėjo. Naciai pasiskyrė sau vie
ną Lenkijos pusę, Stalinas — antrą. Komunistai dabdr 
bijo, kad tas grobis neišsprūstą Stalinui iš nagą. Todėl 
jie nenori, kad Anglija ir Francuzija tęstą karą prieš 
Hitlerį, ir jie prikaišioja joms “grobikišką imperializmą”, 
— tuo tarpu kai tikrieji grobikai ir imperialistai yra Hit
leris su Stalinu.

Lietuva stengsis išsaugoti 
neutralitetą

Gyvename, kaip biržos makleriai. — Savo duoklę karo 
dievaičiui jau esame atidavę. —Skęstantis ir už šiau
do griebiasi. Bolševikiškos Rusijos vingių vingiai 
Lietuvai yra gerai žinomi. — Ką Maskva diktuoja, 
tai užsienio komunistai kartoja. —- Lietuva nori iš
likti gyva. •— Niekas negali pasakyti, koks bus busi
mas Europos žemėlapis.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Hitlerio “taika”

jį, bet gerbiame visų jūsų de
mokratiją, kuri valstybės vairą 
įteikė tokiam išmintingam ir 
energingam vyrui!

Mes čia visi jaučiame, kad 
sunkioje bėdoje jis mus neap-

Mussolini prabilo apie taiką. Ilgą laiką jisai tylėjo, 
tik fašistą spauda Italijoje nuolatos rašė, kad karas Va
karų Europoje esąs “bereikalingas”. Dancigo ir lenkų 
“koridoriaus” klausimą Vokietija, girdi, jau “išrišo”, tai 
kam čia anglams ir franeuzams dabar muštis su vokie
čiais? Šita prasme pasiūlė taiką ir Mussolini.

Lenkija, sako jisai, jau užkariauta ir likviduota. Ji 
daugiaus nebeprisikels. Todėl jokios prasmės tęsti karą 
nebėra. Ir niekas kariauti nenori — nei vokiečiai, nei 
franeuzai, nei anglai. Italija taip pat nenori. Ji pačioje 
pradžioje pasisakė už neutralumą. Todėl visiems tų vals
tybių vyrams reikia sueiti ir daryti taiką.

Šita fašistų siūlomoji taika butų tikrumoje Hitlerio 
taika. Ji reikštų milžinišką laimėjimą Vokietijos naciams. 
Jie ne tiktai turėtų pergalėtojų liaurus, įgytus musių lau
kuose, bet ir pasidarytų neginčijami valdovai Europoje. 
Jų imperija butų praplėsta pagrobtomis iš Lenkijos teri
torijomis. Visos mažosios valstybės šiaur-vakarinėje ir 
piet-rytinėje Europoje pavirstų nacių vasalais, — jeigu 
Hitleris dar iš viso jas toleruotų.

O kas butų su didžiomsioms Europos demokratijo
mis, kurios pasižadėjo Lenkijai padėti? Jeigu jos sutiktų 
Lenkiją palikti nacių nasruose, tai jos pasirašytų sau 
mirties dekretą! Ir jos pilnai butų tokį dekretą užsipel
niusios. >

Ar Europos demokratijos yra tokios silpnos, tokios, 
stačiai kalbant, supuvusios, kad jos galėtų šitą Hitlerio 
taiką priimti? , . /

Gal būt, nacių fiureris mano, kad taip. Gal būt, taip 
mano ir jo-buvęs 
pagalios, tokią nuomonę turi ir naujasis Hitlerio pąrt* 
neris, Stalinas. Bet jeigu taip, tai jie turės progos įšitiį 
kinti, kaip skaudžiai jie klydo. -

Hitlerio taika nebus priimta. Be reikalo aušina savo 
burnas Hitleris, Mussolini ir Stalino žvalgybininkai bei 
“kominterno” sekcijos. Europa dar nėra pasiryžusi kiš
ti savo sprandą į hitlerizmo jungą. Ji kovos — apie tai 
negali būti mažiausios abejonės.

SOVIETAI “VADUOJA” 
LENKIJOS GYVEN

TOJUS
Sovietų Sąjunga yra pasira

šiusi nepuolimo sutartį su Len
kija, tačiau, kai Vokietijos na
ciai užpuolė Lenkiją ir užkaria
vo pusę jos teritorijos, tai so
vietų kariuomenė įsiveržė iš ry
tų ir pradėjo okupuoti likusiąją 
Lenkijos teritorijos dalį.

Maskva ir jos agentai sako, 
kad sovietų valdžia tai daro su 
tikslu “išvaduoti” Lenkijos žmo
nes, kuriuos labai išnaudojo 
lenkų ponai. Šitą apgavingą bol
ševikų propagandą pašiepia ži- 
nomasai kolumnistas Heywood 
Broun. Jisai rašo:

' “Du kaimynai, Džim ir 
Čarli, nuolatos pešdavosi, betf 
galų gale, juodu padarė su
tartį daugiaus kits kito nebe- 
mušti. Vieną dieną, Džimui 
išėjus pasivaikščioti, jį už
puolė trečias žmogus ir par
bloškė į purvą. Kai tik jisai 
pargriuvo, tuoj atbėgo Čarli 
ir pradėjo jį spardyti.

“‘Liaukis!* suriko nelai-

Dabar,

“Imperialistinis karas”
Sovietų valdžia šiandien uoliai talkininkauja Vokie* 

tijos: naciams. Hitleris sako, kad dabartinį Europos karą 
iškaukė Anglija. Tai sako ir Maskva.

Hitleris sako, kad Lenkijos jau nebėra. Tą pat sako 
ir sovietų valdžia.

Hitleris ragina Angliją ir Francuziją daryti taiką. 
Jam pritaria visos Stalino agentūros — slaptosios ir vie
šosios — svetimose šalyse.

Bet komunistai, talkininkaudami naciams, pasako ir 
kai ką “originališko.” Jie stengiasi paremti Hitlerio sie
kimus savo “revoliucinėmis teorijomis”.

Iš tamsios Kominterno kamaros, kur yra suverstas 
visoks šlamštas, tapo ištrauktas Lenino “mokslas” apie 
“imperialistinius karus”, Dabartinis Europos karas esąs 
“imperialistinis karas”, kaip tatai aiškina Browderio par
tijos nacionalis komitetas savo pareiškime. Jisai sako:

“Naciai imperialistai bando pridengti savo im
perialistinius siekimus, teisindamiesi, jog Lenkija at
sisakė priimti jų taikos pasiūlymus, ir tuo išprovo
kavo karą. Tai biauri fašistinė apgaulė ir klasta.

“Anglų-francuzų imperialistai ir jų gynėjai šau
kia, kad Lenkiją, nukankintą Lenkiją, reikia ginti, ir 
kad jie kariauja prieš hitlerizmą. Tai veidmainiavi
mas ir melas. '

“šis karas nėra Lenkijos gynimui. Kaip tik prie
šingai. Lenkija tiksliai paaukota Francuzijos ir Ang
lijos valdovų, kad pateisinti grobikišką imperialistinį 
karą.” •' »
Ar gali būti begėdiškesnis melas ir apgavystė, kaip 

šitas komu-nacių partijos pareiškimas? •
Anglija ir Francuzija, girdi, norėjo eiti į “grobikiš* 

ką imperialistinį karą” — todėl jos “paaukojo Lenkiją”!
Kada jos paaukojo? Kame pasireiškė jų “noras” ka

riauti? Ką jos rengiasi pagrobti?
Kai pernai metais Anglija ir Francuzija atsisakė ka

riauti su Hitleriu dėl Čekoslovakijos, tai visas Kominter-

„ . ^ųd jįjį pasižadėjai daugiaus 
manęV^hčnĮUšti.’

(>;“^N^buk žioplas*, atsakė 
Čdrli: ‘mano pasižadėjimas, 
suprantama, neturi galios, 
kuomet tu ėsi parblokštas.’ ” 
Šitaip Heywood Broun, kurio 

straipsnius komunistų spauda 
dar visai neseniai dėdavo su dį-‘ 
dėlių pamėgimu, piešia “kaimy* 
nišką” Stalino pasielgimą su 
Lenkija. Kalbėdamas toliaus a- 
pie tariamus Maskvos tikslus ši
tame begėdiškame agresijoj žy
gyje, kolumnistas sako:

“Kalbant apie rusų ekspe
diciją, kurios tikslas esąs iš
vaduoti Lenkijos žmones, ko
operuojant su nacių jėgomis, 
reikia pastebėti kai kuriuos 
ironiškus dalykus, įvykusius 
prie linijos, kur kairieji ir de
šinieji susitiko pasidžiaugti ir 
susibroliauti.

“Press. Association telegra
moje iš Berlyno skaitau: ‘A- 
bidvi vadovybės ėmė nųsta* 
tyti liniją, per kurią vokiečių 
ir rusų armijos neis. Buvo 
oficialiai pareikšta, kad len* 
kams, gal būt, bus leista pa
silaikyti mažą sklypelį terito
rijos, kaipo buferį tarpe Vo
kietijos ir Rusijos, bet ‘tai 

.priklausys žymiam laipsnyje 
nuo to, kaip elgsis lenkai’.’*

“Kitaip sakant, atrodo, kad 
Lenkijos ūkininkas turės rėp
lomis išlįsti iš savo sudegu
sios sodybos pelenų ir atsi- 
prašyti, kad jo varginga grį* 
telė stovėjo ant kelio dviem 
maršuojančiom kultūros ar
mijoms. Jisai turės mesti i 
orą savo kepuręs liekanas, 
šokti ir dainuoti: ‘Dėkui tau, 
Fiureri; dėkui tau, Moloto
ve!’”

Jai gręse pavojus nusprusti 
nuo savo neutralios pozicijos, 
kai sovietų “raudonoji” armija 
įsiveržė Lenkijon ir rytinė Len
kijos dalis kartu su Vilniaus 
kraštu pasidarė “no man’s 
land” (niekam nepriklausanti 
žemė), Lietuva niekuomet ne
buvo to krašto galutinai išsiža
dėjusi, nors Lenkija ir privertė 
ją pasirašyti sutartį, kad ji (Lie
tuva) elgsis taip, kaip kad tas 
kraštas butų buvęs ant visados 
pripažintas lenkams.
Lenkijai nepajėgiant apginti 
Vilnių nuo naujų okupantų, Lie
tuvoje galėjo atsirasti stipri pa
gunda eiti ir pasiimti Vilnių. 
Buvo gandų* kad ir Rusija Lie
tuvą prie to gundė, Bet Lietu
va nutarė nedaryti tokio rizi
kingo žygio, kuris butų pažei
dęs jos neutralumą.

Taigi Vilnių “išvadavo” so
vietų armija, jį okupuodama. 
Kai jos datyž paskui, eidamos 
toliaus, pasiekė Lietuvos sieną, 
tai jos čia sustojo. Telegrama 
iš Kauno apie tai praneša:

“Sovietų Rusijos kariuome-

lini
jos. Susitjįkimas su Lietuvos 
kariįomęiie visur buvo ko- 
ręktiškasi ir draugiškas. Ta 
pačia proga Sovietų Rusijos 
karo atstovai pareiškė, kad 
(jie) gerbs Lietuvos neutra
lumą.”
Tokiu budu pasirodo, kad 

“Naujienos” nedarė Sklaidos, 
kuomet jos stojo už Lietuvos 
neutralumą, nors komunistai 
mus už tai vpiktai atakuodavo. 
Daugelis dar tur-but atsimena, 
kaip “Vilnis” ir “Laisvė” šau
kė, kad Lietuva turinti dėtis į 
apsigynimo bloką su Lenkija, 
kuri,'girdi, susidės su Rumuni
ja ir Sovietų Sąjunga kovai 
prieš Hitlęrį. O komisarai iš 
“Vilnies” dar pridėdavo, kad, 
jeigu Lietuva, susijungs su len
kais, tai lenkai net ir Vilnių Lie
tuvai geruoju atiduos!

Kas butų atsitikę su Lietuva, 
jeigu ji butų susidėjusi į prieš- 
hitlerinį bloką su Lenkija, da
bar nesunku įsivaizduoti. Na
ciai, pradėję karą su Lenkija, 
butų pasiuntę iš Prūsų kariuo
menę prieš Lietuvą, ir šiandien 
Lietuva jau butų veikiausia 
Hitlerio letena.

Bet kadangi Lietuva yra 
u trati, tai ir sovietų valdžia 
turi pagrindo prie jos prisika
binti.

Rašau jums rugpiučio mėn. 
26 dienų. Juk gyvename tikrai 
istorines dienas, jos žymėtinos 
ir datuotinos.

Kas Europoj dedasi — smulk
meniškai jus viską žinote iš į-
vairių telegramų. Jos greičiau I leis ir jei tikrai karas ištiks, 
ateina kaip mano laiškas, todėl veik esame tikri, kad jūsų pre- 
laiške netenka tai visa pakarto- zidentas pašauks ir jūsų visus 
ti, Bet gi Lietuvos pergyveni- ginti pasaulio demokratiją! 
mai jums svetimi. Ir čia viską Skęstantis ir už šiaudo grie- 
neatpasakosi. Rašytina tai, kas biasi. Bet Amerika skęstančiai 
svarbiausia, o be to, kai šį laiš- Europai ne tik šiaudas, bet tik* 
ką gausite, tai tie įvykiai bus ras pagalbos laivas.
taip toli pasistumėję, kad tos vi- Amerikos tvirtas žodis dau
sos žinios bus jau pasenę, tai giau gali nulemti, negu Stalino 
rašau tik apie tai, kas ne taip visa raudonoji armija! Taigi, 
greitai pasensta ir kas visuomet jūsų prezidento Roosevelto tar- 
žinotina. tas žodis, tarytum pragiedrino

Mes gyvename, kaip anie bir- Į Europos padangę, bent suteikė 
žos makleriai, štai vakar jau vi- riltį, kad šiandien, ryloj ir po- 
sai atrodė, kad musų pasienyje dar karo nebus!
karo veiksmai visai galimi. Bet Mes likome dar ramesni. Mu- 
laikėmės visai ramiai. Jokio iš- SU visos įstaigos dirba visai nor- 
gąsčio ir panikos, Ramu, Lietu- maliai, bankuose niekas indėlių 
va nori pasilikti visai nuošaly- nemėgina atsiimti. Tai tikras 
je nuo tų savo kaimynų aistriu- ramybės rodyklis.
gų ginčų, iš čia seka visuome- Lietuvoje, kad ir daug kalba- 
nės nuotaika. Tiek spaudoje, ma apie Maskvos manevrus, ku- 
tiek žmonių tarpe stipriai įsiga- riuos jie dabar tarptautinėje 
Įėjęs neutralumo jausmas. Tegu politikoje vingiais daro, bet tai 
pešasi kas nori, palikite ramy- maža ką stebina. Juk Lietuvoje 
bėję! Karo dievams jau mes sa- dar nėra atsiminimuose dingę 
vo duoklę esame atidavę ir no- istoriniai Rusijos įvykiai, 
retume jaustis, kad tuo pačiu Lietuvos plačioji visuomenė ge- 
nuo tos baisenybė atsipirkę. rai prisimena ir žino, kad 1917 
Musų duoklė tam Besočiui die- metais Leninas užplombuotuose 
Vaičiui buvo Įaflai *rangi ir vi- vokiečių vagonuose buvo parga- 
sų dideliu skausmu palydėta, bentas į Rusiją ir greičiausiai 
tai Lenkijos ultimatumo priėmi
mas, tai Klaipėdos krašto, nete
kimas !

Kogi iš mus dar daugiau ga
lima reikalauti?

Paaukoti savo tautos savaran
kumą ir valstybės nepriklauso
mybę?

Jei kas šito iš mus pareika
laus, kovosime visi! Visi! Tok
sai musų visų šventas įsitikini
mas! Iki musų valstybės sienas 
niekas neliečia, mes esame neu
tralus, bet jei kas mėgins jas 
perženkti — kariausime!

Visos Lietuvos sienos budriai 
ginkluotų vyrų saugojamos! O 
kiti budi krašto viduje ir tik 
laukia, kada juos pašauks! O 
kai pašauks — valanda kita — 
virsime kariais!

Bet jau štai šiandien atrodo, 
kad tasai karo pavojus tarp 
musų kaimynų bent kelioms 
dienoms nustūmėtas, tai jūsų 
prezidento nuopelnai. Mes užtai 
jį gerbiame! Gerbiame ne tiktai

po

ne-
ne-

LIETUVOS NEUTRA 
LITETAS

Kaip žinoma, Lietuva dabar
tiniame Europos kare laikosi 
griežto neutraliteto.

VOKIEČIAMS PRITRUKS 
ALIEJAUS IR GAZOLINO (

Aną dieną “Naujienose” bu
vo paduota vieno demokratiško 
vokiečių laikraščio nuomonė a* 
pie tai, ar Hitleris gali gauti pa
kankamai kuro savo karo ma
šinerijai (lėktuvams, tankams, 
sunkvežimiams ir 1.1.). Ta nuo
monė buvo neigiama. Laikraš
tis sakė, kad tiktai sovietų Ru
sija galėtų padengti numatomą 
aliejaus, trukumą (tarp 10 ir 13 
milionų tonų kasmet) Vokieti
joje, bet Rusija nestengs tos 
prekės vokiečiams pristatyti, 
kadangi sovietų žibalo šaltiniai

n.......... ------------------------------------------i...:,, '

yra labai toli nuo Trečiojo Rei-J 
cho, o komunikacijos priemo
nės Rusijoje yra menkos.

Panašios nuomonės laikosi ir 
daugelis žinovų Amerikoje. Jie 
apskaičiuoja, kad Vokietijai ka
ro metu reikia kasmet apie 
142,000,000 statinių gasolino, iš 
kurių Vokietija pasigamina tik 
labai mažą dalį — kokius 23 
milionus statinių. Reiškia, tru
kumas —< 119,000,000 statinių. 
IŠ kur ji tai gali gauti?

Tokį kiekį gasolino, sako tie 
žinovai, kažin ar stengtų paga
minti per metus Lenkija, Ru
munija ir Rusija kartu, jau ne
kalbant apie gazolino pristaty
mą.

Rusija pati suvartoja kuone 
visą savo aliejaus produkciją. 
Pavyzdžiui, nuo 1932 m. ji eks
portavo tiktai po 15,000 statinių 
kasdien; o pernai jau ji buvo 
priversta importuoti Amerikos 
aliejų į savo rytinius uostus,

Tokiu bųdu Hitleris vargiai 
galės gauti kiek žymesnį kiekį 
aliejaus iš Stalino karalystės.

Mums taip pat atmintyje ne
išdilo ir tie faktai, kuomet 
SSSR pastebėjo, kad Ispanijos 
respublikos gynėjai nustojo vil
ties karą laimėti, Vokietija ir 
SSSR liovėsi viena kitą šmeižu- 
si. Kitaip tarus, spaudos karas 
tarp SSSR ir Vokietijos buvo 
nutrauktas.

Mes gerai prisimename, kad 
Čekoslovakijos valstybės trage
dijos metu SSSR laikėsi visai 
nuošaliai.

Bet mes SSSR dėLvisų faktų, 
kaipo valstybės nesmerkiame. 
Tokiais prekybos keliais eina 
visų kapitalistinių valstybių di
plomatija.

Bet šiokią diplomatiją pažan
gioji viso pasaulio darbininkija, 
kartu su nuosakiąja demokrati
ja smek te smerkia.

(Bus daugiau)

vokiečių generalinio štabo pinin
gais užgrobė 
vyriausybę.
1918 metais 
vedami su 
Brastos taiką, kuria Lietuvą ati
davė Vokietijai.

Juk toji taika jau tuomet bu
vo lygu vakarų valstybių išda
vimui, bet tos valstybės ir be 
Rusijos karą laimingai baigė.

Mes taip pat nesame pamiršę, 
kad 1922 metais balandžio mėn. 
22 dieną bolševikų tvarkoma 
Rusija su Vokietija sudarė taip 
vadinamą Rapalo sutartį. Mes 
žinome, kad toji sutartis veikė 
iki šiai dienai, nors ir Vokieti
joje jau buvo įsigalėjęs fašiz
mas ir komuistams Hitlerio bu
deliai galvas kapojo.

Toji sutartis ir tuo metu bu
vo nenutraukta, kuomet Vokie
tija sudarė taip vadinamą anti- 
kominterninį paktą, kurį pasi
rašė Italija, Japonija, vėliau 
Vengrija. Ir vis dėlto SSSR su 
ja nutraukė diplomatinius san
tykius.

Mes gerai prisimename ir 
ruošiamas vokiečių fašistų anti
komunistines parodas Berlyne, 
kuriose komunistai buvo įvai
riais budais šmeižiami, dergia
mi ir vadinami tikrais dvidešim
tojo amžiaus barbarais ir žmo
nijos priešais.

Mes puikiai prisimename ir 
1923 — 1932 metus, kuomet 
SSSR raudonoji armija buvo 
vokiečių karininkų iš generali
nio štabo tvarkoma ir instruk
tuojama. Mes puikiai žinome, 
kad vokiečių padedami komu
nistai SSSR atstatė savo karo 
pramonę ir pas save įsteigė vi
są eilę karo reikalams pritai
kintus chemijos fabrikus.

Mes žinome, kad tame laiko
tarpyje vokiečių ir komunistų 
armijos generaliniai štabai tarp 
savęs glaudžiai bendradarbiavo.

Mes ir tai prisimename, kuo
met SSSR 1926 metais stojo pa
galbon Ispanijos vyriausybinin
kams ir kovojo Ispanijoje prieš 
vokiečius ir tuo metu Rapalo 
sutartis nenustojo veikusi!

•r

Iš Lietuvos
Telšių apskr. Gyvena

23 vaikų tėvas r

be- 
šei-

tuometinę ‘rusų 
Lietuva žino, kad 
bolševikai Lenino 
vokiečiais sudaro

Šiomis dienomis gautos 
ne gausiausios Lietuvoje 
mos žinios.

Ši šeima gyvena Žemaitijoje 
—Telšių, apskrityje, Luokės 
valsčiuje, Pavirvyčio vienkie
myje.

Šios gausios šeimos motina 
—Kazimiera Vasiliauskienė,
43 m. amž., 30 ha ūkininkė,^ 
dar tebegyvena, o šeimos tė
vas—Pranas Vasiliauskas, 57 
m. amž., mirė pernai gegužės 
17 d.

Šios gausios šeimos sugyve
nimas buvo geras ir blaivus.

Kazimieros ir Prano Vasi
liauskų yra 12 gyvų ir 4 mirę 
vaikai. Be to, dar yra 6 gyvi 
ir miręs vaikas pirmosios Pra
no Vasiliausko žmonos —Onos 
Vasiliauskienės, kuri mirė 
1912 metais lapkričio 16 d. 
Kazimieros Vasiliauskienės 
vyriausias sūnūs Jonas da
bar niokosi Vytauto D. univer
sitete J studijuoja technikos 
moks kis.'Kiti sūnus ir'dukte
rys mokosi Telšių valstybinė
je gimnazijoje ir Biržuvėnų 
pradžios mokykloje.

Iš keturių mirusiųjų Kazi
mieros Vasiliauskienės vaikų, 
sūnūs Jonas mirė vokiečių 
okupacijos metu dėl pieno sto
kos.

Šiandien Vasiliauskų šeimo
je antrosios žmonos yra 12, o 
pirmosios 6 vaikai, viso 8 svei
kų ir gyvų1 vaikų. Jei nebūtų 
įnirę 4 vaikai antrosios žmo
nos ir 1 vaikas pirmosios žmo
nos, šiandien Vasiliauskų šei
moje butų 23 vaikai.

Kazimiera Vasiliauskienė, 
16 vaikų motina, yra raštinga. 
Prisiųsdama komitetui žinias, 
ji atsiprašė už pavėluotą žinių 
atsiuntimą, nes vėlai tegavusi 
ankietos lapą ir laiku atsakyti 
negalėjusi.

Be to, šiomis dienomis iš 
Mažeikių telefonu pranešta, 
kad ten aptikta dar viena gau
si—16 vaikų šeima.

Teisybės Mylėtojai 
Rengia “Vestuvių” 
Bankietą

Pažymės Illinois Paš. Klubo 
Prisidėjimą

Paskutiniame Lietuvių Tei
sybės Mylėtojų D-jos susirinki
me, kuris įvyko rūgs. 10 d., 
nariai entuziastiškai nutarė su
rengti “Vestuvių Bankietą” 
lapkričio 5 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoje.

Mat, prie Teisybės Mylėtojų 
neseniai prisidėjo Illinois Pa
šalpos Kliubas, kuris žymiai 
padidino Draugijos narių skai
čių, taipgi praturtino ją ge
rais veikėjais. Kad nariai ge
riau susipažintų ir kad tas 
“jungtuves” pažymėti—šis ban- 
kietas ir yra vengiamas.

Susirinkime toliau paaiškė
jo, kad yra keletas ligonių, bet 
mirčių šiuo laiku nebuvo. Su
sirinkimą vedė D-jos pirminin
kas J, Balčiūnas. —J. B.

t
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JAUNIMAS JUDA, DARBAI PLIENO 
LIEJYKLOSE GERĖJA

Iš Indiana Harbor Padangės
Indiąna Harbore darbai jau 

pradėjo visu smarkumu eiti. 
Daug jaunų vyrų lietuvių ir ki
tų pašaukė atgal į darbų ir 
naujų ima kasdienų visos gele
žies liejyklos. Jauniems vyru
kams dabar jau laikas sau 
venimų sukurti, mergužėles 
sirasti ir pradėti savo tėvų 
keliais eiti.

su-

biau, kad ir jaunasis Aleksas 
karts nuo karto randa reikalo 
prisidėti prie įvairįų lietuviškų 
visuomeninių reikalų.

Taigi, šį sykį, nors dienos 
nežinau, bet tepalydi vestuvių 
varpai jaunuolius Helenų ir 
Aleksų į pavyzdingų, linksmų 

ir laimingų šeimyninį gyveni
mų.

Vestuvės
Taip pat ir kitas lietuvis jau

nuolis, Petras Pažiūra, jau įs
tojo į vedusių stonų su gražia 
ir mylima dukrele P. Goodma- 
nienės, kuri yra visų žinoma 
lietuvių harboriečių veikėja. 
Petras Pažiera yra iš Gary, Ind. 
Turi keturis brolius, visi geri 
lietuviai. Vienas yra Gary poli- 
cistas, kitas veikia tarp lietuvių 
jaunimo.

Tas visų mylimas šeimyninis 
gyvenimas jungia vis daugiau 

žinomi musų tautiečių. Tai gražus pa- 
kaipo veiklus ir duosnųs žmo- vyzdys, kad saviškiai, lietuvaitė 
nes įvairiems visuomeniniams lietuvis, žada 
reikalams, taip pat yra nariai

• SLA ir Draugiško Pasilinksmi
nimo Klubo. Jie daug pagelbė
jo bedarbiams depresijos metu. 
Tenka manyti, kad ir jaunutė 
Helena, perėjusi į šeimyninį 
gyvenimų, paseks savo pavyz
dingų tėvelių pėdomis, tuo la-

Sužieduotuvės
Teko sužinoti, kad senų nau- 

jieniečių p. E. ir M. Pranių 
vienturtei ir gražiai dukrelei 
Helenai šiomis dienomis tapo 
padovanotas deimantinis žie
das.

Sužieduotuvių žiedų įteikė 
buvęs kontestantas Aleksas 
Lidžius, sūnūs Marijos ir Jo
kūbo Lidžių,
Springfield, III., biznierių, ku
rie savo laiku išvyko ir apsigy
veno Lietuvoj.

Ponai Praniai yra

pasižymėjusių

1 r

NAUJIENOS, Chicago, III

NĄUJIENŲ-ĄCME Telpphoto
‘‘Džiaugsmo ašaromis” pasitinka Lekijoje Hitlerį, sako pranešimas iš Ber

lyno. Bolševikai irgi skelbia, kad Lenkijos gyventojai raudonųjų armijų pasitin
ka su didžiausiu džiaugsmu. ' 1

Įspūdingas Pasi 
linksminimo ir 
šokių Vakaras

Rengta Vaiky Mokyklėlė

■ V' v; :• y;.1. / :■
<< ' * :■ ■’?.*X'.'N ‘ ■

, i JI Joaocg- ’S •••

»* i .• .** •» . /...v- .

‘S

įvairios žinios iš 
Mt. Greenwoodo

vienas kitų 
gerbti ir būti teisingais vienas 
kitam per visų gyvenimų.

Šios vestuvės buvo labai gra
žios ir daug draugų ir giminių 
atsilankė. Jaunieji apsigyveno 
adresu 3723 Deodor St. Varpai, 
varpai, visi geram ir maloniam 
gyvenimui skambina.

Ruduo

Lietuvių Gyvenimo

..................... ■ 1 ■. i ....................................

Tautiškas Kampe
lis” Turi Didelį 
Pasisekimą

rosi 
naši 
lei.

Jau pradeda lapai nuo me- 
kristi ir sykiu dienos da- 

trumpesnės. Visi tik skubi- 
pasiruošti šaltųjai žieme-

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

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7c už gaL

100 galonų—7 Hc už gaL
50 Hc už. gal.

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui Loškįte saugiai. 

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

šeštadienį, rugs.-Sept. 30 d., 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių Kal
bos, Muzikos ir Akrobatiškų 
šokių mokykla suruoš įspūdin
gų pasilinksminimo ir šokių va-v 
karų, adresu 2*235 So. Damen 
Avė.

Čia bus gražiai paruoštas bu-, 
fetas su skaniu maistu ir švel
niais gėrimais. Gražios ir vik
rios šeimininkės svečius širdin
gai sutiks ir mandagiai aptart 
naus.

Apart šokių, bus muzikos ir 
klasiškų šokių programėlis, ku
rį išpildys Andrejevo mokiniai 
ir jaunuolių orkestrą. Į šį šo
kių ir pasilinksminimo vakarų 
svečiai ruošiasi atvykti iš visų 
Chicagos kolonijų ir apylinkės 
miestelių, širdingai prašau vi
sų atsilankyti.

— Ona Dovgin,

Lietuvis Plumberis
— Laisniuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

{RENGIA STOKERIUS

2422 IVcst 69th St
Te!. IJemlock 2867 
Rez. Republic 5688

♦ LIGONINEI 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA*
TONSILAI IŠIMAMI už ^^.SO 
GYDYMAS LIGONINĖJ $gQ.OO 
RAUDONGYSLtS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje $15-o°
reumatizmas *9.00
Greitai Palengvinama....
VISAS LIGAS GYDOMA

Ekzaminaclją įskaitant vaistus
DOUGLA8 PARK HOSPITAL 
1908 So* Kėdelė Ava., Chicago 

TeL Lawndale S727.
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gramų pildė indusų šokikai, 
dainininkai, ir muzikai, kurie 
grojo “tabolas”, “esrazų” ir 
“setarų”—tautiškus indusų in
strumentus. Svečiai buvo 
ši narni indusų tautiškais 
giais ‘‘bulva” ir palao”.

Žymus Svečiai
Tautiškas kampelis neseniai 

buvo plačiai aprašytas “Tri
būne” skiltyse. O tarp svečių 
yra tokie žymus ebieagiečiai 
kaip Mrs. Whitney, viršininkė 
Opera Guild, kurios vyras va
dovauja Chicagos operai ir kas 
metai dovanoja operos kompa
nijai $50,000 dolerių. Mr. Kra- 
mer, dekanas 
gijos, taippat 
svečių.

Tautiškam
rinkimai įvyksta kiekvienų šeš
tadienį pusę po aštiionių va
kare. Kampelis randasi adresu 
514 E. Olst St. —z. . ’

vai- 
val-

Dėl nežinomų priežaščių ki
lęs gaisras sunaikino Acme 
Tent and Awning Company 
raštinę, adresu 1101 N. Damen 
avenue.

I

Sargas George Moisuta, ku
ris įstaigoj miegojo, vos nesu
degė. Nuostoliai siekia $4,000.* I CONRAD

Turi Nemažai Žymių Svečių
Šokių mokytojas Vytautas 

Beliajus neseniai atidarė taip 
vadinamų “Tautiškų Kampelį” 
netoli Chicagos universiteto, 
adresu 514 E. 61st St, Kampe- 
lyj p. Beliajps kas šeštadienį 
rengia įvairių tautų “Liaudies 
Vakarus”. Tie vakarai turi di-

Stato Daug Naujų Namų
MT. GREĖNAVOOD — Chi- 

cagos gatvekarių kom. įveda 
autobusus 111-toj gatvėj, į va
karus nuo gatvekarių linijos 
galo. Visi lietuviai dabar ga
lės nuvažiuoti į šv. Kazimiero 
kapines ir į Vytauto daržų už 
tų patį transferų. Bušai susto
ja kas du blokai.

Stato 350 Naujų Namų
Sujudo kontraktoriai ir žmo

nės statyti 350 namus ir biz
nius. Dabar Mt. Greenwood 
kolonijoj gyvena suvirš 325 
lietuvių šeimynų. Yra kuopa 
ir yra 19-ta Wardo Lietuvių 
Demokratų Kliubo centras. Vi
si lietuviai susipažinkite su. 
šia koldtiijap fieš‘ yra “Maža 
Lietuva”. Pirkite namus tyram 
ore, kur nėra durnų ir dulkių.

“Lietuvių Diena”
Šioj kolonijoj randasi tiek 

daug lietuvių, kurie lanko šv. 
Christina bažnyčia, kad reikė
jo vienas mišias laikyti lietu
viškai ir dabar parapijoj pa
stoviai yra jaunas lietuviškas

• FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Te!. ENG. 5883-5840

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigęiš YMCA Kole- 

buvo vienas išneseniai jis surengė “Indusų 
Vakarų”, bet netrukus turėjo 
jį pakartoti, nes svečiai to rei
kalavo. Tarp( nuolatinių sve
čių yra gana daug žymių sve
čių. “Indusų Vakaras” buvo 
pakartotas Chicago Civic Ope
ra Guild nariams prašant. Pro-

neturi pinigų* kreip- 
Naujienų spulkų,— 
paskolų ant ilg

Garsinkitės “N-nose’Jeigu 
kis J 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Kampelyje susi-j

Tt
1VI

DARBO

INSURANCE
(APDRAUDA)

Couch
PO

... $6.00

... $6.00

.... $6.00
$5.75

... $5.00 
ŠAUKITE

RaWnB atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo • ryto Iki 1 vaL popiet.

Studio 
parduoti

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

DAR KAINOS NEPAKELTOS
Bet Sumažintos Ant Geriausių ir Reikalingiausių namams Reikmenų:—Aliejinių 

Gazinių, Anglinių Pečių. Didelė Nuolaida

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

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDM0RE 6975
IH ii...... . ........................ . I

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta- 
▼endd nuo Public Liabi- 
Utick

Ė

'■■Mot'..

(Vardas ir pavardi)

(Adresai)

suknelę. Su- 
10 ir 12 me-

NAUJIENOS Fattom Dept 
1789 S. Halsted SL, Chicago, BL

V"

(Miestas ir vaJitija)

KRAUJAS-ODA
FU8LR8, INKSTŲ IR VISŲ KBONI6KŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
Venusiininkite, Jei kur kitur bandėtė gy
dytis ir nepasisekė. Per paskutiniu* 24 
metus vyrai ir moters—kronlikieji ligoniai, 

kurie gydėsi musu modernu moksliškų 
bodu, pasigydė.

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

Žarnos Ligos
GYDOMOS BE OPERACIJOS IR

LAIKO SUGAIŠTIES
Pilna pagelba per 3 iki O dienų daugumos 

atsitikimuose. Klaidos pakeliamos 
darbo žmonėms.

PATENKINIMAS UŽTIKRINTAS KIEK
VIENAM ATSITIKIME 

Nepagysite—nieko nemokėsite 
Dykai Ekzaminacija

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET
Kampas Adams — šeštas aukštas

Atdara: O v. r. iki 8 v. v. kasdien 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 10 v. r. 

iki 1 v. p. p.

Mirtis
Indiana Harbor, Ind., turėjo 

ir labai nemalonų įvykį, P. 
Petronėlė Yuškienė, 70 metų 
senelė, persiskyrė su visais sa
vo vargais ir draugais; Ji buvo 
labai darbšti moteris tarp savo 
kaimynų lietuvių, o kreditų ji 
vis kitoms pavesdavo. Kai ji 
persiskyrė su šiuo pasauliu, ji 
neturėjo nei vieno cento prie 
savęs, ir nebuvo su kuo jai nei 
grabų nupirkti. Bet ji jau ra
miai guli šaltoje žemelėje.

Tiesa, ji buvo neturtinga mo-l 
terelė, bet labai gera savo lie
tuviškumu. Ji mylėjo skaityti 
lietuviškus laikraščius ir girdėti 
lietuvius lietuviškai kalbant.

Indiana harboriečiai lietuviai 
nepamiršo P, YuŠkienės. P-ia 
Raudauskienė, kuri turi krau
tuvę, davė naujų suknių ir vis
ką, kas reikėjo velionei aprė
dyti. O p-ia E. Lax davė savo 
karų pervažiuoti per velionės 
visus pažįstamus.

P-ia Anna Kantrimienė su p. 
Lax rinko aukas grabui ir su
prašė dideles laidotuves. Viskas 
buvo labai gražiai sutvarkyta.

P-as J. Yuška tai dar vienas 
žymus lietuvis senelis tarp Ind. 
Harboro senesnių gyventojų.

Geroms lietuvėms, pp. Ra
dauskienei, Lax ir Kantrimie- 
nei už pasidarbavimų gražias 
laidotuves surengti priklauso 
didelė garbė.

Darbai
Ind. Harbore yra daug lietu

vių dirbančių Youngstown 
Sheet & Tnbe Bendrovei. Da-| 
bar pradėjo iš naujo imti dar-i 
bininkus, nes bendrovė baigė 
pataisymus, kurie kainavo ke
letu milionų dolerių.

Taip pat ir visiems lietu
viams artima American Steel 
Foundry jau baigė pagerini
mus, kurie irgi kainavo apie 
dešimt milionų dolerių.

Trečiadienį, rugsėjo 13, įvy
ko Lietuvių Diena šv. Christi- 
na’s karnivale.

uden inis Iš važia v imas
SLA 178 kuopa surengė pik

nikų rugsėjo 10 d., Ryans miš
ke, 87-ta ir Western Avenue. 
Buvo gera orkestrą ir dovanų. 
Svečių suvažiavo nemažai.

—Jūsų čiagimę® žemaitis

Jteliajaus Grupė 
Šoka Vengrų 
Įstaigoj

O Mina Ruth Sandler, 1 mė
nesio duktė Dr. ir p. W. S. 
Sandlerių, 6415 No. Hamilton 
avenue, nutroško lopšelyj, kai 
besivartydama įsipainiojo į už
klotų ir negalėjo pasiliuosuoti.

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

Mažesnės Mašinėlės po $18.00

HOOVER SPECIAL $19.50 
NORCA, EUREKA, GENERAL ELEC

TRIC, NAUJOS, PO $29.50

»y.;>x*:;:

■P®
*

i. .

Blue Danube Cafe, kuri ran
dasi 500 W. North Avė., pa
samdė Beliajų ir jo grupę šok
ti Vengriškus, vokiškus ir ju
goslaviškus šokius. Jau antras 
sekmadienis kaip jo linksma 
grupė žavi svečius. Vieta labai 
graži. Ten dainuoja vengriškas 
dainas, trys muzikai groja1 kon
certines ii’ tautiškas melodijąs. 
o publika taip pat šoka čarda- 
šus.

Beliajaus grupė dabar šoka 
svetimtaučių tarpe apie ke
turis ar penkis kartus per sa
vaitę, ir visur priimama su di
džiausiu rankų plojimą.

• Pereitų antradienį nežino
mus juodveidis piktadaris už
puolė krautuvę adresu 6454 
Cottage Grove avenue, ir skau
džiai sumušė savininkų Thomas 
Cropley. Vakar Cropley pasb 
mirė. Pasirodė, kad piktadaris 
jam perskėlė galva su kųju.

Shd

4210 '

Gražios Studio Couch Sofos, Kaip paveiksle, po $29.50* Paprastos
$28.50* Trumpam laikui dviejų šmotų Parlor Setai, padaryti
$95.00 po $47.50—pigiau kaip perdirbti senąjį setą. Elektrinės Ledaunės, Skal
biamos Mašinos dabar parduodamos su didele nuolaida. Naujos 1940 Radios—RCA 

Viėtor, Philco Zęnith> General Electric

JOS. F. BUDRIK
3409-21 SO. HALSTED ST.

FURNITURE HOUSE
TEL. YARDS 3088

BUDRIKO RAOIO PROGRAMAI:
WCFL—070 k. nedėlios vakarę 9 . valandą WHFC—1420 k.ketvege, 7 vai. vak.

920 k. pąnędęliajg ir?pętpyčipmįs 4:30 po pietų Chicagos laiką

No. 4210—Mergaitėms 
kirptos mieros. 4, 6, 8, 
tų.

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
vardę ir adresą. Kiekvieno pa-< 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem DepL, 1739, 
So. Halsted St. Chicago, ŪL

atsiųsti man pavyzd} No.
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Rockford, III

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Juozas Žukas, Chicago ............................
Adomas Markūnas, Chicago ...................
Benedict Vaitekūnas, Chicago ..............
John Petkus, Aurora, III.........................
Juozas Ascilla, Chicago .........................
V. B. Ambrose, Chicago ........................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III........
Petras Galskis, Chicago ....... ..................
K. Yokubka, Cicero, III...........................
S. Yurchis, Chicago ........ ’..... '.................
Frank Bulaw, Chicago .......................... .
Joseph Laurinas, Aurora, III..................
Petras Lapenis, Chicago .......................
Jonas Thomas, Chicago ........................
Ramusis Mikšys, Chicago .....................
Mąrijona Ascilla, Cicero ........................
E. Norgailienė, Chicago ........................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III................
Mike Senko, Chicago ............................
Miss Josephine Miller, Evanston, III......
Frank Klikna, Chicago .... *.....................
Thomas Šalkauskas, Chicago ................
S. Mockus, Racine, Wis.........................
Antanas Totilas, Kenosha, \yis..............
Chester Prakuratas, Gary, Ind..............
J. Cinikas, Cicero............... •......................
Juozas Albauskas, Chicago Heigts, III.
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind.
Bruno Arlauskas, Chicago .................
Joseph Ąugaitis, Cicero .... ;....................
Jonas Kaulinas, Chicago ...............
Constantin čepulevičius, Chicago .........
Anton Marshall, Maywood, III. ............
l avieniai nariai įrašė ................................................................ 94

PASTABA: Kontestaš baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors Vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių " gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

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

įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

IŠ DRAUGIJOS PASTOGES
KONTESTANTŲ VEIKLA , mažai kol kas darbuojasi dėl 

~ ... . . .. savo draugijos labo gavimePer paskutines dvi savaites1 / . Ty A i • j. > v. , / x . j- i v. _ naujų narių. Iš tokio dideliokontestantai parode labai ma- r ... , .. . . ... . . , . .. . skaičiaus draugijos narių laikezai darbštumo draugijos narių . _, x*. • savaites tik vienas antras gau-gavime. Vasaros karščiais dau- . . _T . ” ...... r * x • • • na naują narį. Na, o kur kitigelis kontestantų teisinosi sa- . T , , . , .7 , • , , , • x i -i nariai? Juk kiekvieno nariokydanu, kad kaip tik greit . ,, xx- • • 4 • ri :• « priederme savo draugiją augm-karsčiai praeis, tai aplikacijas f. . ... . . . . c ,. v. i- ti. kad ji augtų nariais kiek-naujų narių nešiu į ofisą gle- . .. , .... . . i i vieną dieną, nes juo daugiaubiais, nes bus smagiau darbuo- _
' ' “ ' < r. a i u >

ypatingai jaunuolių, juo musų 
draugija bus didesnė nariais ir 

. stipresnė finansiškai. Taigi, 
kiekvieną draugijos narį prašo
me, kad pasistengtų kiek nors 
padirbėti draugijos labui 

«gauti nors vieną narį.
Ar tamsta įrašysi? 
Lauksime!

x. T, x x i- • • i- • r barių prirašysime i draugiją, tis. Ret iš tiesų pasirodė visai * ... .. .
kas kita. Vietoje kad orui at
vėsus gauti narių daugiau, tai 
per šias paskutines dvi savai
tes gavome mažiau. Čia, mah 
rodos, kad kai kurie kontestan
tai perdaug pasitikėjo savo jė
gomis ir dabar jiems neišdegė 
kaip jie mane. Kaip ten bebū
tų, visgi kontestantams reikhi 
truputį pasistengti daugiau pa
sidarbuoti narių gavime. Juk 
nėra taip sunku drąsiam ir pa
tyrusiam kontestantui gauti 
nors vieną narį per savaitę. 
Tokių kontestantų mes turime 
kelioliką, kurie gali gauti kas 
savaitę po kelis naujus narius, 
jeigu jie užsispirs gauti. Lauk
sim daugiau darbštumo iš koh- 
lestantų orui atvėsus!

NAUJI NARIAI

ir

NARIU VEIKLA
Chicagos Lietuvių Draugija 

šiuo laiku turi apie 5,600 na
rių, bet nariai kažkodėl labai

Skelbimai Naujienose 
• ’noda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

te jau yra įrašyta 391 narys. Vi- 
tejau yra įrašyta 391 narys. Vi
sus kviečiame pasidarbuoti, kati 
sekančią savaitę jau turėtume 
per- 400 naujų narių.
Kon. B. Vaitekūnas įrašė:

Felix Dalong
Juzefą Dalong -

Kon. K. Yokubka įrašė: 
Frank J. Grisman 
Petras Greičius

NARIAI IRAšfi:
Petras Galvik įrašė Anna Ma- 

zurk.
Marijona Vaicekauskienė įra- 
Irine Olson.še

Rockfordo Liettiviy Kultū
ros Draugijos beisbolo ko
manda yra pasiryžusi 
čempionatą laimėti.
Viena gyviausių, veikliausių 

ir jiasekmingiatisių kultūros 
draugijų, be abejonės, yra Rock
fordo. Ji pasižymi šavo šauniais 
parengimais, kurie rockfordie- 
čiams suteikia progos susipažin
ti su kitų kolonijų lietuvių me
no jėgomis. Dėka tos draugijos 
pastangomis, pavyzdžiui, perei
tą sezoną Rockfordą aplankė 
trys Chicagos chorai: Birutės 
grupė, Naujoji Gadynė ir Pir
myn, su kuriuo drauge vyko ir 
pasižymėjęs musų dainininkas 
Povilas Stogis.

Taigi, meno srityje Rockfor
do draugija stengiasi duoti vis
ką, kas yra geriausia. Rockfor- 
diečiai tatai žino ir visada no
riai kulturiečių parengimus lan
ko.

Keliais atvejais jau šioje vie
toje buvo paminėta, kad kultū
ros draugijoje yra susispietęs 
jaunimas, kuris sudaro didelę 
daugumą organizacijoje. Jauni
mui suteikiamos visos progos 
veikti ir pasireikšti.

Jei kitų kolonijų lietuviai nu
siskundžia savo jaunimo nevei
klumu, tai mes apie savo jauni
mą to tikrai negalime pasakyti. 
Musų jaunimas ne tik veikia, 
bet ir sugeba veikti. Faktiškai 
savo veikimu jis plačiai ir iš 
gerosios pusės garsina lietuvius.

Štai pereitą sezoną labai pa
sižymėjo kultūros draugijos bo- 
lininkės, kurios ne tik miesto 
čepionatą laimėjo, bet dalyvavo 
valstijos bolininkių komandų 
rungtynėse, o vėliau važiavo į 
Oklahoma City, kur įvyko A- 
merlkos ir Kanados bolininkių 
konvencija.

Apie lietuvių kultūros drau
gijos moterų bolininkių koman
dą vietos anglų laikraščiai la
bai plačiai rašė. Keliais atve
jais jie įdėjo ir tos komandos 
atvaizdus. Ir visada, buvo pažy- 
minia, kad tai Rockfordo Lie
tuvių Kultūros Draugijos ko'r

• mauda.
Taigi, musų organizacijai tai 

buvo tikrai šaunus garsinimas.
Taip buvo pereitą sezoną. 

Kaip kas gali pamanyti, jog kul- 
turiečiai dabar džiaugiasi laimė- 
tais laurais ir daugiau nieko ne
bemano daryti bent šiuo tarpu.’ 
Jei kas taip mano, tai labai kly
sta.

Kada kitose kolonijose pasi
reiškė apmirimas dėl vasaros, 
karščių, tai rockfordiečiai ne
snaudė. *

Štai per visą vasarą ėjo smar
kios rungtynės tarp miesto į- 
vairių komandų. Tose rungty
nėse dalyvavo ir kultūros drau
gijos komanda.

Ir ne tik 
sai šauniai

Kultūros 
priklauso 
beisbolo komandų lygai. TaLly- 
gai iš1 viso priklauso dešimt ko
mandų, tarp kurių per visą va
sarą ėjo rungtynės.

Viena stipriausių lygos beis
bolo komandų buvo laikoma 
lenkų susivienijimo, kuri gyvuo
ja nuo 1923r m. Su ta komanda 
lietuviams) tad ir teko susikirsti 
dėl pirmenybės.

Pirmą lošimą laimėjo kultū
ros draugija. Tai buvo tikrai di
delis visiems siurprizas. Bet dar 
didesnis siurprizas buvo, kai lie
tuviai laimėjo du lošimus iš tri
jų ir tokiu budu iš 
veržė pirmenybę!
< Dabar lietuviams 
kliūtis beliko, kad 
čempionatą laimėti.
kelio stovi Industrial League ge
riausia komanda. Jei tą kliūtį 
pasiseks pašalinti (vadinasi, lai
mėti lošimą), tai kultūros drau
gijos komanda atsistos pirmoji 
ir jai teks čempionatas.

Kaip tos svarbios rungtynės

MARGUMYNAI
metu vykdyti savo tarnybinius' 
uždavinius. Išmokyti šunį ne
šioti dujokaukę nėra lengvas 
dalykas: šuo nekenčia jokių

*
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---------i a , 'antsnukių ir beregint nudras- 
mėlynojo kryžiaus tarnyba ir ko juos. Tik per ilgą laiką ga- 
talpindavo į aklimatizacijos ir Įima pripratinti juos kvėpuoti 

Iper dujokaukes vamzdį ir žiu- 
karo reikalams pahaUdoja ar- šunes buvo ruošiami sani- rėti pro jos stiklus, 
klį: raiteliai yra labai svarbi tarinei tarnybai, žvalgybos, pa- 
krhiomenės dalis. Raiteliai pa- truliavimo ir ryšių reikalams, 
sirbdo tačiau ne tik ailt ark
lių, bet. taip pat ir ant kupra
nugarių, asilų ir dramblių! 
Karo reikalams mobilizuoja
mi net jaučiai, ir ne tik seno
vėje taip buvo: praėjusio karo 
metu jaučiai ir karvėm įtraukė 
į kalnus serbų artileriją. Karo 
reikalams panaudojami ir pau
kščiai: karveliai yra Ibai geri 
ryšininkai, o žąsys, sako, dar 
gilioje senovėje išgelbėjo Ry
mą, prikeldainos sargybinius, 
priešui puolant.

Tačiau nė vieno gyvulio pa
saulio Atstovo negalima pa
versti tokiu artimu kareivio 
bendrininku, kaip ištikimąjį 
žmogaus keturkojį draugą —

Šunes Kariautojai
Nieks nesistebi, kad žmogus dresūros daržus.

Nestebuklas dabar pamatyti 
šunį, “pasikabinusį per petį” 
maišelį su dujokaukės dėžuteŠunų Nuopelnai

Dikas-1915 metais jspėda- Orl.,prO,.knuk®s
mas sargybinius, sukliudė puo
limą ir suteikė progą pulti ir 
atremti priešą.

Foksas—1916 metais sukliu
dė priešo puolimą.

Diana—1916 metų nakti iš
5 į 6 liepos aptiko priešo žval- ras 1 lr 
gybą.

Brutas—1917 metais susekė 
tris priešo žvalgybas ir žuvo 
savo pareigus eidamas.

'Pikaras—1918 metų kovo 
m. 28 dieną ypatingai pasižy
mėjo atakos metu, atlikdamas 
ryšininko pareigas, pro labai 
smarkią apsaugos ugnį keturis 
kartus iš eiles perėjo 3,000 me
trų atstumą. Slinkiai sužeistas, 
jis atliko dar paskutinį žygį 
ir nugaišo ties pulkininko blin
dažu.”
Dabartinis Šunų Paruošimas 

Karui
Dabartiniai šunes aprūpina

mi dujokaukėmis, nes jie turi 
būti pasiruošę ir dujų puolimo

sietelį, žinoma, toks šuo, ap- 
'šarvuotas niio dujų, gali nu
nešti pranešimą, gali nutiesti I 
telefono liniją, bet suuosti, kur 

• yra savas, o kur priešas jis 
4~:„ __ • ____i-
sužeistojo pagal kva-

daug naudojama šunų 
sargyboms. Pasienie-

pą-
Labai 

pasienio 
čių, ypač rusų sargybinių, Su
neš taip išdresiruoti, kad mo
ka nuginkluoti pereinančius 
sieną šnipus ir nepaleidžia jų, 
laikydami už gerklės, kol ne
ateina savi sargybiniai.”

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

Šunes senovės karuose.
Istorikas Polybds pasakoja, 

kad Lydijos karalius laimėda
vo mušius su simeriėčiais vien 
todėl, kad užleisdavo ant prie
šų ištisas kohortas stambių 
šunų. Tas pats istorikas apie 
Makedonijos karalių Pilypą 
sako, kad savo kariuomenėje 
pastarasis turėdavo sargybinių
šunų, kurie perspėdavo apie 
barbarų prisiartinimą.

Istorikas Staborias pasako
ja, kad galai turėdavo šunų, 
kurie narsiai puldavo prie; 
šus kartu su savo šeimininkais 
ir niekad neapleisdavo jų mū
šyje, o keltai dresiruodavo 
karui šunis, ištisomis bando
mis ir net apš’dfviiodavo juos 
spygliuotomis K apykaklėmis,

dantys bei nagai, gąsdino prie
šus. 1;
' Viduriniais avižiais nemažai 
buvo naudojami Sargybiniai— 
avagariniai, > dogai ir kitos

1770 metų karuose italai savo 
mieštų šunis pavertė tikrais 
keturkojais kariautojais, ku-

budriai saugojo užtvaras, pa
trulius ir sargybas nuo netikė
tų puolimų. ( ’
/ Pirmasis šuo, patekęs isto
rijon iiž “kariškus nuopelnus”, 
yra Mustaš, kuris kartu su Na
poleono kareiviais pirmosios 
iipperijos laikais dalyvavo be
veik visose karo 'kampanijose. 
Jį apdovanojo pasižymėjimo 
ženklu maršalas Lanas. f 5 . ’ • ,

Prancūzų kariuomenė turi 
ir daugiau tokių pasižymėju
sių jau praėjusiame šimtmety
je šunų; Mizer—šešto gvardi
jos pulko, Pompot—48-to lini
jinio pulko, ’i Mirėt—sužeistas 
prie Sevastopolio, kur jis su 
vėliavininku gynė pulko' vėlia
vą ir Mitrej—antrojo artileri
jos pulko šuo, kuris pirmas į- 
žengė j Alžirą...
1914-191# Metų Karo Šunes 

1914 metais vokiečiai buvo 
paruošę karo tarnybai šešis 
tūkstančius šunų, o prancūzai 
teturėjo šešis šunis šiaip atski
rose kariuomenes dalyse. Vo
kiečiai vakarų ir rytų frontui 
paruošė sargybinius šunis— 
‘‘vkchthund”, “zuchthund” ir 
“begleithund”, o prancūzai tu
rėjo tik “pramogos” šunelius 
atskirose dalyse.

Tik 1915 metais prancūzų 
kariuomenės vadovybė susirū
pino šunų ' paruošimu karo 
tikslanis. Prasidėjo sistematiš- 
kas šunų auginimas ir dresū
ra. Pasirinkta vokiečių ir pran
cūzų aviganių veislė, o taip 
pat belgų šunės. Prancūzija 
buvo padalyta į 10 “šunų mo
bilizacijos” rajonų. Kiekvienas 
punktas surinkdavo per mėne
sį po 30-60 šunų. Iš atskirų de
partamentų šunynų busimieji 

baigsis, apie tai pranešiu vėliau, kariautojai buvo siunčiami į 
—S, J. P. šunų depo, kur juos tvarkė

dalyvavo, bet ir vi- 
pasižymėjo.
draugijos komanda 
vadinamai miesto

lenkų pa

tilt tiena 
jie galėtų 

Jiems ant

— SAVAITRAŠTIS -
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. “Argentinos
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

S Susi vienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

• apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 

TfiF ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šcimy- 

M • non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

ASĮusivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
A Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

ŠTAI JUMS PROGA
* • i 1

“Naii’O'i Gadynė”—Vienas Doleris Metams
DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 

“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
x savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel

bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.
“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me

tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—už vieną dolerį metams.

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

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

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

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

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir

< Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktine knyga.

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

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

* Nr. 153. LITHUANIA.
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AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni ji gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
H skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt.

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

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
%... ............. .............

H0W TO ČLEANSE AND SOOTHE
•Y Tl R E D §

i STRAINED
•Don’tsufferfrombum- 
ing, smarting eyes. 
Murinę brings you 
quick, amazing relief. 
Murinc’s six extra in- 
gredienta completely 
wash away eye irrita- 
t ibn-make your eyes feel
clean,fresh,alive! Ūse Murinetwicedaily. 
♦Eye strain due todu«t,driving, glare,closework, 
movies, reading.late houra. Murinę vvillnotcor- 
rect eye deficienciei. For treatment of organiceye 
disorders, see a competent professional at ooce.

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

> FOR; f s K IN " 'I RP ITAT.ION S-

H0W'S 
YOUR 

BBEATH
TODAY

You may be guilty of halitosis (bad 
breath) this very minute, and yet be 
nnawarefof it. That’s the insidious thing 
about this offensive condition, so fre- 
auently due to food fermentation in 
the mouth.

You yourself may not recognize it 
. . . būt everyone you come in contact 
with does.

Listerine Antiseptic halts such fer
mentation, said by some authorities to 
be a major cause of mouth odors, and 
overoomes the odors themsel ves. So why 
risk annoying and offendinc others? Why 
hurt yourself socially ana in business?

It is so easy to guard against offcnd- 
ing by gargling with Listerine, the 
safe antiseptic. Your breath becomes 
sweeter and more agreeable. If you 
value your job and your friends, ūse 
Listerine Antiseptic regularly. Lambert 
Pharmacal Company, <St. Louis, Mo.

LISTEBINE
» HALITOSIS

(SAD BREATB)
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ŠEŠTADIENI LAIDOS LAISVAMANYBeS 
SKELBĖJU, KUN. M. X. MOCKŲ 
Tinkamai Palaidokim Velionį 

bus pašarvotas P. J. 
koplyčioj, ketvirtadienį
jo 28 d. Koplyčios antrašas yra 
3354 So. Halsted st.

Ridiko 
rugsė-

Yra išleisti aukų rinkėjai su 
blankomis, kurie deda pastan
gas sukelti pinigų palaidoji
mui. Iš kitų miestų ir taipgi 
iš Chicagos galit siųsti savo 
aukas virš paminėtais antra
šais.

KUN. M. X. J
Daug metų dirbęs laisvama

ny bes ir kultūros dirvoje sene
lis kun. M. X. Mockus, pasi
mirė dideliame varge ir be

Štai patys pirmieji aukoto
jai: Klem. Vilkas1 $1.00, T. J. 
Kuchinskas $1.00, Dr. V. Šim
kus $1.00, S. Valančius $1.00 
ir A. Maskoliūnas $1.00.

Apie velionį M. X. Mockų 
bus išleista brošiūra, kurioje 

cento, rūgs. 23 d., Oak Foresto bus jo biografija ir visų auko- 
prieglaudoj, sulaukęs apie 70 
metų amžiaus, šiuomi atsišau
kiame į visus laisvos minties 
gerus žmones, musų veikėją 
tinkamai palaidoti ir jam 
statyti paminklą.

Kadangi Mockui gelbėti 
das pinigų neturi, todėl 
kreipiamės į # visuomenę 
kiamą sumą pinigų tuojaus su
kelti.

pa-

fon
ines
rei-

tojų vardai su pilna fondo at
skaita. Taipgi, jeigu kas ką 
gero žinote apie velionį Mockų 
iš kitų miestų kur jo buvo 
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.

Pasimirė Senelis 
James Stewart )
Irgi Oak F orėsi Prieglaudoje

18 APYLINKE. — Atėjo su
vėluota žinia, kad 14 d. rugsė
jo pasimirė senelis James Šte- 
wart» kuris per apie 17 metų 
gyveno pas James Orlakį, 1730 
So. Halsted st. Kai senelis sun
kiai sunegalėjo, jis buvo iš
vežtas į Oak Forest' -senelių 
namus, kur ir pasimirė. Musų 
18 apylinkės policistas Tho- 
mas MeCarthy pažino velionį 
per pereitus 35 metus ir sako, 
kad jis labai draugiško budo 
žmogus. —VBA.

Ar Dabar Turim 
Tokių Senelių?

Iš 1911 Metų Atsitikimų
‘‘Pereitos savaitės ketverge 

pasimirė čia’tūla Marė Ban- 
dzinskienė, lietuvė, 105 metų 
amžiaus sulaukusi. Ji paėjo 
iš Kauno gub., Amerikon atvy
ko 1884 metais.”

‘‘Lietuva”—Birželio 9, 1911.
X. X.

Palaidojus Jaunuolį 
Vincentą Stanaitį ■

L" ''

Liūdnas Gyveiumg Vaizdelis

Rugsėjo 6 d., Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse buvo palai
dotas Vincentas Stariaitis, vos 
25 metus amžiaus sulaukęs 
jaunuolis, Jis mirė netikėtai— 
buvo automobilio užmuštas 
Washingtone, D. C.

Velionis buvo pašarvotas 
Chicagoj, J. Liiilevičiaus kop
lyčioj, 434Š S. California Avė, 
Prieš išlydint, prie Viliuko 
grabo stovėjo, galveles nulenkę 
ir graudžiai verkdami, keturi 
jo broliukai. Verkė ir tetos Ži
linskienė ir Malevičienė, į gra
bą ir velionio broliukus žiūrė
damos. Jie šaukė, Viliuk, Vi- 
liuk. Visi, kurie dalyvavo lai
dotuvėse nesusilaikė neverkę. 
Bet Viliukas nieko negirdėjo. 
Jis paliko visus liūdinčius ir 
iškeliavo į ąnižinastį, iš kur 
niekas negrįžta. Buvo palaido
tas šalę pusbrolio Kazimiero 
Žilinsko. ?

Trumpa Biografija
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Diena Iš Dienos classified APS. Į

iškirsti “šposą

PERSONAL 
Asmenų Ieško

Trečiadienį Laidos 
Atstovą Boyle

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 
114th Place, Chicago, III.

Laidotuvės šeštadienį.
Laidotuvės įvyks šeštadienį 

po piet, rugsėjo 30 d. Kūnas

Oak Foreste 
Mirė Antanas 
Songaila
Giminės Prašomi Atsišaukti.

Trečiadienį, 10 vai. ryto, Holy 
Sepulchre kapinėse bus palai*- 
dotas James P. Boyle, 4-to dis- 
trikto atstovas valstijos legis- 
laturoje. Jisai pasimirė sekma
dienį, sulaukęs 54 metų am
žiaus. Boyle gyveno 
warde visą savo amžių 
lis kartus tarnavo už 
moną.

14-t am 
ir ket 
alder-

ANTANAS PANSAVAGE 
gyveno 5516 So. Oakley Avė.

Tel. Republic 5866
• Persiskyrė su , šiuo pasauliu 
’ Rugsėjo 25*d., 3515; vai. ryto, ♦ 
-X* bliauk t

amž., gimęs Majabeliėčio v. 
Skapiškio parap., Rokiškio 
apskrity.

Amerikoj įgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Stellą po tėvais But- 
kevičiutę, sūnų Steponą, 2 
dukteris Anne ir jos vyrą El- 
liot McKean, Bernadien. švo- 
gerką Teklę Vaitekūnas ir 
jos vyrą Kazimierą, švogerį 
Petrą Butkevičių, 2 seserietes 
Bernice Sųromskis ir jos šei
mą, Estelle Patterson ir jos 
vyrą Roy, seserėną Louis 
Baltrūną ir gimines.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioj. 6834 South 
Western Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
Rugsėjo 28 d., 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Pansavage 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Laid. Dir. Antanas Petkus, 
Tel. GROVEHILL 0142.

Pereitos savaitės pabaigoj 
(rūgs. 22) Oak Foreste pasi
mirė senas Chicagos lietuvis, 
Antanas Songaila. Amžius ne
žinomas. Velionis paėjo iš 
Klikių kaimo, Tauragės- aps
kričio.

Velionis šejmynos, nepjalikų; 
bet, sako, Chicagoj turėjo vigy 
ną brolį ir dvi pusseserės. Jei
gu tie gimines tebėra Chica
goj, arba jeigu kas juos žino, 
prašom susižinoti su laid. di
rektorium, J. Li Ulevičium, 
4348 So. California avenue. 
Telefonas Lafayette 3572.

(Sp.)

Iš Humboldt
Park Kliubo

Moteris, Sūnūs, Dukterys, žen
tas, Švogerka, švogeris ir Gi
minės.

B H A Gėlės MylintiemsKKA Vestuvėms, Ban- H U 11 U Fi kietams, La i d o- I tuvėms, Papuosi-

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5806

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams

m YARDS 73M

FRANCIŠKAS MISEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 24 d., 10:00 vai. ryto 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje — Raseinių 
apskr., Kaltinėnų parap., Or- 
vidiškių dvare.

Amerikoj išgyveno 33 met.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Edwardą, 2 brolius Juo
zapą (St. Charles, III.) ir 
Aleksandrą (Santa Monica, 
Cal.), Seserį Bronislavą Pet- 
rokienę ir švogerį Tamošių, 
uošvį Jurgį Daržininką ir uo
švienę (New York valst.) ir 
sesers vaikus: Bronislavą ir 
Franciškų Količius ir jų šei
mynas; pusseserę Bronislavą 
Magolius ir švogerį Vincentą 
ir jų šeimyną ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 8462 So. 
Vincennes avenue. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., Rugsėjo 28 
d. 9:30 vai. ryto iš namų į 
Gimimo Pan. šv. parap. baž
nyčią, kurioj atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciško Misevi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Broliai, Sesuo, Švoge- 
riai, Pusseserė, Sesers vaikai 
ir kitos giminės.

Laid. Dir. S. P. Mažeiką, 
[Tel. YARDS 1138-1139.

Ir Jis Važiuoja į Jeffers.oną
Pcreijąm susirinkime Hum- 

Jjįįtf iMrk Politikos
Kjųiiąs nutarė, kad yra reika
linga" surengti rudeninis išva
žiavimas atsisveikinimui sų 
Jeffersono miškais. Humboldt-? 
parkiečiai neturėjo draugiško 
-išvažiavimo ir su nariais ne
galėjo susitikti.

Taipgi girdėjau komisijos 
pranešimą, kad jau ir avinas 
gerai įaugęs ir jam laikas pri
ėjo ant žarijų suktis. Nepa
mirškite, kliubiečiai ir ne- 
kliubiečiai dalyvauti Jefferson 
miškuose, spalių 1 dieną.

(Pastaba, važiuokite už ba- 
seball lauko). —A. L.

ŠEŠIŲ METU MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ZOFIJA 
LEŠČAUSKIENĖ 

(Mirė Rugsėjo 27, 1933)

V. Stanaitis gimė Rockforde, 
III. Kai jis buvo 12 metų, ję 
motinėlė . mirė dėl vargingo 
gyvenimo. Tėvas jį ir kitus 
vaikus tada ątidavė į prieglau
dą. Už dviejų metų juos iš ten 
išėmė teta Žilinskienė ir kiti 
giminės. Vėliau Klijunąi pa
ėmė auginli Leoną Stanaitį, 
Ražučiai paėmė Kazimierą (jie 
ir dabar yi‘& po jų globa), o 
Bronius it Jeronimas gyvena 
Racine, Wis.
.M<•: 1 ‘»v ■.;; <ir- • '

Vincentas,^.per kokias tris 
vasaras, dirbę. Bremertonę, ne
toli Was.hipglone, prie žvejų. 
Kai laivas/ftpjplauk.ę prie kraš
to, jis išlipo ant kranto ir pra
dėjo eiti .skęrsai kelią. Ten jį 
automobilisįp suvažinėjo. Ne
laimės kaltininkas pabėgo.

'■ f^idddtuvės f 
Inu;iom»

Broliai j ^įėkoją r visiems^ už 
pagalbą laidotuvėms, svarbiau
sia Klijunams ir dėtai Žilins
kienei, kurine daugiausia prisi
dėjo finansiniai ir rūpinosi 
laidotuvėms Jie dėkoja P, ša- 
linskui už įdomias kalbas, ku
rias jis pasakė koplyčioj ir ka
puose. Už gėlės padėką pri
klauso pp. Klijunams, tetoms 
Žilinskienei ir Malevičienei, 
taipgi ir kitiems draugams ir 
giminėms, kurių vardų neteko 
sužinoti. Padėka taipgi pri
klauso laid,;direktoriui J. Liu- 
levičiui už mandagų patarna
vimą, ir jaunuoliams—grabne- 
šiams. Grabnešiais buvo north- 
sidiečiai A. Stulgis, R. Rudis, 
J. Petkunas, ir trys kiti jau
nuoliai, kurių pavardžių hesu- 
žinojom. Ačiū visiems gerėms 
žmonėms, kurie dalyvavo lai
dotuvėse.

• J ■■ : '

Broleli, tu nuėjai pas Mamy
tę, kuri mus paliko tryliką 
metų atgal. Ju atnaujinai žaiz
dą musų širdyse,, mes lanky- 
sim tavo kapą ir laistysim jį 
ašaromis. ' —y. F,

Gimtadienio 
Vakarėlis 

♦ . ■ t

Būrelis draugų iš Jaunimo 
Ratelio susitarė G. Tamoškytei 

birthday va
karėlį” surengti. Taip ir pada
rė. Atsilankė labai daug jau
nimo ir visi linksmai šoko, 
dainavo ir linksminosi (kaip 
įsilinksmino, tai man teko gir
dėti, kad kitas net į trečią die
ną tesugrįžo namo.)

P-lė A. Samoškytė susilaukė 
labai daug dovanų, ir ji šiup- 
mi nori už atsilankymą padė
koti visiems draugams ir drau
gėms. Kaip man teko girdėti, 
ji ruošiasi susukti lizdelį su
J. S-is, tad jai tie prezentai 
bus reikalingi.

Norime padėkoti gaspadi- 
nėms Br. šimenytei ir K. Ky
bartienei, kad mus priėmė pa
silinksminti, o taip pat ačiū ir
K. Larus, už sutaisymą valgių. 
Visiems buvusiems ir nebuvu
siems ačiū už prisidėjimą. 
Baigdamas linkiu panelei A. 
Samoškytei geros laimės ir pa
sisekimo gyvenime. —P. S.

IEŠKAU DĖDĖS DOMINI KO 
ČIAPIALES. Kilo iš Panevėžio ap., 
Subačiaus parap. Atvyko į Jung
tines Amerikos Valstijas prieš pa
saulinį karą. Paskutiniu laiku gy
veno Chicago j. 595 Sacramento 
Avė. Chicagoj. Turiu svarbų reika
lą, prašau atsišaukti arba jį žinan
čius pranešti. Iš anksto tariu šir
dingą ačiū. M. Kalvaitytė-MoČio- 
nienė, 2560 Centre St., Montreal, 
Canada.

FURNISHED ROOMS — TO RENt
-.. GyvenimuiKambariai_____

RANDAI FURNIŠIUOTAS KAM
BARYS—su ar be užlaikymo.

708 West 35th Street.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui
ATDARA INSPEKCIJAI

NAUJO MODELIO bungalow, 
vėliausio dezenio ir patogumai, 
5952 So. Francisco, Shalon, Hem- 
lock 8300.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI VEITERKA ieško 
darbo. Telefonuokite Josephine 

VIRGINIA 0595.

REIKALINGA MERGAITĖ dirb- 
i namų darbą ir prižiūrėti 2 metų 
kūdikį. 2519 West 69th St.

FARMS FOR SALE 
UkiaiPardavimul

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.

Jaunimas -Vienin
tele Pasaulio 
Viltis”

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA GERAS visą far- 
mos darbą žinąs vyras. Nereikės 
milžti, bet šerti gyvulius. Turi mo
kėti valdyti traktorių ir žinoti kaip 
vartoti kitas farmų mašinas. Algos 
335 iki $40 į mėnesį. JUSTIN GE
NIS, Richmond, III. Tel. Richmond 
551.

Grįžo iš 
Atostogų

Iš ilgų ir įdomių atostogų ne
seniai grįžo seni Chicagos biz
nieriai Steponas Svilaįnis, Ag
nės Šidlauskas, jos duktė Flo
riną ir B. Kopūstas. Jie .apva
žiavo didžiuosius vidur vakarių 
ežerus ir sustodami kelione, 
prigaudė daug žuvų, Atostogi- 
nirikai taipgi buvo sustoję pas 
drg. Taųjieną, kuris <užlaiko 
vasarnamį Carteryj, Wiscon- 
sine. , -—Karklas

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

TAVERNAS, GERA VIETA, pui
kios dekoracijos, pilnas stakas, 
gerai įrengtas nebrangiai, privers
tas parduoti dėlto, kad turi kitą 
biznį. 3017 West 63rd St.

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 Norwood Parkas- 
mokesčių apie $8.00 metams. Kaina 
$375.00. $75.00 pinigais. Liekana 
$5.00 mėnesy. Rašyti laišku 1065, 
1739 So. Halsted St.

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

DIDELI PIENININKYSTĖS far-PARDAVIMUI AR MAINYTI biz
niavę nuosavybė su gasolino stoti-Ima, 65 akrų, geros barnės, akiraty 
mi didele parkinimo vieta, 7 kam-1 Desplaines River Valley— pietva- 
barių namu, 4800 pėdų priešakiu 
prie U. S. 12 į pietinį Michigan 
miestą. John Jilek, 5348 So. Ked- 
zie Avenue.

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS I3MOKEJIMAI8

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Jau praslinko šeši metai 
kai negailestingoji mirtis at
skyrė tave, mano mylimą 
moterį, ir musų mylimą ma
mytę iš musų tarpo.

Nors laikas skubiai bėga, 
musų ilgesys nemažėja. Mes 
liūdim tavęs, kasdieną ir pra
šome Viešpaties, kad suteiktų 
jums amžinybės šviesą.
' Atmindami tą jos liūdną l 
prąsišalinimą iš musų tarpo, 
užprašome šv. Mišias už jos 
sielą, Trečiadienį, Rugsėjo 27 
d. 8:00 vai. ryto šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir kaimy
nus dalyvauti šiose pamaldose 
ir pasimelsti kartu su mumis 
už A. A. ZOFIJOS LEŠČAU- 
SKIENĖS sielą.

Nuliūdę: LEŠČAUSKAI — 
vyras Juozapas. Dukterys, Ja
dvyga ir Sophie, žentas Wai- 
ter Simonaitis.

Loš Svarbią ftolę Po
■ ? ’ J ' < < '

Atidarydamas rudens 
trą Chicagos -universitete, pre
zidentas R. M. Hutchins va
kar pareiškė, kad jaunimo už
duotis yra ruoštis atsteigti ci
vilizaciją ir gerovę pasauly po 
karo.

Karui vykstant, jisai kalbė
jo, mokslas rodos, nėra svar
bus. Visiems rupi mūšių lau
kas. Bet taikos' darbas ir pa
saulio gerbūvio at s teigimas yra 
daug svarbesnis už mušius/Tas 
darbas teks naujai gentkartei, 
kuri eidama mokslus tilt? jUiū 
pasiruošti. Nauju karu pašau- 

tlį uždegė' pavydas,

Karo
sėmės

gobšumas,

Pagerbė A.,... . 
Rakauskienę >

Būrelis, p. ( Aųnos, Badaus-, 
kienės draugų, negenįaį ; “su
dėjo galvas” nutarė jai su
rengti surprizu gimtadienio 
vakarėlį. PąrengimėĮis, įvyko 
Bigg Tree Imi parke, Willow 
Springs miestelyj, III. Ten su
važiavo gražus būrys svečių 
ir linksmai praleido vakarą.
i P-a Rakauskienė y^a širdin
gai dėkinga visiems draugams, 
kurie prie vakarėlio prisidėjo. 
Ypatinga padėka priklauso 
Town of Lake biznieriams, ku
rie dalyvavo vakarėlyj, pp. 
Stakauskams, Nemunams, Lau- 
rinams, Kinčinams, Jacobs 
Kriščiūnams ir kitiems.

Pp. Rakauskai gyvena adre
su 6400 South Maryland Avė.

—Drg.

SU

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Harry Bobįnski, 27, su Regi
na Bedra, 29

Forrest Mclnlosh, 21, su Pau
line Banas, 21

Albert Shereikis, 21, su Jean
Wilson, 20

Alexander Tumas,
Irehe Walski, 22

Julius Balog, 23, /su Lorraine
Stow, 19

Raymond Merkelis, 19, su 
Muriel Gorsuch, 18

Frank Žilvitis, 53, su Helen 
Snukšt, 45

Edvvard Radzik, 26, su Anna 
Sak, 19

Albert Ralis, 24, su Marge 
Stanulis, 21

Bronislavas Zuravvicz, 23, su
Lucille Pierchalski, 22

Fay Ritter, 30, su
Zick, 22

Ąnthony Rinkunas,
Irene Shvepunas, 33

Joseph Siksnus, 26, su Stel 
la "Chirmėht, 24

Elvera

42, su

.............. ...... —■i""*' ■ ' " ......... 
saumylybė ir nesumanumas. 
Tiktai su mokslo pagalba jau
nimas galės tas ydas įveikti.

*

SUSIRINKIMAI
J H < M ? .f' ’v1

'•‘TO^N 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- 
kąndžių už dyka. Atsiveskit savo 
kaimynus, širdingai kviečia

—Klubo Valdyba.
LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ 

LYGOS susirinkimas įvyks trečiad., 
Rugsėjo 27 d., Sandaros salėje, 814 
West 33rd St. 7:30 vai. vakaro. 
Visos narės malonėkite atsilankyti 
skaitlingiausia su naujais sumany
mais. —Kviečia Valdyba.

VAKAR
CHICAGOJ

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 
$9730.00 Pinigais arba terminais. 

; Rašyti laišką Box 1064, 1739 South
Halsted St.

e 77 metų clevelandietis, 
John Chicken vakar raportavo 
policijai, kad apie savaitę lai
ko atgal du piktadariai jį pa
grobė, skaudžiai sumušė ir at
ėmė $1,100. Jisai laimėjo tuos 
pinigus Havvthorne arklių lenk
tynių aikštėj.

q Illinois valstijos naciona- 
lė gvardija priims jaunuolius, 
nuo 22 iki 26 metų amžiaus, 
aviacijos mokslui. Kandidatai 
bus lavinami Randolph Field 
stotyje, Texas valstijoj. Apli
kacijas reikia priduoti 108-tam 
observacijos skvadronui 6048 
Š., Cicero avenue, ketvirtadie
nio vakarais arba sekmadie
niais.

• Rugsėjo 6 d., šuo apkan
džiojo 53 metų chicagietį Char
les Krause, nuo 2441 N. Marsh- 
field avenue. žaizda užsinuodi
jo ir vakar Krause pasimirė 
apskričio ligoninėj.

• Iš fed'eralės valdžios žu
vų perėjimo stoties, La Crosse, 
Wisconsine, vakar buvo atga
bentas didelis transportas eše
rių. žuvys buvo suleistos į Lin
coln Parką. Kas pagaus didžiau
sią žuvį, tas gaus $30 dovaną, 
žuvavimo sezonas užsibaigia 
rugsėjo 30 d.

110 AKRŲ AUKŠTOS KLASĖS 
FARMA—6 mylios pietuos nuo Mi- 
chigan City, Ind. prie grįsto vieš
kelio, sodnas, 6 kambarių namas, 
vištydė (laiko 500 vištų), didelė 
barnė, pilnas setas pirmos klasės 
budinkų. Randasi arti vieškelio 
20—19 mylių nuo Gary. Kaina 
$9500. Kreiptis į MR. MEDORA, 
8110 So. Ashland Avė. Tel. Stewart 
3601.

FARMS—TO RENT—VVANTED 
Reikia Rendai Ūkių

NORIU RENDUOTI FARMĄ Mi- 
ehigane arba Indiana. Kas turite 
arba žinote prašau duoti žinoti.
Ripskis, 5231 So. Kennėth Avė.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

BUSINESS SERVICE 
BiznloPatarnavimai

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

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumeri, bet garainki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Ctessified” skyriuje.

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

veždami?
CANaI 8500

“NAUJIENOS” 
1739 S. HALSTED STREET 

Chicago, m.

•J 
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IŠKILMINGAI ATIDARĖ AMERIKOS 
LEGIONO KONVENCIJA

Stovi Už Taiką Ir Neitralumą
Vakar 9:30 valandą ryto 

Chicagos Coliseume prasidėjo 
21-ma metinė Amerikos Legio
no (didžiojo karo veteranų or
ganizacijos) konvencija. Atida
rymo posėdy j dalyvavo 1,398 
delegatai ir kita tiek altematų, 
neskaitant tūkstančių legionie
rių, kurie suvažiavo Chicagon 
paūžti, konvencijos proga.

Pirmą posėdį atidarė Stephen 
F. Chadvvick, organizacijos ge- 
neralis komandantas. Po tiky
binių apeigų ir maldos už tai
ką, kurią atkalbėjo kapelionas 
Jerome L. Fritsche, konvenci
ją sveikino svečiai: Henry For
das, Mary Pickford, garsioji 
filmų žvaigždė; Josephus Da
niels, buvęs laivyno sekreto
rius; Illinois prokuroras John 
E. Cassidy, miesto mero E. J. 
Kelly, Massachussetts guberna
torius Leverett Santonstall ir 
daugybė kitų svečių. Santon
stall kvietė Legioną laikyti sei
mo konvenciją Bostone.
Pasidalinę Embargo Klausimu

Po atidarymo posėdžio ir 
įžanginių ceremonijų, delegatai 
buvo paskirstyti į įvairias ko
misijas, ir jie išsiskirstė, po 
įvairius Chicagos 
komisijų posėdžiams 
tų ruošimui.

Pirmo posėdžio
kalbos reikalavo taikos ir ra* 
gino U. S. valdžią laikytis griež
to neitraliteto. Kalbėtojams 
prisiminus apie taiką 
tralitetą, delegatai kėlė 
ovacijas.

Neitraliteto keitimo 
mo reikalu, konvencija 
linusi lygiom.

Viena pusė stovi už embar
go palaikymą, kita pritaria 
Roosevelto reikalavimui embar
go panaikinti. • 1 ‘

‘‘Užvaldė” Vidurmiestį
Legionieriai-svečiai, kurie su

gužėjo Chicagon tūkstančiais, 
vakar turėjo užvaldę Chicagos 
vidurmiestį. Visur buvo pilna 
“40 and 8” traukinėlių “trai- 
lerių”, “džialopių”, būgnų it 
trimitų korpusų ir kitokių pra
šmatnybių. (“40 and 8” trau
kinėliai yra imitacijos Franci- 
jos prekinių 
kareiviai buvo 
tan. Vienam
40 kareivių ir 8 arklių, tokiu 
budu legionieriai juos ir pra
minė “40 and 8”).

Legionieriai krėtė vidurmies- 
tyj visokiausius šposus, šaudė 
fejerverkus ir gąsdino praei-

patrankų, barškino farmeriš- 
kus varpelius, “fundijo” praei
viams^ dirigavo savotiškai tra- 
fiką, vietomis “galvomis vaikš
čiojo” ir “sienomis laipiojo”. 
Visi, atrodė, turėjo “good 
time”. Tas tęsis vidurmiestyj 
iki ketvirtadienio, kada . kon
vencija pasibaigs.

Legionieriai Sužeidė 
Lietuvi

šaudydami iš mažytės pa
trankos prie State ir Adams 
gatvių legionieriais paraku ap
degino 23 metų lietuvį Ed- 
ward Grahauskį, nuo 1825 So. 
Savvyer avenue. Šūvis taipgi 
paraku apdegino ir 19 metų 
merginą Sofiją Takorczyk, 
nuo 2619 W. 21 st Street. Pir
moji pagalba buvo suteikta 
aviems St. Luke ligoninėj.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

viešbučius
ir rapor-

atidarymo

ir nei- 
karštas

įstaty- 
pasida-

vagonų, kuriais 
gabenami fron- 
vagone tilpdavo

Įvažiavo Į Traukinį
Vakar ir užvakar automobi

liai Chicagoj ir apylinkėj 
mušė sekamus žmones:

uz-

chi- 
ave. 
Mil-

Stewart Powell, 23 metų 
cagietį, nuo 1517 Shermer 
(Jo automobilis įvažiavo į 
waukee gelžkelio traukinį
Northbroom ’ priemiestyj. Du 
kiti keleiviai buvo sunkiai su
žeisti, 19 metų Helen Arųuilla, 
nuo 1537 Shermer avenue, ir 
Frank Rupert, 20, nuo 1517 
Shermer avė.)

Elizabeth Stone, 81, nuo 4142 
N. McVicker avenue. Nelaimė 
įvyko prie Cicero ir Newport 
Avenue.

Peter Cordell, Jr., 24 m. a,, 
1251 North Lockwood a've.

Neis Stark, 55, nuo 4622 Erie 
Street, ir ' .

’ James Knox, 34, 1105 Rqo- 
sevelt Road.

Chicagietis William Walker, 
nuo 4946 Division st.,* buvo su
imtas už neatsargų važiavimą. 
Jisai užmušė N. Stark’ą.

Mirė Nuo Blogo 
Maisto

Cook apskričio ligoninėje pa
simirė 38 metų chicagietis Steve 
Pulaski, nuo 1631 Washingtoin 
Boulevard. Jisai suvalgė sugė-

vius leisdami šuvius iš mažų dusio arba užnuodyto maisto.

r
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waujlenu-Acme Telephoto
Bayla Gelblung, žyde kareiviškoje uniformoje. Kažkur Lenkijoje vokiečių mi- 

litarinis teismas teisia ją. Kaltinama ji yra tuo, kad iš pasalų šaudžiusi į vokiečių 
kareivius. Už tą nusikaltimą grūmoja mirties bausmė.

Josepha Taurinskas, 
iš South St. Paul, Minnesota.

GRAŽUOLĖS REGISTRUOJASI

m

Bolševikų
Litovske

oi eMO

NAUJIENV-ACME Telephoto
CHICAGO. — Čia parodoma Madisoh gatvė vidurmiestyje, kur įvyko di

džiausias susigrūdimas dėl atvykusių į konvenciją Amerikos legionierių. v

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Anglijos karališkos aviacijos lėktuvai išgelbsti “Kensington Court” laivo įgulą iš 34 žmonių.

Reikalauja 
Pašteurizuoti 
Pieną Sūriams

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

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

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

Brangias dovanas gaus ir 4 kitos gražuolės, kurios 
bus išrinktos tą vakarą. Dovanas skiria New City Furni- 
ture Mart, kurių krautuvė randasi 1654-53 W. 47th St. 
Chicago.

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

sidedantį iš Dresser, Chest, inner springs 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 užtiesalų, 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. 

i . 
. 9 r , 1 f f

< į Mergaitės, tuojaus išpįldykite “Naujienose” telpantį 
kuponąvir prisiųskite kartu su savo payeikslu į “Naujie
nas” 1739 So. Halsted St.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO kuponas

Vardas-pavardč

Antrašas

Telefonas

Aukštis:

Užsiėmimas

Amžius

coliai. Svoris: sv.

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

Raymond Miollis, p^eziden- gamyboj.

Parašas

tas National Cheese organiza
cijos, Chicagoj, įteikė agrikul
tūros departamentui reikalavi
mą įvesti priverstiną pasteuri- 
zavimą pieno, vartojamo sūrių 

Dabar sūriams yra

vartojamas “žalias” pienas, 
tas sudaro didelį pavojų varto
tojų sveikatai. Taip sako Miol
lis.

O

Garsinkite^ Naujienose

NAUJIENŲACME Telephoto
WASH1NGTON, D. C. Senatoriai Alben Barkley, Key Pittman, Waltcr George ir Tom Connelly (iŠ kai

rės į dešinę). Jie yra užsienio santykių komiteto nariai.
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ESTIJAI
RUSAI REIKALAUJA DAGOE IR 

OESEL SALŲ
KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

Nori padaryti karinę 
sutartį su rusais

Stalino kariuomenė Estijos pasieny
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 26. — Stalinas pakvietė 
Estijos užsienių reikalų minis- 
terj Selterį atvykti į Maskvą, 
kaip kad Hitleris praeity yra 
kvietęs kaimynių valstybių at
stovus. Selteris, neišbuvęs nė 
paros Maskvoje, skubiai sugrį
žo namo, į Taliną.

Švedijos pranešimai sako, jo
gei Stalino vyriausybė įteikė 
Estijos valdžiai ultimatumą, 
reikalaudama:

Kad Estija duotų rusų lai
vynui bazes Dagoe ir Oesel sa
lose; kad Estija pavestų už
sienių prekybą Rusijos kontro
lei.

Iš to fakto, kad Estijos mi
nisteris greitai sugrįžo namo, 
stebėtojai daro išvadą, jogei 
Stalinas nematė reikalo ruošti

Prancūzai atmušė 
ataką vakarų 

fronte
BASEL, Šveicarija, rūgs. 26. 

— Naktį į antradienį vokie
čiai, išvystė, smarkią ataką prieš 
francuzus, tikslu palengvinti 
francuzų spaudimą į Siegfried 
linijos fortus ties Zweibruecke- 
nu. Vokiečių pulkai pateko į 
skersinę francuzų ugnį. Jiems 
teko pasitraukti į savo fortus, 
palikus daug užmuštų ir sužei
stų mūšio lauke.

Patys francuzai turėjo sun
kių nuostolių apylinkėje tarp 
Saar upės ir Blies upelio. Čia 
francuzai mėgina atlaikyti už
griebtas pozicijas prieš vokie
čių kulkosvydžių ir kanuolių 
ugnį iš Siegfried fortų.

Trečdalis vokiečių 
submarinų pa

skandinta
rūgs.

Churchill, laivyno 
painformavo, kad 

galia jurose naiki- 
jau tur būt trečda-

LONDONAS, Anglija, 
26. — Premjeras Chamberlain 
antradienį atstovų rūmuose pa
reiškė, kad karas hitlerizmui 
sutriuškinti daro progresą. Bri
tai tačiau turi būti prisiruošę 
ilgai kovai.

Winston 
ministeris, 
Vokietijos 
narna, kad 
lis vokiečių submarinų sunai
kintas. Vokiečiai paskandino 
kai kuriuos britų laivus, tačiau 
britai užgriebė 67,000 tonų 
daugiau vokiečių prekių, negu 
vokiečiai sunaikino britų.

Britanija, pasakė Churchill, 
greičiau deda pastangas ekono
miniai Vokietiją pasmaugti, ne
gu ginklais karo fronte ją su
laužyti.

Lhicagai ir anielinkei fede- 
/•alio nro biuras Šiai dienai 
naSav'R •

pr*

Nepastovus; 
tarpais lietus; 
v. r., leidžiasi 

vėsu; gal 
saulė teka 
5:41 v. v.

būt
5:42

estams daug ceremonijų. Ir dar 
daromas išvadas, kad Stalinui 
nereikės ilgai laukti reikalavi
mų išpildymo.

Kitas, nors trumpas, bet 
reikšmingas dalykas paskelb
tas Estijoj antradienį: sovietų 
Rusijos kariuomenė pasirodė 
Estijos pasieny. Estijos rube- 
žius nesusisiekia su Lenkija. 
Kariuomenė, reiškia, atsiųsta 
ne kam kitam, kaip tik estams 
grūmoti.

O Maskvoje radijas antradie
nį paskelbė, kad Rusijos laivy
nas, paruoštas karo reikalams, 
patruliuoja Baltąją jurą ir Ru
sijos bei Suomijos vandenis. 
Rusijos ir Suomijos vandenys 
yra Suomių įlanka, per kurią 
rusų laivai plaukia iš Lenin
grado į Baltijos jurą.

Amerikos respubli
kos nepritaria prie

spaudos taikai
PANAMA, Panamos Respu

blika, rūgs. 26. — Pan-Ameri- 
kos konferencijoje Panamos už
sienių ' reikalų ministeris* Nar- 
ciso Gatay pasakė;1 kad Ame
rikos respublikos kovos visas 
pastangas įsteigti priespaudos 
taiką, paremtą durtuvais. Jo 
pareiškimas rado gyvo pritari
mo delegatų tarpe.

Konferencijos darbuotė nu
matoma tokia: pasitarimas dėl 
sudarymo Amerikos vandenų 
patrulių; bendra neutraluįno 
deklaracija; savitarpė prekybai 
pagalba.

Vokietija ketina pa 
leisti francuzus 

belaisvius
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

26. — Nacių rateliuose kalba
ma, kad Vokietija gali paleisti 
francuzus karo belaisvius. Vie
na, tas žygis parodys, kad vo
kiečiai nenori kariauti prieš 
francuzus. Kita, reiškiama nuo
monė, jogei 
viai gali būt 
už taiką, kai 
mo.

Šitos kalbos

paleistieji belais- 
geri agitatoriai 
jie sugrįš na-

yra neoficialios

Tenka skaitytis su 
Britanijos darbi

ninkais

Neutralių šalių 
neliksią

Hitleris nepasitiki rusais
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 26. — Gaunamais Pary
žiuje pranešimais, Hitleris įsa
kė Vokietijos armijos vadams 
žiūrėti/ kad vokiečiai ir. nišai 
kareiviai neturėtų artimo kon
takto. Demarkacijos ' liniją tu
ri saugoti tik ištikimiausi na
cių , kareivinį, ' <■.,**

jKitas įsakymas yra: siųsti 
neištikimus vokiečius karinin
kus j pąčias priešakines pozi
cijas. Nacių smogikai turi pri
žiūrėti. tuos neištikimus kari-’ 
ninkus ir šaudyti juos, jeigu 
ik pastebės sukįlimo ženklų.

Vokietijos btįįtalumas, skan
dinant prekybos /laivus, .ir Skan
dinavijos bei I^ąbaltijo šalių* 
baime Rusijoj, francuzai namo, 
privers dabartines neutralias 
šalis vakarų Europoje išsižadė
ti s^vo neutralumo. Tai atsi
tiksią į kokias šešias artimiau
sias savaites. • : , 

/ ; I ■ ’ •

Vokiečių misija at
vyks į Rusiją

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 26.. — Artimoj ateity į 
Maskvą atvyks vokiečių ekono
minė misija. Vokiečiai ir ru
sai derėsis pirklybos sutarties 
reikalu, dėl . kreditų Vokietijai, 
o taipgi Lenkijos klausimais. 
Vokiečiai ypatingai nori gauti 
aliejaus iŠ Lenkijos šaltinių, 
kurie teko rusams pagal šiomis 
dienomis padarytą demarkaci
jos liniją.

Rusų armija pasie
kė Suvalkus

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 26. — Rusų armijos ko
munikatas pirmadienio vakare 
paskelbė, kad rusai pasiekė Su
valkus, arti Rytų Prūsijos ru- 
bežiaus, ir Janavą, 20 mylių į 
Šiaurės vakarus nuo Brest Li- 
tovsko.

Rusijos-Rumunijos 
rubežius uždarytas
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 26. — Antradienį pra
nešta, kad visas Rusijos-Rumu- 
bijos rubežius tapo uždarytas 
keliaujančiai publikai. Taipjau 
uždarytas tusų Juodosios j u 
ros uostas Odesa.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26. —•' Vienas svarbiųjų Brita
nijos departamentų karo metu 
yra reikmenų x parupinimo mi
nisterija. Iš karto tos ministe
rijos vedėjas, Leslie Burgin, 
tarėsi tik su pramonininkais. 
Dabar betgi britų valdžia pa
matė, kad yra reikalo tartis ir 
su unijomis. Manoma, artimoj 
ateity unijų atstovams bus pa? 
vestos svarbios pareigos eiti 
ryšium su karo vedimu.

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 26. — Neoficialiniu ap
skaičiavimu per 19 karų die
nų lenkai neteko tarp 600 ir 
700 karo lėktuvų.

. • , . NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Senatoriai Hiram Johnson, William E. Borah ir Key Pittman, kurie yra už

sienio santykių komiteto nariai.

Lietuva demobilizuo
ja kariuomenę

KAUNAS, rūgs. 26.—An
tradienį JįJętuvos vyriausy
be vykdė . kariuomenes de
mobilizaciją. Karas Lenki
joj, Lietuvos pasieniu, pasi
baigė, Ųętuvos rubežiams 
pavojuj sumažėjęs, o su ru- 
gąją, syąųd^i sako, Lietuvos 
santykiai yUuomet' buvo ge
ri. -r.'/'..-.-.:

Vokiečiai paėmė 
Varšuvos fortą ir

Jjį priemiestį
. ■ ■ ■ — — 1 ■

BERLYNAS, Vokietija, 
rūgs. 26.—Vokiečiai . puola 
Varšuvą jau nuo 8 dienos 
rugsėjo. Varšuva vis laikosi, 
r Pirmadienį vokiečiai pra
dėjo šturmuoti miestą. An
tradienio pranešimai sako, 
kad vokiečiai paėmė Moko- 
tovo fortą ir Varšuvos prie
miestį tuo pačiu vardu, ši
tas fortas yra miesto pietų 
vakarą pusėje. Kiti Varšu
vos fortai yra Berną, Wolski 
ir Szczesliviski.

Vokiečiai patys nu
žudė savo generolą 

t

LONDON, Anglija, rūgs. 
26.—čia gautąs Varšuvos 
radijo stoties pranešimas. 
Jisai sako, kad Vokietijos 
gen. Wernerį von Fritsch 
nužudė patys vokiečiai, slap
tosios policijos agentai. Ne 
nuo lenkų kulku jis žuvęs.

Tas informacijas lenkams 
suteikė vokįeČiąi paimti prie 
Varšuvos nelaisvėn.

Naciams Fritsch atrodė 
neištikiipas. Jisai manęs, 
kad Vokieti ja pralaimės ka
rą. ;

Vokiečiai belaisviai taipgi 
aiškina, kad tyląs skaičius 
vokiečių karįpinkų, kurie 
pasipiktino dėl paslaptingos 
aplinkumos, kokioje genero
las von Fritsch mirė, buvo 
tuojau pasiųstas j vakarų 
frontą. Vokietijos slaptoji 
policija, be to, areštavusi 
daug karininkų.

BERLYNAS, Vokietija, rug
sėjo 26. — Karo komunikatas 
sako, kad vokiečių kariuomenė 
šturmuoja Varšuvą. Paėmė Mo
lotovo tvirtovę, įsiveržė į Mo- 
cotovą, pietų vakarų Varšuvos 
priemiestį.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26. — Gaunama pranešimų, 
kad Rumunijos pasieny, prie 
Besarabijos, koncentruojama 
100 rusų kariuomenės divizijų. 
Rumunai bijo rusų užpuolimo.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26. — Varšuvos radijo prane
šimas sako, kad pačių nacių 
slaptoji policija nužudė genero
lą von Fritsch, buvusį Vokie- 
tijcs armijos viršininką.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26. — Chamberlain painforma
vo parlamentą, kad lenkai dar 
kariauja Varšuvoje ir Hela pu- 
siausaly, Dancigo apylinkėje.

. OSLO, Norvegija, rūgs. 26.
— Čia gauta pranešimų, jogei 
įvyko karo laivų mušis neto
li Norvegijos pietų dalies. Mu
šis tęsėsi pusantros valandos.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 26. — Maskvon trečia
dienį atvyks Vokietijos užsie
nių, reikalų ministeris yon Rib- 
bentrop.. Tarsis su rusais Len
kijos klausimais — sako ofi
ciali rusų žinių agentūra Tass.

TALINAS, Estija, rūgs. 26.
— Estijos užsienių reikalų mi
nisteris Selter pareiškė, kad jis 
tikisi, jogei Rusija gerbs Es
tijos neutralitetą. Gautomis Ri- 
goje žiniomis, Rusija stato di
delius reikalavimus Estijai.

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 26. — Autoritetinguose 
lenkų rateliuose kalbama, kac 
Ignac Padarewski gali būti pa
kviestas Lenkijos prezidento 
pareigoms eiti, 

o

COPENHAGEN, Danija, rug
sėjo 26. — Manoma, į keletą 
artimųjų dienų Hitleris sušauks 
posėdžiui reichstagą. Jam pa
skelbs Vokietijos taikos sąly
gas.

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 23, — Francuzijos karo 
ekspertai mano, kad vokiečiai 
mėgins įsiveržti Francuzijon 
per Šveicariją, Belgiją ir Ho- 
landiją. Jie mano, vokiečiai ši
tą užsimojimą mėgins įvykdyti 
iki 10 d. spalio.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26. — Britanijos lėktuvai nu
lėkė į Vokietiją ir ten išmėtė 
18,000,000 propagandos lapelių 
antradienį — sako valdžios pra
nešimas.

BRUSSELS, Belgija, rūgs. 
26. — Belgijos valdžios atsto
vai praneša, kad Vokietija pa
siūlė savo kviečių mainais į bel
gų kurą ir metalo produktus.

Devyni lenkų lakū
nai pasiekė Škotiją

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26. — Trimis karo lėktuvais 
devyni lenkai lakūnai pirma
dienio vakare pasiekė Škotiją. 
Lenkai lakūnai prašo pasiųsti 
juos į Francuziją kariauti prieš 
vokiečius.

Paruošė bilių Jungt. 
Valstijų neutralumo 

reikalu,.
WASHINGTON, D. C., nigs 

26. — Senatorius Pittman įtei 
kė senato užsienių reikalų ko
mitetui bilių, kuris taiko esa
mąjį J. Valstijų neutraliteto 
įstatymą pakeisti.

Senatoriaus Pittmano bilius 
panaikina . 1935 metų ir vėl 
priimtą 1937 metais neutralu
mo įstatymą. Bilius įgalioja J. 
Valstijų prezidentą Ir kongre
są paskelbti kokios šalys ka
riauja. Po paskelbimo J. Val
stijų laivams uždraudžiama 
gabenit karo reikmenis, pasa- 
žierius ar bet kokius daiktus 
kariaujančioms šalims. Ištim- 
tis daroma Kanadai. Kariau
jančios šalys 7*ili pirktis reik
menų J. Valstijose, bet turi 
priimti tas reikmenas kaipo 
savo, pirm negu jas išgabens. 
Prezidentas įgaliojamas pa
skelbti kur yra karo zonos. J. 
Valstijų piliečiams uždrau
džiama keliauti kariaujančių 
šalių laivais, išėmus specia
lius valdžios leidimus. Ame- 
rikos laivams operuojantiems 
prekyboje su svetimomis šali
mis uždraudžiama ginkluotis 
be valdžios leidimo. Ameri
kos piliečiams uždraudžiama 
parduoti arba pirkti kariau
jančiųjų šalių bonus, saug- 
menas ar kitokias vertingas 
popieras, duoti kariaujančiom 
dalims kreditų, paskolų, etc. 
Išimtis galima padaryti prezi
dento leidimas. Uždraudžia
ma rinkti aukas kariaujan
čioms šalims, išėmus pašalpą 
nukentėjusiems dėl karo. Pre
zidentas įgaliojamas paskelb
ti, kąd nuo tam tikro laiko ka
riaujančių šalių ginkluotiems 
laivams uždraudžiama įplauk
ti į J. Valstijų uostus arba 
juos apleisti. Amunicijos kon
trolės taryba prižiūri amuni
cijos gamybą ir eksportavimą.

Vokiečiai daugiau 
lėktuvų pastato

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
26. — Vokietijos Institutas Biz
niui Tirti skelbia, kad Vokie
tija pastato daugiau karo lėk
tuvų, negu Britanija ir Fran
cuzija bendrai. Vokietija vie
na samdo pramonėje, sako In
stitutas. 14,400,000 darbinin
kų. Francuzija ir Britanija 
kartu samdo mažiau darbinin
kų, negu Vokietija. .

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 26. — Sovietų Rusijos 
žinių agentūra Tass paskelbė, 
kad trečiadienį Maskvon atvyk
sta Vokietijos užsienių reika
lų ministeris von Ribbentrop, 
kviečiamas rusų vyriausybės. 
Ribbentrop tarsis su rusais 
Lenkijos klausimais.

Neoficialiomis gi žiniomis 
Ribbentrop vyksta į Maskvą, 
norėdamas papildyti rusų-vo
kiečių nepuolimo ir draugingu
mo sutartį ir padaryti karinį 
bolševikų-nacių paktą.

Estijos atstovas su
grįžo namo

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 26. — bestijos užsienių 
reikalų ministeris Selter išskri
do namo į Taliną. Diplomati
niuose rateliuose kalbama, kad 
gal būt Rusija stato estams 
tokius reikalavimus, kurie su
daro jų nepriklausomybei pavo
jų. , x

Kodėl Estijos ' ministerio ir 
sovietų derybos nutrauktos, ne
paskelbta.

Švedija protestuoja 
skandinimą jos laivų

COPENHAGEN, rūgs. 26. — 
šią savaitę Vokietijos subma- 
rinai paskandino du švedų ir 
du suomių laivus. Švedija pro
testuoja vokiečių žygius.

Švedija gali protestuoti. Da
lykas toks, kad ji parūpina 
apie 70 nuošimčius gaunamos 
Vokietijoje rudos. Jei švedai ir 
vokiečiai neišlygins ginčo dėl 
laivų skandinimo, tai Švedija 
gali sulaikyti rudos siuntimą 
Vokietijai, o tai skaudžiai už
gautų nacių karo pramonę.

Švedų laivams įsaky
ta plaukti į neutra

lius uostus
STOCKHOLM, Švedija, rūgs. 

26. — Švedijos vyriausybė įsa
kė sustabdyti gabenimą laivais 
celulozės, medžio ir medžio mi
šinio. Vokiečių submarinai pa
skandino du švedų ir du suo
mių laivus, ir švedai nori lai
vų skandinimo klausimą išriš
ti su vokiečiais. Savo laivams, 
kurie yra jurose, Švedijos val
džia įsakė plaukti į neutralius 
uostus.

Rusai ruošiasi Ru
muniją okupuoti

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
26. — Exchange Telegraph ko
respondentas praneša iš Rumip 
nijos, kad 100 rusų kariuome
nės divizijų koncentruojama 
Besarabijos pasieniu. Atsakin
gi Rumunijos sluoksniai bijo, 
kad rusai gali užgriebti tą sri
tį, kuri praeity priklausė Ru
sijai.

Divizijoje esama tarp 10,000 
ir 15,000 kareivių.

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
26. — 50 žmonių žuvo dėl au
dros Kalifornijoje. 15-kos dar 
pasigendama. Turtui žalos pa
daryta apie $1,000,000. Antra
dienį audra pradeda aprimti.
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KAIP ATSIRADO CEPELINAI
Nepaprastas grafo Cepelino gyvenimas

—111 1 - - — — ' —• ■ —' ■ • «» -o—»■ » -■ ■ ■ -I- -- *. ,. ,, I

TIK PRADŽIOJ

— Na, tai tu tikrai susiža
dėjai su Jonu? — klausia vie
na draugė kitą. — Aš maniau, 
kad tarp jūsų tik mažas flir
tas.

— Taip ir Jonas pradžioj 
manė, — atsakė užklaustoji.

Prieš kurį laiką visa Vokie- Sulaukę 70 metų amžiaus 
Uja labai iškilmingai paminė-1 daugtiihūs žittbtttej nusilpsta, 
jo pintojo didžiųjų orlaivių*surfiėhkėja, netenka ėnergijos, 
konstruktoriaus te statytojo 
grafo Cėpelino (Zeppelirt) 100 
metų gimimo sukaktuves, .to 
pavarde vadinami ir didieji 
orlaiviai — cepelinai. Kaip pa
prastai Vokietijoj tokiėis at
vejais esti, visi miestai sken
dėjo vėliavose ir bUVo sureng
ta įvairių paminėjimų. Tuo 
tarpu kai buvo minimos šios 
sukaktuvės, paskutinis ir dau
giausiai pasisekęs šio didelio 
energingo statytojo smegenių 
kūdikis nenaudojamas tebegu
li lopšy.

Beveik 40 metu dirbta ir iš- c 

leista milijonai markių norint 
pastatyti tvirtą, saugų ir prak
tišką orlaivį. Dabar gi Vokie
tija tvirtina, kad Cepelinb 
svajonės esančios realizuotos. 
Tačiau nesą galima jų įgyven
dinti, kadangi Jungt; Ameri
kos Valstybės nenorinčios par
duoti reikalingo helijaus, leri-

Dr» Karolis Nurkaitis 
AKIŲ GYDYTOJAS 

Prirenka aki 
nius atsakau 
čiai ir sąžinin
gai.
VALANDOS: Ūtarninke, Ketver
gė it Subatoj nuo 9 iki 9 vak. 
Pariedėlį, Seredoj ir Pėtnyčioj 

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

CRANE COAL C0ŪPANY 
5332: Šb. Long Avenuę 

y PORT'SMdUTH 9022
POCAHONtAS Mine Run iš geriausių rpainų, 
daug dulkių išimta Perkant S7-40
5 tonus žr daugiau ............ f ’
PETROLEUM CARBON COKE $7^46
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas "

Sales Tax ekstra.

Įn'iuiiTlil i

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALE MALEVA ....................................
4 IIR. SPAR VARNtšlUS .............  ....
SIENŲ POPIERIUS ........ ;.............. ...............
VIENO KAUTO ENAMELIS .......................

Pristatome mieste visur.
■ ftHH.ir.7 ii g, Ufte VU

No. 2003

Vardas ir pavardė.

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

I Mrestas ir valstija

CROCHETED MEDAU.IONS PATTERN 2003 
■No. 2003—Medalionai staltiesei.

r
aa mm Mm mm mm mm mm mŠH MM

NAUJIENOS NEEbLEČĖAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, UI.

Čia įdedu 10 Centų te prašau atsiųsti man Pavyzdį No

O tokio amžiaus sulaukęs gra
fas Cepelinas patyrė smar
kiausius gyvenimo smuglUS te 
vis dėlto juos atmušė ir mo
kėjo pasiekti laimės.

Cėpėllneš buvd didelis opti
mistas, labai drąsus vyras, lin
kęs į ažūrtą. Jaūrtas būdamas 
jis vaikščiojo, plAukė ir jodi
nėjo hfepajteastai azartiškai.

— o—
Kilo 'karas tarį!1 Urūsijos ir 

Prancūzijos. Cepelinas išėjo 
savanoriu į prūsų artoją ir 
buvo paskirtas į žvalgą būrį.

prasiveržė už prancūzų linijų 
ir slinko nuo kaimo iki kai
mo, kapodami telegrafo vie
las, o pats Cepelinas viename 
miestely nuo rotušes sienos 
drąsiai sustojęs nuplėšė Napd- 
leono II proklomaciją! Iš visos 
12 tik jis Vienas grįžo pas sa
viškius.

Kitą kartą per pilietinį Jun
gtinių Valstybių karą (Cepe
linas buvo atsidūręs ir tenai) 
jis norėjo gerai apžiūrėti Nia
garos krioklį. Tam tikslui jis 
nuplaukė iki vidury upės bu
vusios uolos, ten atsisėdęs ste
bėjo milžinišką vandens kriti
mą, o paskui atplaukęs atgal.

Prūsijai kariaujant su Aust
rija, grafui Cepelinui bUvč pa
vesta surūgti priemonių, kaip 
per patvinusią Mdino upę per
kelti kariuomenę.

1411 |Sd. Halsted Street 
Tel ČAN-AL 5063

........... 97<
$1.10 auksč.
... 50 aukšč.
.......  $1.65 i

NAUJIENOS, Chicago, UI

JUOKAI

AKIU SPECIALISTAI
hl.Į.4

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

Sb. Ashland x 
arti 47 Street 

Tel Yardfr 2244
Valandos nuc 9 iki 8 vaaaro. 

Se'redoi pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4S4S SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Npo 2 iki 4 te nuo 6 {ki 8

vak. Nėdėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: Prospect 4989

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DANTISTAS

Pu m., trečiadienį, Sestadieių
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994. thiraa. Ketvirtad^ Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3658

, , WAVJIENŲ-ACME Telephoto
INdIANAPOLIS, iND. — Gienn Frah'k, republikonų partijos programų 

komiteto pirmininkas; Frank Gannett ir Homėr E. Caperat. Iš visos Amerikos 
buvo suvažiavę įžymiausi republikonai, ka'd galėtų hūstatyti savo veikimo pro
gramą.

...................... ............. j ■ 1 ....................................

JO tą kelionę. ,Vieną dieną 
skridęs, kitą rytą jis nūsilei- 
do EėhteVdiUgeno laukuose. 
Jau buVo pa'dafyta pūšė ke
lionės. Tauta, kuri anksčiau 
grafą Cepeliną vadino’ “Paihi- 
šusiu grafu” dabar plojo jam, 
kur tik jis pasirodydavo, ir 
jis pasidarė tautos didvyris.

Bet ir Vėl atsitiko nauja ne
laimė. Kitą rytą ' eidamas iš 
kaimelio prie savo orlaivio,

Pastebėjęs, kad priešas tūri 
užėnles tiltą, Cepelinas prisi
rišo prie arldio, su visa raite
lio uniforma draugė su arkliu 
pasinėrė upės vandėnyse. Lai
mingai perplaukęs į antrą pu
sę, jis apžiurėjo ten esančią 
padėtį ir vėl tuo pačiu budu 
grįžd ūtgal!

Viską Cepelinas dirbo rū
pestingai ir sąžiningai. Paga
liau jis buvo paleistas iš armi
jos į atsargą. Sklido gandai, 
kad Cepelinas netekęs kaize
rio malonės, nes jis manev
ruos sumušęs megiuniiaūsią 
kaižėrio pulką!

Turtingam, susidraugavu
siam su kaizeriu ir Viurtem
bergo karaliumi Karoliu, gra
fui Cepelinui iš pradžių atro
dė, kad jo svajonė — pastatyti 
orlaivį—visur kur greit ras 
paramos. Tačiau užuot jį rė
mę, ir kaizeris ir vyriausybe, 
ir mokslininkai atmetė visus 
jo sumanymus. Ir tik po sep- 
ityrierių metij?..jie pradėjo do
mėtis Cepelino ^iteą^^nais ir 
jo klausyti.

Cepelinas jau turėjo 62 ih. 
amž., kai jis pamatė pirmąjį 
savo orlaivį, pakylantį į orą 
prie Konstancos ežero, savo 
tėviškėj. Tai buvo, gal būt, 
laimingiausias Cepelino gyve
ninio momentas ir jis įrodė, 
kad neapgavo mažo būrelio h 
tų žmonių, kurie juo buvo pa
sitikėję. širmasis Cepelino or
laivis L. Ž. 1 (Luftschiff Zeb-' 
pelin 1) padarė iš viso tįk: 
tris skridinius, kurių pirmasis; 
užtruko 17 minučių. TuomeĮti- 
nė Cepelino b-vė neturėjo pi
nigų nusipirkti daugiau dujų.

Viitetėinbergo karalius Ka
rolis pėdėjū Cepėlihtii, -suteh-i 
gdaiūds Valstybihę loteriją, ;iš 
•kūrios buVo gauta apie 72,00’6 
hiūrkių. Prie šių pinigų Ccpė- 
liūas dar pridėjo 20,000 mar
kių savų pinigų. Būvo pradė
tas statyti L. Z. 2. Tačiau iir 
>i’s cepelinas neiaiiningai bai
gė savo dienas. Po pirmojo; 
skri’diiho 1906 m. ūusileidžiah't 
iiharki audra jį sudraskė.

Likęs be skatiko, grafas, 
Cepėliiias pardavė viską, ką, 
turėjo, ir dar kartą kreipėsi į 
karaliū Karolį prašydamaš pa
rankos. Vėl buvo sUrihkta apie 
pUSę hiilljono markiu ir bu<o 
pastatytas L. Z. 3, bet ir §į 
cepeliną ištiko tokia pat n'e- 
laimė, kaip ir L. Z. 2-. Jį taip, 
pat audra sūdraSkė prie Kon- 
dančos ežero.

— o —
Nežiūrint į šiuos nepasise

kimus, Cepelinas vėl surinkęs! 
pinigų pradėjo statyti naują; 
otiaivį L. Z. 4. šį pasisekė ge
riau pastatyti ir jis nustebimo, 
te nūdžiūgirto Visus V'Okiėtijos 
gyventojus^ hės apskrido ap-, 
link X4są Vbktėtij^. TuokneV 
fecpėltbo darbais isū^i4i(toėj6 
iV vytiaUsybė. Ji prižAdėjė re-' 
guliariai Vemti jų statybą, jei 
Celepinas ore išsilaikys 24, 
Valandas. j

Visai pasttikėdatūas savo 
“kūdikiu”, grafas Cepelinas 
1908 m. rugpiū&o 4 d. pradė- 

visą orą šūdrcbiiio baisus 
ispVogiiilo trehksmū's, įvyko 
baisi eksplioziją. Kai jis pa
siekė laūką, fcuV - anksčiau sto-

u 1 ’

vėjo L. Ž. 4, pamatė, kad iš 
jo teliko lik susipainiojusios 
aliuminėš gegnės.

Tuo metu grafas Cepelinas 
kaip tik šventė savo 70 metą 
sUkaktUVes ir ta proga visi jo 
namai buvo papuošti vėliavo
mis. Sužinojus apie tą nelai
mę, vėliavos 
pusiau stiebo, 
visų nelaimių, 
bus dalykds.

buvo nuleistos 
Nežiūrint šių 

įvyko n uosta-

Remkitfe tuoe. kUri< 
garsinasi 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
i seniausia' m didžiausia laidojimo IŠTAIGASENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ ® N AKTĮ i

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
, 4005-07 So. Hermitage Avfe

■•'MIMU''" 
' Telefonas LAFAYETTB

j koplyčios visose

t. į

Klausykite musų Lietuvių radi® proj

i.’iey. i

—i., —-2- ---- rifr - —  .r;.

Laidotuvių Direktoriai

. *

Yardfl 1139
Yarda 1138

TURIME r 
KėPtYCIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

s. p. Mažeika
3Š19 Lituūnįca Avenue

1. x ŽOLP Phone Yards 0781
1646 West 461 h Strfeet Yards 0782

LACHAWiCz IR ŠUNUŠ
2314 West 23rd Plače Phone CanaI 2515
BKYftreB: '42-14 feist 108th Street Tek Pullman 1279
■i

ALBERT V. PETKUS
4704 So, Western Avė. Phone Lafayette 8024
r.1 H '     »' '.'l'į, ■ T ~l “ Į II ' i ".''-i ii 'Į ’ 7 , ■ i— '-Į,   J ' '

I NARiAi
r «

Chicagos,
‘ .. .‘t A

Cicero
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

■ ’ — **■—'i— - •. -

Ambulance 
Patamavi- 

rtias Dieną 
ir naktį

ANTANAS M. PrtlLMPS
3307 Liiuaniča Avenue Phone Yards 4908
m į » 1 'f^i'ii'j «'    11 "i  *   . ' —•

ANW0NY K PETKUS
B834 Sd. Westėrn Avfe. Phone broyehUl 0142
1410 fetoth 4$th Čoūrt Cicero Phone Cicero 2109

MULEVIČIUS
4348 S. Galifiirnia Avenue Photo Lafayette 3573

■ I.. .1 I'. .''.I,    ■■ I~ .....I ? I. .1 'i ....................................... r., — -.—    . •

KJ.HĮPiKAS
J3S4 Š6. Jiatetpd Street YARDS 1419

' : ■■ .. -i . ■................................... • ■ ? •.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palerigvma akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolirėgystę. Pri 
rengia teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuosė egzaminavimas daroma4 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kleivos ėkyt 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 V 
Nėdėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

pirma.

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nąrj^i - < c 
Ofiso Tei, Yards 5921 

dr: bertash 
156 West 35th St.

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

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

Tel. Ketnvood 5107.

Phone GANAI 6122

DR. S. BIĖŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. Caiifornia AvenUe

Telefonas Republic 7868

z Telefonas ftez. Tel,
DORchester 7200 STEvvart 3316
Dr. William J. Charm

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

prie Jeffery Avė.

Ofiso Tel. Virglnia 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244 

DIt T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

Valandos^—9—10 A- M. 
Nėdėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Vai)
gydytojas ir chirurgas

Valandos kasdien 2-4 ir 6'9 vak.
14)57 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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 Drūnswick 0597

Office and Rėš. Phone ^alntaėt 747? 
Office Hours: 2-4 p. m 1-8:36 p. w

DR. ST. NA1KELIS 
Physician and Surgeon 

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

, 4 ir 7 Iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 Iki I 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. BRUNO I
ZUBRICKAŠ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir Sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 611!

Kiti Lietuviai Daktarai .

Dr. Markeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARD8 7299

TeL Office Wentworth 6386 
Rež. Hyde Park S39I

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—3 vak-

DR. A. JĖNKINŠ
(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

........................ ...... i i i ■■■■—

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN 

;,r:;;tM;RUŠIJOS
Gerai lietuviams žinomas per, 38 

metus kaipo patyręs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISĄ S 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL..
, OFISO VALANDOS: 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVt.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 ik! 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 11

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

Advokatas
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 441’1-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6816.
Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefoną, MONROE «7«1 
Valandos: 9 ryto iki • vakaro

A, A. ŠLAKE
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395 J— i i— ! ■      ■ ■■
Remkite fnos. kurie 

garsinasi
“NAUJIENOSE*
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KORESPONDENCIJOS
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LIETUVIU DIENA PASAULINĖJE 
PARODOJE

Atostogų proga ir man teko 
matyti tą taip ilgai ruoštą lie
tuvių dieną, rugsėjo 10, New 
Yorko pasaulinėj parodoj. 
Jau 9:30 ryto užsimokėjęs sa
vo duoklę į parodą traukiu 
pro Lagoon of Nations, kur 
“Fountain Display” meta van
denį aukštyn, įvairiais balsais 
čirkšdamas vėl puola žemyn. 
Nepažįstu nė vieno žmogaus, 
tačiau iš jų veidų matyti, kad 
lietuviški. Jie dideliais būriais 
traukia link Lietuvos Pavilio- 
no. Iš ryto diena atrodė pusė
tinai surugus, tarpais pusėti
nai linojo. Atrodė, kad ta

NAUJIENOS, Chicago, UI
nitą,” “Jaunimo 
“Ant tėvelio dvaro”, 
tiltaitį”, “Žaliojoje

programos gali pakrikdyti.
Vienok taip nebuvo. Visokio 
amžiaus lietuvių minios Irau- c>
kia į pavilioną, kiek apžiūrėję

nūs. Laikraščių pardavėjai
ties visais kampais laiko iš
kėlę angliškus laikraščius,
siūlydami pirkti, o ten dide-|vas, Latvijos atstovas, tai tas 
lėmmis antraštėmis užrašytą 
25,000 lietuvių dienos parodo
je.

Po lietuviškos programos, 
vaikštinėjant parodos gatvė
mis arba lankantis įvairiuose 
pavilionuose,—kur tik nežen
gsi, vis pataikysi į būrį lietu
vių. Atrodė, kad lietuvių buvo 
užkariavę visą parodą. Prieš 
prisirkiošiant maršavimui 
prieš Lietuvos Pavilioną tapo 
pastatyta maža platformukė, 
keletas kėdžių, staliukai, ant 
kurių padėta nemažas pluoš
tas dainų, skirtų parodos die
nai. Tas dainas ima visi vel
tui, kas tik nori. Viename

tokį policistai grąžina atgal. 
Vienas iš rengėjų perėjo pro 
svečius ir pareiškė, kad pirma 
sėdynių eilė nuo steičiaus turi 
būt palikta tik garbės sve
čiams. Nemažas skaičius pri
buvo ir kunigų. Praskirtu taku 
pro sėdinčią publiką pradėjo 
eiti iš įvairių miestų chorai, 
lydimi orkestrų. Steičius tuo- 
jaus prisipildė pilnas daininin
kų, kurių galėjo buti virš po
ros tūkstančių. Chorai dau
giausia br^nytiniai. Iš kai ku
rių miestų net po kelis cohrus 
inaršavo. Labai daug chorų | 
dalvvavo iš Pennsvlvanijos ..........—.... —.................. -..... ■ -.? ,¥ .. ... * i • , išeina. Po programos visi
valstijos. Is Bostono su legio- ]jnei Parodai. Lietuvos atsto- dytojas Januškevičius Pr,c dėsni laisvamaniški fišės 
nierių ekskursija atvyko ketu-j -..................................... ..
ri specialiai traukinio vagonai. mas pranešė, kad turime iš 
Pirmininkavo Laučka, “Ame-! Lietuvos atvykusį svečią dak-l 
rikos” redaktorius. Reikia pri- tarą Joną šliupą. Daugelis iš1 p 1 1 T O W V 1 9 /"X 1 1 » Ir 1 V V • V « • Z • •

bos labai gerą akcentą turi, bet 
kada prabilo anglų kalba Bud
rys, Žadeikis, Estonijos atsto-

NĄUJ1ENŲ-ASCME Telephoto
Seržantas L. B. Loewenstein, (viduryje), kuris pės

čias iš New Yorko atvyko į Chicago, kad galėtų legio
nierių konvencijoje dalyvauti. Kelionėje Loevvenslein 
išbuvo 4 savaites. Iki šiol jis nepraleido nė vienos 
konvencijos, kad nebūtų dalyvavęs.

Margumynai
Ginklai be žmonių

Per paskutinius dešimtine 
čius’ įvairiose valstybėse buvo 
daromi paslaptingi bandymai 
pagaminti tokius gmk’.us, kurie 
galėtų veikti be žmonių aptar 
navimo, iš tolo valdomi ir va 
dovaujami radijo bangų pagal 
ha. Dabar toje srityje jau yra 
nemaža pasiekta. Beveik visos 
didžiosios valstybės jau turi ra
dijo bangomis valdomų laivų 
Tie laivai be jokio žmonių ap 
tarnavimo plaukia, manevruo
ja, paleidžia ugnį iš savo pa
trankų, išme.ta minas ir t. t 
Ateities kare tokių laivų reikš

Giesmė”/ 
“Statysiu 
girelėj”, 

‘‘šią naktelę”, “Pabuskime”,
“Pasėjau Kanapę”, “Lietuviais 
esame mes gimę”, šokiai buvo 
užvardinti sekančiai: Lazclin- 
gčle, Mikita, Suktukas, Kepuri
nė, .labilus, Jonkelis ir Kalve
lis. Atrodo, kad vardas Jon
kelis šokiui yra visai nevykęs, 
nes tai lyg pajuoka žydiško 
vardo. Kepurinė šokd.ąmi ant 
šniūrelių parišę šiaudines skry
bėles, už nugaros užrrtetę šo
ką, o tos skrybėlės maskatuo- 
ja-tąlanduoja į visas puses. 
Amerikoniškos mados skrybė
lės iš viršaus ir iš šonų įduob- 
<os. Lietuvos jaunimas, ypač
kaimo, jeigu tokias skrybėlės mė bus labai didelė; jie padės 
įstengtų pasipirkti vasaros se-1 juros ir pakrančių kautynėse 
zonui, tai greičiau ant galvos puls priešo uostus, užtvers juos 
užsidėję nešiotų, o net pasiri- kad neutralių valstybių laivai 
šę ant kaklų ir užpakalių 
sukę pašones sau daužytų, 
ir iš šalies žiūrint niekas

įvas Budrys lietuviškai kalbėda-jje^vienos progos vis traukė įjp ruslj paviliono restoranan talpumo
I paveikslus priekyje atsistojęs, 
i Visiems chorams sykiu dainųo-

ip traukia vieni vodką, o kiti; 
zubrovką.

pažinti, kad Laučka anglų kai-! publikos pradėjo ploti, kunigai ,Jant vyriausias dirigentas buvo,
sėdėdami pirmose sėdynėse nė 
vienas neplojo, ir Šliupo kal
bėti niekas neperstatė. Aš ma
nau, kad svečias norėjo kele
tą žodžių pratart į tokią skait
lingą minią žmonių.

Tapo perskaitytas sveikini-

Juozas Žilevičius. Lietuviškų v 1 '■O.
naitė. Dainos visos išėjo gerai, 
tik pradėjus dainuot “Aš ne-i 
gert atėjau” <
tapo sustabdyta, ir iš naujo n 
pradėjus dainuoti išėjo gerai. 
Pirmiausia sudainavo Ameri
kos ir Lietuvos himnus, “Mal-

jų angliškos kalbos akcentas
net ausį rėžia, rodos, kad ne
angliškai ir kalba/

Kalbėjo Pasaulinės Parodos
pirmininko atstovas, Jungtinių mas iš Kauno nuo Skipičio. Iš
Valstijų komisionierius Pašau- Lietuvos atvežtų paveikslų ro- da už Tėvynę”, Pasisėjau žalią
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už-| negalėtų atgabenti priešui mais- 
kur to ir karo medžiagos.
ne-. Esą išrasti radijo bangomis 
di- valdomi labai greiti torpediniai 
su- motorlaiviai. Tie maži 20 tonų 

i laive.iai apginkluoti 
‘dviem torpedomis ir prikrauti 
(sprogstamosios medžiagos. Tuo 
atveju, jei jų iššautos torpedos

viams išsiskirsčius apie 9:20 Vą ar uostą paleidžiamas visasf. ’ v** T A. > VA »

l:ių instruktorė Maria Baro- vaj vakare Fountain Display motorlaivis su sprogstamosios
— ' kombinacija fontanų ir fajer- medžiagos kroviniu. Tikslą pa-

didgehto staiga ’verkM Pag_erbė Lietuvą. Fonta-
ną apšvietė Lietuvos tautinėmis 
spalvomis—geltona, žalia, rau

siekęs laivelis sprogsta su bai
sia jėga- ir viską aplinkui sunai
kina. Radija bangomis tie lai-

dona, o į muzika buvo įpinta veIiai «ali buti vairuojami »
Lietuvos himno melodija.

—P. Kručas

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra vsų išdįrbysčių 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 
LvKią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime 
kaina’ už jūsų senąjį, o 
šią dalį
GALf’iE IŠSIMOKĖTI 

nVEIUS ME'f'US.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

gėtą 
liku-

PER

•>

radijo
kurie taip pat 
bangomis.

Jie busią vartojami 
naikinti, tvirtovėms 
“nuvalyti” kelią pės- 
puolant miestus. Už-

400 klm., nustatytoje

Vardas.

Adresas.

Valstija.

Į. f- U i VA1

EXEMPLAR OF GENERAI. M0IORS VALUI
Ct k « ii. A V >. . ,

Šliupas, o'prie jo prieidami 
mažesnio kalibro tautiečiai 
sveikina daktarą ir rekomen
duoja patys save kas jie tokie 
yra.

Pradėjus rinktis lietuviškos 
parodos komandieriams, pub
lika nuo platformukės pasiša
lino tolyn. Kapitonai, apsiren
gę uniformose, kiekvienas sa
vo diviziją vedė tam tikra 
vieta, kur pagalios susiliejo 
į didžiąją parodą.

Visas prisiruošimas prie lie
tuvių dienos, matyti, buvo va
dovaujamas kunigų, nors tau
tiečiai sykiu dalyvavo, bet bu
vo tik pagelbininkai parodai 
rengti. Lietuvių dienos rengi
mo (komitete neatrodo, kad 
butą harmoningos tvarkos, nes 
ženklelius katalikų srovės 
žmonės pardavinėjo iš anksto 
padarytus vienokius, o tautie
tis Strimaitis parodos aikštėje 
pardavinėjo visai kitokius,— 
pusėtinai didelius guzikus su 
ribinuku ruožuotu lietuviškoje 
vėliavoje, su antspauda pažy
mėta “Vienybė”. Tas parodė 
netvarką. Vieni vienokius žen
klus nešiojo, kiti kitokius, 
nors kaina visiems vienoda— 
25c. Besikalbant su advokatu 
Gugiu iš Chicagos, prieina ku
nigas C. Skrypka iš Bingham- 
ton, N. Y. Draugiškai pasisvei
kina su Gugiu, matyti, kad 
nuo seniai yra pažįstami žmo
nės. Gugis pasipirko nuo Stri
maičio tautišką guzikutį sau 
ir kunigui Skrypkai. Užgirdus 
orkestro griežimą, grįžtant už
baigus maršavimą, publika 
pradėjo žygiuoti į taikos aikš
tę klausytis programos.

šitų žodžių rašytojui butų 
netekę matyti programos daly
vių ant platformos, nes per 
daug sėdynėse buvo publikos. 
Vienas advokatas suteikė ti- 
kietą kaipo svečiui, ir su tuo 
bilietu patekau prie pat stei- 
čiaus antron^ sėdynių eilėn. 
Nuo publikos buvo atskirta tik 
keturios eilės sėdynių, su per- 
tiesta virve skersai. Kas neturi 
specialio ženklo kaipo svečias,

Mes Sustatėme Milijonų 
Būrį i Eilę!

>$$$£ 
o.

■S:

c*
* «.
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Kiekvienam 1940 Buick’e jus rasite patyrusių inžinierių darbą ir tradiciniai tvirtą 
Bu:ck’ą—praturtintą visomis extra vertybėmis, kokiomis tik General Motors ' 

mokslo ir Buick darbo skyriai gali aprūpinti.

NE, JUS negalėjote to padaryti, ko 
mes norėjome padaryti, ir padaryti 
jį pigiai.

Jus negalėtumėte ir savo dalies nuro
dyti, kad perpildyti lauką, nurodant 
kiek jus galite {DĖTI, paskui IŠIMTI 
—ir su priprastu pasiruošimu palai
kyti žemas kainas.
Jus negalėtumėte iki smulkmenos su
balansuoti inžino, sukrauti ant freimų 
ir gyrų, sustiprinti bodies, praturtinti 
apmušalus ir pritaikymus, pagerinti 
išvaizdą, pagerinti vertybę nuo colio, 
nuo svaro ir dolerio—ir tai padaryti 
su pastarų metų metodu.
Bet mes tai padarėme ir atnaujinome 
savo didžiules modernas dirbtuves

išnaujo—sustatėme aštuonis ini 
lijonus naujų dolerių į eii 
Buick’o 1940 metų eilę.

IŽĄ MES už tai gavome? Tikriau, 
•HV paklauskite, ką jus GAUNATE? 
Klausykite. Jus gaunate didelį gražų 
automobilį, tokio stiliaus, kad paliestų 
jūsų akį—fasoninį.. paterną visiems 
ateinantiems metams. Tik apsižiūrė
kite ir pamatykite.

Jus gaunate karą tokį, kuris tikru
moje žvilga savo veiklos žibėjimu, 
modernas kaip televizija savo nuosta
biais budais, kokiais jis atlieka, savo 
paskirtį.
Jus gaunate nuostabiai inžinerijos 
atliktą česis darbą, riestą kaip musių

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

*895 * Pristatymai pagrįs- 
( tas gelžkėlio, valsti
jos ir vietos valdžios 
mokesčiais (jei tokių 
yra), pasirinktinų 
priedų ir dalių—ex- 
tra. Kainos galt pa
sikeisti be pranešimo.

laivo kylius sii savo torque-tube nu
garkauliu. -
Jus gaunate į savo rankas tą chirur- 
gišką, skraidantį, stiprios jėgos nena- 
Ivgįnamo DyąąfĮash inžiną, dabar 
elektriškai subalansuoto iki mikro
skopiško tobulumo.
Jus gaunate 72 nąUją savybę ir dau
giau. Jus gauname? pasididžiavimą, pa
sitenkinimą ir džiaUgsmą—-nes čia jus 
gaunate. Buick’4 / savo nesumušamu 
gerumu. .

' • ... ." ■

Milda Auto Sales
806 WEST 31st STREET, CHICAGO, ILLINOIS

kito laivo arba iš lėktuvo 30 
kilometrų atstume. Dėl didelio 
jų judrumo, labai sunku į juos 
pataikyti iš patrankų. Tokie iš 
lėktuvų vairuojami laiveliai 
naudojami gaudyti povandeni
niams laivams. Lėktuvo stebė
tojas, suradęs povandeninį lai
vą, tuojau nukreipia į tą vietą 
laivelį ir reikalinga akim’rka 
nuskandina jį su visu sprogsta
muoju krovinių, kuriam spro
gus, povandenis laivas sunaiki
namas.

Jau buvo pastebėta lėktuvų- 
robotų, kuriuose lakūnus pa
keičia radijo bangos. Ameriko
je vienas toks lėktuvas robotas, 
radijo bangų vairuojamas, nu
skrido
vietoje išmetė bombas ir grįžo 
atgal į aerodromą. Tokie lėktu
vai yra baisiausias ir pavojin
giausias ginklas. Iš tolimos ra
dijo stoties bangomis vairuoja
mi, jie gali nuskristi į kitos 
valstybės teritoriją ir apmėtyti 
bombomis miestus, susprogdin
ti tiltus ir kitus taikinius. O 
svarbiausia, kad jie gali veikti 
ir nakties metu, tamsoje, nes 
visas skridimas ir puolimo vie
ta nustatoma pagal tikslius ap
skaičiavimus žemėlapyje. Jei 
toks lėktuvas pašaunamas, jis 
krinta žemyn ir kritinio vieto
je susprogdina visas savo turi
mas bombas, Todėl pašautas 
ant miesto jis gali padaryti tą 
pačią žalą ir nukritęs.

Radijo bangos jau pritaiko
mos tankams vesti ir minoms 
Susprogdinti. Tokie tankai ro
botai gali ne tik slinkti į prie
kį, bet ir šaudyti iš patrankų 
ir kulkosvaidžių, net mėtyti 
granatas, 
apkasams 
griauti ir 
liniukams
slėnių spauda skelbia, kad to
kių tankų jau turi Amerikos, 
Vokietijos ir Anglijos karino 
menės. Daromi bandymai su 
šliaužiamomis minomis, kurios 
beveik panašios į mažus lanke
lius. Radijo bangomis valdo
mos, jos per visas kliūtis nu
šliaužia į paskirtą tikslą ir čia 
su baisia jėga sprogsta. Tokių 
minų turinti Vokietija. Bendrai 
radijo bangų pritaikymas karo 
reikalams dabar labai plačiai 
bandomas ir ruošiamas. Pran
cūzų ir vokiečių tvirtovėse yra 
Įrengta ištisos baterijos patran
kų ir kulkosvaidžių lizdai, ku
rių aptarnavimui nereikalinga 
žmonių. Nustatytu laiku pa
trankos ir kulkosvaidžiai šaudo 
patys į visas vietas, kur juos 
nukreipia radijo bangos. Svie
dinius ir šovinius paduoda tam 
tikri aparatai, 
valdomi

— iš stoties —

W.G.E.S.

Hglrslt 
muziką

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

Kasdien
iki

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skal- 
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti t tas Krautuves, 
kuriai Skelbiasi Naujienom.

A. >'

MADŲ

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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žinti, kad demokratija turi teisę gintis; turi ne tiktai tei
sę, bet ir pūreigą. - ’ . /

Kol demokratijos priešai stengiasi tiktai paskleisti 
savo idėjas visuomenėje, jie bėra pavojingi. Sėt kuomet 
jie susideda su svetimų šalių valdžiomis ir ima griauti 
demokratiją iš vidaus, veikdami pagal tų valdžių instruk
cijas ir gaudami iš jų pinigus šitam tikslui, tai demokra
tija tokiems savo priešams *pataikauti negali. Nes tai bu
tų saužudvstė.

^Demokratija turi ginti savo frontą viduje, jeigu ji 
nori sėkmingai gintis nuo išorinio priešo.

r -.i

.—tatai........................... .. I I ■ta*

^APŽVALGA;
ta*Mtatatatatata*MiM(M«hi|ata^^u*

Pavojus Estijai TRAUKS TIESON KOMU- O KLAIPĖDA KARIAUJA
NISTUS IR NACIUS —-----

Lietuva stengsis išsaugoti 
neutralitetą

Gyvename, kaip biržos makleriai. — Savo duoklę karo 
dievaičiui jau esame atidavę. —Skęstantis ir už šiau
do griebiasi. —- Bolševikiškos Rusijos vingią vingiai 
Lietuvai yra <etai žinomi. — Ką Maskva diktuoja, 
tai užsienio komunistai kartoja, 
likti gyva. — f 
mas Europos žemėlapis.

Lietuva nori iš-
Niekas negali pasakyti, koks bus busi-

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Ar tik nežus vienos Baltijos respublikų nepriklauso
mybė?

Estija yra neutrali dabartiniame Europos kare, bet 
jai gręsia pavojus. Prieš ją darosi vis agresingesnė so
vietų Rusija.

Sovietų valdžią pirmiausia prisikabino prie estų dėl
to, kad Estijos uoste buvo pasislėpusi viena lenkų sub- 
marina, kuri paskui pabėgo. Rusai apkaltino Estijos val
džią, kad ji tyčia nesulaikiusi tos submarinos ir tuo budu 
sulaužiusi neutralumą.

Rodos, kas Maskvai galvoje, ką estai daro arba ne
daro su lenkų submarinomis. Jeigu protestuotų Vokieti
ja, tai butų suprantama, nes ji su lenkais kariauja. O ru
sai sakosi esą “neutralus”, tai koks jų biznis gaudyti Bal
tijos juroje lenkų submarinas, kurios juk negali padary
ti jokios žalos rusų “vaduojamiems” baltgudžiams ir uk
rainiečiams Lenkijoje ?

Bet sovietų valdžia vistiėk prisikabino prie Estijos 
ir buvo pradėjusi net blokuoti jos krantus.

Blokada buvo nuimta, tačiau už kelių dienų sovietų 
valdžia pasišaukė į Maskvą Estijos užsienių reikalų mi- 
nisteri, Karolį Selterį. Jisai tenai nuvyko, turėjo pasikal
bėjimą ir lėktuvu skubiai išskrido atgal į Taliną rapor
tuoti savo valdžiai.

Oficialiai buvo skelbiama, kad ministeris Selteris ke
liavo i Maskvą tartis su rusais tik dėl prekybos sutarties 
atnaujinimo, bet Europoje manoma, kad tikslas buvo vi
sai kitoks. Stalinas, esą, pasišaukė Estijos ministerį sU 
tokiu pat tikslu, kajį> kad Hitleris šaukdavo į Berchtes- 
gadeną mažųjų vūlstybiij ’ministerius ir jiems diktuMa* 
Vo, ką tos valstybės turi daryti, jeigu jos nori išgelbėti 
savo kailį.

Žinios iš Švedijos praneša, kad Estijos užsienių rei
kalų ministeriui buvo įteiktas Maskvoje ultimatumas, ši
tokio turinio:

1. Kad Estija turi duoti sovietų Rusijai laivyno ba
zes Dagoe ir Gesei salose;

2. Kad Estijos užsienio prekyba turi būt pavesta so
vietų kontrolei.

Ne gaila to, kad Stalinas įteikė tai mažiukei Pagal- 
tės respublikai ultimatuiną, bet jisai pradėjo ir koncen
truoti “raudonąją” armiją prie Estijos sienos.

Taigi atrodo, kad bolševikai yra pasiryžę Estiją pa
vergtu o jeigu ji drįs priešintis, tai sūnaikinti! Ir ką ji 
dabar gali daryti?

Kai sovietų valdžia susidėjo su Vokietijos naciais, 
buvo spėjama, kad už Stalino talką Hitleris jam prižadė
jo duoti sklypą Lenkijos ir pavesti jo “globai” Pabaltės 
kraštus. Pusę Lenkijos Stalinas jau turi, tai dabar jisai 
eina pasiimti kitą dalį “atlyginimo”.

Ar ir šitą savo aktą Maskva vadins “taikos žygiu”?

J. V. kongreso komitetas, ku
ris tyrinėja ne-amerikinius vei- 
dmus> vienbalsiai nutarė per
duoti teisingumo ir valstybės 
departamentams įrodymus apie 
tai, kad Komunistų Partija ir 
nacių Bundas sulaužė federali-? 
nį įstatymą, kuris reikalauja, 
tad kiekviena svetimos valsty
bės agentūra užsiregistruotų, 
paduodama savo viršininkų var
dus, narių sąrašus, įplaukas ir 
išlaidas. Komiteto pirmininkas 
Dies sako, kad faktai, kuriuos 
surinko komitetas, aiškiai rodo, 
jogei Komunistų Partija palai- 
<o artimus ryšius su sovietų 
Rusijos valdžia, o naciškas a- 
merikonų-vokiečių Bundas 
su Berlynu.

Vienas kongreso komiteto na
rys pareiškė:

“Kadangi šis kraštas gyve
na rimties padėtyje, tai aš 
manau, kad atstovų kotnite- 
tas turi pareigą tūojaūs supa
žindinti valstybės ir teisingu
mo departamentus su liudi
ninkų parodymais, kurie tą 
dalyką liečia.”

1

Už nusikaltimą įstatymui a- 
pie > svetimų agentūrų registra
ciją komunistai ir naciai gali 
būtaštriai jiubaųsU

Jeigu Klaipėdos kraštas butų 
pasilikęs prie Lietuvos, tai da- 
bar ir jisai butų neutralus. Bet 
kadangi jisai yra įkorpoi’UOtaš

Vokietiją, tai jisai dalyvauja 
care. “L. Ž.” paduoda tokių ži-

“Vokiečių nuotaikos Klai
pėdoje, jos krašte ir visuose 
Rytprūsiuose visiškai karo 
žymėje. Visas gyvenimas jau 
suderintas su karo veiksmais. 
Po mobilizacijos daugybė vy
rų kariuomenėje, namie tik
tai moterys, bet ir jų dauge
lis karo tarnyboje...

“Visame krašte uždrausta 
klausytis svetimų radijo sto
čių ir turėti foto aparatus. 
Fotografuoti reikia specialių 
leidimų. Gestapo yra pada
riusi nemaža suėmimų. Len
kų tautybės gyventojai iš 
Klaipėdos ir Rytprūsių bėga 
be pasų ir vizų per sieną.”
Klaipėdos krašto gyventojai, 

esą, iki paskutinės valahdos ti
kėjosi, kad karo nebus. Dabar 
daugelis jųy be abejonės, gaili
si, kad jie yra po vokiečių val
džia. .. i •

NUKRITO LIETUVOJE
VOKIEČIŲ LĖKTUVAS

A. VOLDEMARAS GYVE 
NA ZARASUOSE ,

Demokratijų vidaus frontas

Prieš prasidedant. karui vie
nas Amerikos korespondentas 
buvo pranešęs, kad Augustinas 
Voldemaras, sugrįžęs iš Fran- 
euzijos Lietuvon, buvo Kybar
tuose suimtas. Bet musų korės-, 
pondentas J. Keistas rašo, kad 
buvusis Lietuvos diktatobelis jo
kių keblumų su valdžia neturi. 
Sako:

“Augustinas Voldemaras iš 
užsienių jau sugrįžo, jisai ap
sigyveno Zarasuose, ir kiek 
tenka patirti, jokios politinės 
veiklos nevystys, nes jo ša
lininkai taip pat apiimo.” 
(žiut. “Nauj.” rugsėjo 25 d.)

“Naujienų” korespondentas, 
be to, pastebi, kad Lietuvoje 
dabartiniu laiku “jokius opozi
cinės nuotaikos visai nejaučia
ma”.

Pačioje karo pradžioje, kaip 
praneša EItą> nukrito Lietuvos 
teritorijoje,, netoli lietuvių len
kų sienos, Vokiečių žvalgybinis 
lėktuvas. Skridęs puskarininkis 
buvo internuotas, o lėktuvas lai
komas karinėje priežiūroje.

Lėktuvas esąs smarkiai 
kentėjęs nuo kulkų.

.. -------- ,

nu-

“L. ŽINIOS” RAŠO APIE 
VYT. BRAZĖS KELIO

NĘ . OKEANU
• t1*-

Kaupiškės 
pakartojo iš 
šymą, kaip 
Brazė (“N.” 
shoje sūnūs) 
“Kualoa” iš 
Frahcisco.

“Lietuvos žinios” 
“Naujienų” apra- 
lietuvis Vytautas 
skaitytojo Keno- 
plauke savo laivu 

įJonoiulu į San

KVAILA KOMEDIJA

Demokratinėse šalyse turi laisvę ir demokratijos 
priešai. Seniaus iš to nieko blogo nepasidarydavo. Bet po 
pasaulio karo tokia demokratijos tolerancija ne kartą 
yra davusi liūdnų pasėkų.

Sakysime, Vokietijoje demokratijos priešai, pasinau
dodami tomis laisvėmis, kurias konstitucija buvo sutei
kusi respublikos piliečiams, taip sustiprėjo, kad, galų ga
le, jie sunaikino pačią respubliką. Austrijoje ir Čekoslo
vakijoje atsitiko panašus dalykas.

Taigi šiandien demokratinių šalių valdžios jau daro
si atsargesnės, labiausia Europoje, kur prasidėjo karas. 
Štai Francuzija vakar uždraudė komunistų partiją ir vi
sus komunistų kontroliuojamas organizacijas. Komunis
tų laikraščiai buvo uždrausti pačioje karo pradžioje, kuo
met jie ėmė “sveikinti” sovietų Rusijos paktą su Hitle
riu. ‘ /

Bet rengiasi imtis aštrių priemonių prieš demokrati
jos priešus ir Amerika. J. V. kongresas jau daro spaudi
mą, kad valdžia pašalintų iš visų valdinių vietų fašistus 
ir komunistus. Kongresmanai reikalauja, kad ir darbi
ninkų unijos apsivalytų nuo tų elementų.

j

Tame “griaunančių” elementų slopinime demokrati
nių šalių valdžios kartais nueina ir per tįbli, taip kad ten
ka nukentėti ir nekaltiems žmonėms. -Bet . reikia pripa-

LIETUVOS NEUTRALU
MO PASKELBIMAS

Rūgsėjo 1 d., kai prasidėjo 
karas, Lietuvos respublikos pre
zidentas A. Smetona ir ministe- 
ris pitmininkas brig. gen, Čer
nius formaliai paskelbė Lietu
vos heutralit'etą šitokiu aktu:

“Pasirėmęs 1939 m. sausio 
25 d. neutralumo įstatymo 111 
str., skelbiu: 1) prasidėjus 
tarp svetimų valstybių karo 
veiksmams, Lietuvos Respu* 
blika pasilieka neutrali; 2) 
Lietuvos Respublikos teritd- 
rijoje draudžiami Visokie 
veiksmai,/kurie, pagal bend
rai pripažintas tarptautinės 
teisės taisykles, pažeidžia ne-, 
utralumą; 3) Lietuvos Respu
blikos neūtra'lumui išlaikyti 
nuo 1939 ni. rugsėjo 1 d. vi
soms kariaujančioms valkty
bėms taikomi heūtraiūmo į* 
statymo ^wsdtai.”
Panašius pi^rbįški^ūš padarė

Latvijos it* festijbs prfežiflfentai. Tbėhdtd? .

Komunistai iŠ “Vilnies” pa
stogės zylioja po kolonijas, 
skelbdami, kad Am. Liet. Kon
greso centro komiteto nutari
mas iš rugsėjo 6 d. buvęs “ne
teisėtas”, — nežiūrint to, kad 
komiteto posėdyje dalyvavo ab
soliuti dauguma narių ir jie 
vienbalsiai nutarė A.L.K. likvi
duoti. ;

Štai L. Jonikas nuvyko pas 
savo sėbrus į Kenoshą ir pakišo 
jiems rezoliuciją, kad jie “ne
klausys Grigaičio”. Jonikas dar 
vis save vadina “centro sekre
torium” ir žada “suvienyti vi
sas pažangiąsias Amerikos lie
tuvių jėgas”. Su kuo suvienyti 
— ar su nacių “Bundu”? Taip, 
kaip komunistų patronas Stali
nas kad susivienijo suyHitleriū?

Ueriau būtų, kad komunistai 
tų kvailų komedijų nevarinętų.

Amerikos Lietuvių Kongresas 
buvo įstrtgtaš dėmbkmijos gy- 
nim’ui ir kovai prieš fašizmą. 
Bet kuomet sovietų Rusija per
simetė į hltiėriškoš ' Vdkietijos 
pusę, o musų komunistai šitą 
dėmbkratijos' išdavimą Užgyre, 
tai kaip gali pažangioji visuo
menė dar turėti su jais ką nors

i ' ‘ \
... ;

(Tęsinys)
Mes tik nusišypsome, kai skai

tome prancūzų komunistų or
gane, kad, girdi, galop agreso
rius buvo priverstas pasibelsti 
į tas duris, kurias jisai neseniai 
norėjo išlaušti. Esą, Hitleris da- 
ėjo iki to, kad turėjo prašyti 
SSSR pasirašyti nepuolimo pak
tą! Esą, tai Stalino nuopelnai! 
Panašiai rašo prancūzų komu
nistų organas Humanitė.

Jisai rašo, tik todėl taip, kad 
Maskva jam tas mintis pakišo. 
Ir j ūsų komunistų spauda pana
šiai turės taip rašyti, nes bus? 
jai taip įsakyta rašyti! Bet įdo
mu, kaip prancūzų komunistai 
tuomet rašys, kaip Hitlerio ve
dama kariuomenė pradės boin- 
barduoli Paryžių!
, Juk prancūzų komunistai dar 

ne taip seniai balsavo už Pran
cūzijos karo biudžetą ir gyrėsi, 
kad jie visais budais ginsis nuo 
vokiškojo agresoriaus! Ir jūsų 
komunistai tvirtai dėjosi esą di
deli Vokietijos valstybės nepri
klausomybės šalininkai ir ragi
no palaikyti ginklų fondą, net 
tiese tautininkams savo ranką 
O ką jie iūūmėl darys, kaip 
Lietuvą įsibraus vokiški žanda
rai, Maskvos sąjungininkai?

Mes galėtume net paklausti, 
kaip jaučiasi dabar SSSR gy
venantieji žydai sulaukus su 
Vokietija bičiulįškų santykių? 
, Bet visa mus tai y įsai nejau
dina !

Mes savo valstybės reikaluo
se taip pat norime būti egois
tais iki gyvo kaulo! Juk tokiais 
egoistais savo valstybės reika
luose yra ir komunistai! Komu
nistai giriasi, kad SSSR yra sti
priausia valstybė visame pasau
lyje, tai kam buvo jiems reika
linga daryti tokia sutartis su 
Vokietija, su fašistine Vokieti
ja! Mums pėra paslaptis, kad 
SSSR Vokietijai pasižadėjo ka
rui ištikus teikti reikalingas pre
kes, kalbama, kad tos prekės 
tranzitu eis per Lietuvą!

Bet taip pat kalbama, kad 
SSSR ir Vokietija pasidalino sa
vo įtakos sferomis. Baltijos val
stybes observuosianti SSSR, o 
Lenkiją Vokietija!

Tai jau liūdniau!
Tai jaū būtų tikras pasikė

sinimas į musų nepriklausomy
bę. Mes gerai žinome, ką tai 
reiškia diplomatinėje kalboje 
sferų pasidalinimas! Bet mes 
neliūdėsime, nes žinome, ką 
reiškia šių dienų pasirašyti vi
sokie paktai ir didelių vyrų duo
ti -garbės žodžiai!

Ar taip seniai Hitleris visam 
pasauliui viešai pasakė, kad Eu
ropoje Čekoslovakiją išparcia- 
liavus jisai neturi jokių tento- 
Halinių klausimų!

Maskva juk ir daug kartų 
Vokietiojs adresu yra paleidusi 
karčių žodžių, o štai darbai sa
ko visai ką kitą!

Turint visus tuos faktus gal
voje Lietuva visai nuoširdžiai 
nori visų tų Europos didelių 
ginčų akivaizdoje pasilikti nuo
šalyje.

Jau sakėme, kad ji kabo die
vaičiui savo duoklę yra atidavu
si. Lietuva nori ramiai gyven
ti!

Lenkija daug privirė košės! 
juk ji pirmoji ištiesė Vokietijai 
ranką, ją ne lik moraliai parė
mė, bet net prisidėjo prie Savo, 
broliškos tautos krikdymo. Če
kų valstybę palaidojo! iMums vi
sai nepakeliui su Lenkija!

Lenkija iki šiai dienai ir to*'’ pergyventi.

, e didžioje savo nelaimėje nė
ra Lietuvai nuoširdi! Jos kvie
čiami į pagalbą turime moralės 
teisės atvirai pasakyti, kad lik
sime neutralus, bet jei vokiečiai 
mus puls, mes tuo pat atsaky» 
sime, ir tuomet turėsime su 
enkais bendrą frontą 1

Lygiai, jei Lenkija mus puls, 
mes puolimu atsakysime, ir tuo
met turėsime bendrą frontą su 
Vokietija!

Lietuva nori išlikti gyva ir ji 
išeidama tik grynai iš savo val
stybės interesų turi elgtis taip, 
kaip tie interesai jai diktuoja!

Tai labai žiaurus gyvenimo 
dėsnys, bet jisai yra neišvengia
mas! Vakarų Europos demokra
tija — Prancūzija ir Anglija, 
savo valstybių politikos aukštes* 
niais sumetimais, savo egoizmu 
besivaduodama paaukojo savo 
ištikimą sąjungininkę Čekoslo
vakiją, ii4 jei dabar luodvi vals
tybės ryžosi Lenkijai padėti, tai 
tik todėl, kad jų valstybės sau
gumo sumetimai taip reikalau
ja elgtis!

Tai juo labiau Lietuva dėl kb 
tų negali aūkotis!

Tiek Prahcūzija, tiek Anglija 
dabar yra valdomos stambaus 
kapitalo atstovų! . Tų kapitalų 
interesai joms diktuoja taip, o 
ne kitai elgtis! Dar šiandien 
sunku numatyti, kaip Anglija 
pasielgs su Lenkija, ar ir šiuo 
metu mes nesulauksime antro 
Miuncheno! , •

O jau antras Miunchenas se
niai butų gimęs, jei ne Lenkijos 
tasai kietas užsispyrimas.

O Lenkija spiriasi tik todėl, 
kad jos valstybei gręsia tikras 
pavojus. Anglija, Prancūzija ši
tai galvojo turėdamos ir žino
damos, kad Vokietija dar labiau 
sustiprėsianti ir kad jų koloni
joms taip pat tuomet gręstų tik
tas pavojus, todėl ryžtasi Len
kijai padėti!

Bet tai nėra nuoširdi pagal
ba, o tik reikalo spiriama. O iš 
viso tarptautinėje politikoje nė
ra reikalo nuoširdumo ieškoti.

Nei Prancūzija, nei Anglija 
nėra pasisakiusios, kad jos, rei
kalui ištikus, Lietuvą parems. 
Iš čia jau seka, kad Lietuvos 
politika turi būti visai savai
minga, apdairi. Jei derybų me
tu bus kas 
ir imti.

• Tai visai 
iki šiol jus 
tuyos balso, 
kam ji pritaria ir kuriame fron
te jos simpatijos. Kiekvienas iš 
musų asmeniniai gal ir turiihe 
savo simpatijas, bet valstybės 
reikalai kartais verčia tuos sim
patijos jausmus labai giliai pa
slėpti.

Didieji, didžiosios tautos, tik 
grynai savo egoizmo vedamos 
daro vienas ar kitas sutartis, dėl 
ko lietuvių tauta čia turi eiti 
kitu keliu. Taip, galite atsikirs
ti, kad dar yra darbininkijos 
reikalai, socializmo idealai. Bet 
mes žinome, kad Prancūzijos 
socialistai, Anglijos darbo par
tija užgyre Miuncheno politiką, 
o juk tuomet buvo palaidota 
demokratiška čekbšlovakija, 
kur laisvai veikė socialistai, ko
munistai, spauda nežirtojo cen
zūros it gyvavo, susirinkimų, 
žodžio laisvė, o dabar, dabar le
nais viešpatauja fašistų žanda 
rai.

Jei 'Čekoslovakija butų bet 
kokiu budū išsaugojus savo ne
priklausomybę, teikia tikėtis, Ši

ltų žiaurumų jai hebulų tekę

Juk tai yra neginčytinas fak
tas, kad Čekoslovakija tose sie
nose, kuriose ji turėjo savo val
stybę, būvty sukurta ne tiek pa
čių čėkų noru, kiek Prahčūžijos 
ir Anglijos raginama.

Karo strategijos sumetimais 
Prancūzijai ir Anglijai buvo .» 
reikalinga tokia, o ne kitokia 
Čekoslovakija.

Ir štai Prancūzija ir Anglija 
Savo didžiuliu egoizmu besiva- 
duodamos tų savo kurinį leido 
pakrikdy ti!

Pakrikdė ir kartu labai skau
džiai apsiriko. Vokietija Čekus, 
slovakus sudorojus nenurimo 
ir pareikalavo žymiai daugiau! 
Kas dabar gali pasakyti, ką 
slaptoji Anglijos ir Prancūzijos 
diplomatija yra Lenkijai pasi
žadėjusi?

Apie Lietuvą tos diplomatijos 
nėra Visai kalbama, ar ji kar 
tais lenkams jos nėra pažadėju
si?

Juk Štai Lenkijoje jau pasiro
dė busimos Lenkijos sienos. Te- ,f 
nai Lietuvos jau nėra, ji Len
kijai prijungta!!!

Tiesa, tasai žemėlapis dabar 
jau konfiskuotas, — matykite, 
ne laiku išleistas, į Lietuvą ji
sai padarė labai blogų įspūdį, o 
juk Lenkijai dabar labiau negu 
kada yra reikalinga Lietuvos

r

laimėta, tai reikia

nesistebėkite, kad 
visai negirdite Lie- 
kad ji nėpasisako,

sim- 
nori‘f

visai

Štai dėl ko Lietuva dabar vie
šai negali švaistytis savo 
patijos jausmais! Lietuva 
likti visai neutrali!

Lietuva nori pasilikti
nuošalyje visų tų Europos dide
lių valstybių ginčų! Ir jei Lie
tuvai teles pasukti visai kitais 
keliais, tai ji darys ne tiek savo 
valia, kiek kitų spiriami.

Gyvename tikrai istorinius 
laikus ir niekas dabar negali at
spėti ir pasakyti, koks Europos 
žemėlapis ateityje atrodys.

Bet mes visi vienodai džiaugę 
simės, jei busimame Europos 
žemėlapyje Lietuva nebus pa
miršta ir jei ji galės susikurti 
jai prideramose sienose,. jei ji 
turės? ’plalešriį išėjimą į juras ir 
įsikurs savo istorinėje sostinėje!

O kokiomis ji priemonėmis 
tai atsieks, mes ir visi kiti jos 
dėl to nesmerks! Kas dabar kal
ba kokiomis priemonėmis su
kurta didžioji Britų imperija, 
ar štai jūsų U.S.A.

Visuose jaunuomenei skiria
muose istorijos vadovėliuose vi
sos tos priemonės labai yra iš
girtos! —Para Beitum

(GALAS)

JUOKAI
PADORUS ŽMOGUS

— Tiesa, aš pasirašiau vek
selius svetima pavarde. Bet aš 
tai padariau kaip padorus žmo
gus, nes kaip galėjau 
šyti savo pavardę, jei 
žinojau, jog negalėsiu 
sėlių išpirkti?

pasira- 
puikiai 

tų vek-

Kai kartų degė Londono Dru- 
rylane teatras, jo direktorius 
Sheridanas — žinomas kome
dijų rašytojas — sėdėjo vieno 
artimo restorano sode ir gėrė 
vynų. Vienas iš jo bičiulių ne
iškentė nenusistebėjęs direkto
riaus šaltakraujiškumu.

— Na, juk ar negalima prie 
savos ugnies savo vyno stiklų 
išgerti! — atsakė direktorius.

— Tu ir netikėsi, kaip daž
nai, ant kelių atsiklaupę, pra
šydavo manęs, kad ištekėčiau, 
— giriasi sužieduotinė savo su
žadėtiniui.

— Taip? Kas jie tokie? — 
klausia šis.

— Mano tėvai, — paaiškino

Mokytojas: Pasakyk man, 
Maryte, iš ko dirba dešras?

Mergaitė tyli.
Mokytojas: Juk esP mėsinin

ko duktė, ir turėjai jau ne kar
tą matyti, iš ko tėvelis dirba 
dešras.

Marytė: Mačiau, bet negaliu 
sakyti, nes tėvelis uždraudė.
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STRUMAI JAU GRJŽO Iš KANADOS
Žinios iš Cicero padangės

Medžioklė pavyko. — Sidabro jubiliejus. — Ligonis. — 
Kitkas.

CICERO. — Kaip jau žino 
plati visuomene, Cicero me
džiotojas, p. Joe Shametas, ir 
chicagietis p. J. Ažukas, išva
žiavo į Kanadą medžioklei. Ti
kėjosi ten išbūti iki pabaigos 
šio mėnesio, bet išėjo visai ki
taip. Už savaitės grįžo, ir ne
tušti. Parsivežė apie tūkstantį 
svarų gyvūną. Galva kaip ark
lio, bet dideli ragai. Tai bus 
briedis “moose”, ir jį nušovė 
p. Shametas. Be to, jisai pašo
vė didelę mešką, bet jinai pa
spruko. O p. Ažukas tiksliai tai
kė nušauti stirną, bet ji pabė
go ir pasislėpė. Po to viso ne
benorėjo ilgiaus būti ir grįžo 
namo praeitą penktadienio va
karą. Kaip oras atvės, tai jie 
vėl trauks medžioklėn, nes su
sitiko du geri sportsmenai ir 
geri šovikai.

Praeitais metais p. Smametas 
irgi parsivežė iš Kanados ne
mažą sutvėrimą — “moose”. 
Jų galima užmušti tik vieną.

Mes čia turime ir daugiau 
nepaprastų strielčių: K. T. Al 
Tamalunas, Joe Gurskis, F. 
Undraitis, C. Rudaitis, P. Palu- 
lis. Butų neprošalį jiems vi
siems išvažiuoti medžioklėn.
Na, jie ir važiuoja ir kartais

DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymdfe 
• Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE.. 6975
................................................- .1 I -II. > • ■ II . I

MARČ)UKTTE
Antoihatic Hcating Sales 
6747 S. Western Avė.

ilemlock 1770
Črahė Co. angliniai Stoker’iai 
—Automatiški 011 Burner’iai 
—Boleriai — Apšildymo Sis
temos — Karštu vandeniu ar 
garu—Dykai apskaitliavimas— 

Nereik pinigų įmokėti—3 
metai išmokėjimui.

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.
Saukit Tel. YARDS 3408

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis j Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
mėtų.

1739 So. Halsted St
GHICAGO, ILL.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

parveža. Tad visiems geros lai
mės, o po to turėsim šaunias 
vaišes.

Sidabrinis jubiliejus
Praeitą sekmadienį pp. Sha- 

metų svetainėj buvo atšvęstos 
25 metų sidabrinis jubiliejus 
pp. Balčunų. Iškilmės pradėta 
iš pat ankstaus ryto. 7:30 vai. 
bažnyčioj iškilmingas apeigas 
atliko pats klebonas IT. J. Vai
čiūnas. Po pietų, apie trečią va
landą, pradeda svečiai rinktis 
svetainėn, čia viskas išpuošta 
ir jau apie šeštą valandą pasi
rodo vtėta permaža, o svečių 
vis ateina ir ateina. Susirinko 
netoli du šimtai.

Prie stalų sėda per du kar
tus. Po skanaus užkandžio pa
sakyta daug gražių linkėjimų 
celebrantams, taipgi įteikta ir 
brangių dovanų nuo giminių ir 
draugų. Buvo nemažai ir sve
timtaučių, p. Belčuno darbo 
draugų.

Pati puota nusitęsė net iki 
po 12 nakties. Kaip viduj, taip 
ir lauke tvarką prižiūrėjo poli- 
ciantas B. Tumavičia. Nors tai 
buvo privatiška šeimyniška su-* 
eiga, o vienok be policijos prie- 
žinros negalima apsieiti. Kada 
gi tie musų jaunuoliai išmoks 
nuo tėvų ir laikysis to, kad 
“pas kaimyną ir bankiete ne
prašytam nėra vietos”.

Vestuvės
Praeitą šeštadienį apsivedė 

jaunasis Ūsas su p. Jančauskai- 
te. Kaip tai buvo graudu tė
vui p. Jančiauskui. Visi sma
gus, linksminasi, o jisai turi 
būti lovoj, nors ir buvo parvež
tas porai valandų iš ligoninės. 
Mat, prieš pat vestuves ištiko 
nelaimė, darbe koją sužeidė. 
Bet už kelių savaičių bus svei
kas. Tik jau nematys vestuvių 
iškilmių.

Serga F. Zajauskas
O štai vietos biznio žmogus 

ir stambus Kareivių Draugijos 
rėmėjas p. F. Zajauskas, 1444 
S. 51 Avė., praeitą savaitę 
smarkiai susirgo. Nors ir neno
rams, buvo priverstas atsigul
ti lovon. Stropi gydytojų prie
žiūra ligą sulaikė ir patarė li
goniui būti ramiai lovoj, už
miršti visus kasdieninius biz
nio rūpesčius. P. Zajauskas pri
klauso prie keleto draugijų, tad 
lankytojų netruks. Ir be drau
gijų lankytojų yra galybės. Aš 
patariu visiems ligonio nevar
ginti su ilgomis kalbomis.

Antanas Lingė vėl biznyje
Tūlas laikas atgal jis buvo 

priverstas apleisti savo lizdą, 
4837 W. 14th St. Kaip tik tuo 
laiku užėjo sezonas šienligės, 
“hay fiver”. Kaip lik tyčia p. 
Lingė šį kartą nekentėjo, o da
bar jau pavojus praėjo. Jis ran
kų sudėjęs nesėdi, ir štai pra
eitą šeštadienį stojo darban 
prie Al Brazio, Liberty Tavern, 
su pareiškimu: “Aš parodysiu 
kaip reikia biznį daryti ir kos- 
tumerius užlaikyti.” Gerai, An
tanai, stojei geron vieton, tad 
“good luck”. ~D.

Žvingiškiąi Dabar 
Dar Nemano Statyti 
Bažnyčios

Žvihgiškiai dabar neorgani
zuoti, tat ir bažnyčios statyti 
Lietuvoje nepradės/Alex Mil- 
ler mano, kad tokiam darbui 
pradėti reikalinga sukelti ge
roką sumą pinigų, todėl-baž
nyčios statyba it kapinių įstei
gimą paliksime toliaus.

Kaip jau žinoti, iš rugp. 27 
—žvingiškių atvaizdai jau pa
daryti it juos galite gauti pas 
p. Miller, 4258 S. Western Avė.

—Žemaičių Duktė

a’tsi

Susirinkimas

BUDRIK

Žarasiškiai Grįžta Iš Atostogų: 
Bengia Rudeninį Išvažiavimą

Nori Sukelti $3,611 
000 Labdarybei

Gražus Northsidės 
Išvažiavimas

Kas Bus Lietuvių 
Pasagą Mėtymo 
Čempionas?

Turtas virš ■- * - 
Atsargos kapitalas

turiu pranešti, 
kliubo pirmas 
vasaros atosto-

(iŠgamiu geriaUS| atlygihimą 
snrance Čompabijų dėl taisj 
Mų barnu) 
jsemį ._  ______ _______
kėjlmų nuo 5 iki 20 inetų. Reikale kreip

lėtus Piriigus. Duodant Pasko 
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

4192 AkCttER AVENUE 
ŠAVINGS FEDERALLY 

INSURED

Sekmadieny, rūgs. 24 d., Lef- 
ferson miškuose įvyko pasku
tinis ir linksmas Morhing Star 
Kliubo išvažiavimas 
sveikinimas' su: vasara. SVečių 
buvo gana daug ir visi sma
giai leido laiką. Buvo kepamas 
avinas, kurį rengėjai impntta- 
vo net iš Tekaso. P. P. 'L.

SUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
■> . z 1

WCFL—970 k. nedalios vakąrė 9 valdhdą WHFC-r-1420 k. ketvege, 7 vai. vak
WAAF—*926 k. pagedėliais ir pėtnyčiomis 4:30 po pietų Chicagos laiku

> .....................iA .hMmi < "■' ,l.. ....

du nedėldie

LOANASSOCIATIONofthicago
MACfclfeVVrott, Pres.

Chicagos stambesnių labda- 
tybės draugijų centras, Com- 
munity Fund of ,Chicago, va
kar paskelbė, kad 1940 metų 
darbams finansuoti bandys 
sukelti $3,61L000 arba apie 
10% daugiau negu pernai.

FURNITURE HOUSE
3409-21 SO. HALSTED ST. TEL. YARDS 3088

N PAKEL
Avė. Phohe Grovehill 0306

Moover SPECIAL $19.30 
NOftCA, EUREKA, GENERAL ELEC

TftlC, NAUJOS, PO $29.50

Kiekvienais metais, Zarasiš- 
kių kliubas, 'vasarai atėjus, nu
traukia savo veikalą, net ir su
sirinkimų nelaiko per kelis 
karštlaikio mėnesius. Dabai 
jau vasarai pasibaigus, pradė
sim darbuotis, kaip ir kiekvie
nais metais, nuo rudeninio iš
važiavimo, kuris šįmet įvyks 
sekmadienį, spalių 1-mą dieną, 
Justice Park miškuose, važiuo
jant 87 ta, kolei kelias pasibai
gia pakalnėje.

Išvažiavimas bus šeimyniško 
pobūdžio, leidukės-zarasiškės 
parūpins užkandžių, o vyrai, 
ypač biznieriai, kaip tai R. 
Puslis, A. šėdeikis ir J. Miš
kinis, stambus tavernų savinin
kai ir uolus kliubo rėmėjai, 
malšins troškulį su šaltu alu
čiu. Atvažiuos ir biznierius A. 
Širbinskas su 'vežimu lietuviš
kų saldainių.

Kas Bus Čampionas?
Svarbiausia, kam priklausys 

pasagų mėtymo čempionatas 
sekančiais metais? Praeitą ru
denį chicagiečiai negailestingai 
supliekė ciceriečius, tad šiemet 
ciceriečiai deda pastangas at
silaikyti prieš neprietelius chi- 
cagiečius.

Šiomis rungtynėmis įdomau
ja net ir ne-zarasiškiai. Pavyz
džiui, suvalkietis A. Martišius 
iš Northsidės šveičia pasagas, 
kad deramai butų prirengtos 
tam įvykiui, o panevežiškiS 
Jonas Bagdonas, iš Ciceras, sa
ko, tegu jis šveičia pasagas, o 
šiemet mes “nušveisim” chica- 
giečius. Kaip ten nebūtų, sek
madienis spalio 1-mą d., paro
dys katrie katruos “nušveis”.

Spalių 8 —
Prie pragos 

kad Zarasiškių 
susirinkimas po 
gų, įvyks sekmadienį, spalių 8 
d., antrą vai. po pietų, Lietu
vių Liuosybės svetainėj, Cice
ro j ė. ' f

Visi kviečiami skaitlingai at
silankyti. Turime daug reikalų 
išspręsti, kaip kliubo, taip ir 
musų pačių naudai, o taipgi 
įvesdihsim naujus narius, ku
rių ir be susirinkimų prisira
šė iš viso apie tuzinas.

VajasiŠkifetis.

SAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.
10 Wėst 18th Street IstateAIstreet°

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos į jūsų nanius ir 
itotėiks DYKAI apskaičiavi- 

kmehiį (piaiit), gard arbai ...
PALŪKANŲ kAina 
Lietuvis Salcsmanas

lAtčĮata vakarais iki i vai.
jNedėltomis iki 1 v. dieną

Gražios Studio Couch Sofos, Kaip 'Paveiksle, po $29.50- Paprastos Studio Couch 
$18.50- Trumpam laikui dviejų šmotų Barlor Setai, padaryti parduoti po 
$95.0Q po $47.50—pigiau kaip perdirbti senąjį setą. Elektrinės Ledaunėš, Skal
biamos Mašinos dabar parduodamos su didele nuolaida. Naujos 1940 Radios—RCA 

Victor, Philco Zenith, General Electric

.............. .t.—......... i 

NAMU STATYMO 
kontraktorius

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

ŠtAtiia visokios rųŠiės naujus nimus žmt 
. ' — ėjimų. Danui vi- 

okio cash įmokė- 
inių išmokėjimų 

j iš Fire In- 
taisymo apdegu

sių ham^). Darau paskolas ant naujų ir 
įseni} nahių ant lehgvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 26 inetų. Reikale kreip
kitės prie

$3,600,000.00
$250,000.00

Oii

Naujos rašomos mašinėlės, R'oyal, Co
Tono, Smith po $£9.00 ii* $49.90 

Mažesnės Mašinėlės po $19.00

UUDR1KO RADIO 
PROGRAMAS

Pereitą septintadiehį, 
ir visuomet, buvo gražus Bud
niko radio ptogramaš. Progra
mą išpildė simfonijos orkestras 
iš keturiolikos instrumehtų it 
gerai žinomas dainininkas, Rai
žys Pažarskas. *

Pažarskas padainavo, tris 
gerus numerius: Amatininkų 
dainą, Tekėjo saulelę it ariją 
iš operos Karnevitio Varpai. 
Orkestrą pagrojo gYažų maršą, 
kelias smagias polkutes ir ge
rą valcą.

P-has Bu'drikas pranašė, kad 
per ateinančius 
niuš jo programai prasld^ 10 
Valandą vakare, O nud špalio- 
Octobėrio 15 d. per visą žie
mos sezoną šitie programai 
prasidės 5:30 vai. vakare, Ghi- 
cagos laiku.

Kitas Budriko radio progra
mas blis ketvirtadienį, nuo 7 
iki 8 vai. vakare, iš št’Otiė^ 
WHFC—1420 k. Bus duota 
parinktiiiės lietuvių liaudies 
dainos, graži akordejohų mu
zika, svarbus asmehų ir drau
gijų pranešimai, juokai ir 
svarbesnės tos dienos pasau
linės žinios. Nepamirškite pa
siklausyti.

■-—Radio MėgČfa^

DAR KAINOS NEPAKELTOS
Bet Sumdidntos Atit Geriadsių ir 'namams Reikmen

Artįįlinių Pdddį. iiddeiė Nuolaida

NAUJIE&Ų-ACME Telephoto
NEWT0N, ILL. — Effiė 

Rainey, kuri yra nužiūrima 
savo Sun aus nužudymu, kad 
galėtų apdraudą iškolektuo-

rei

iu šildomą... 
[NIGtJ ĮMO 
NEStAt I§ 
II—ŽEMA

KROEHLER

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

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7c už gaL

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

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. LoŠkite saugiai. 

PrisipIIdykite tankas dabar! 
Telėfohas VINCENNES 43W. '

Lietuvis Plnmberis
— Lafsniuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 West 69th St 
Tel. hemlock 2S67 
Rėz. Republiė 5688

i’ Iii W < ■ .i J.i w... , ■■ ...<.3...A t Ai 1

< LIGONINES
HOSPIt ALS

SVEIKATOS KIJNaKA«
TONSILAT IŠIMAMI už $ ’j J-50 
GYDYMAS LIGONINĖJ tgA.tJO 
RAUDONGVsLėS IŠIMAMA Viena 

dieną Ligoninėje ♦IŠ*®“ 
REUMATfŽMAS 
Greitai Palengvinama 
VISAS LIGAS GYDOMA

Ekzaminaėiją įskaitant vaistus 
POUGLAŠ PARK HOSPITAL. 
1900 So Kedzie AVe., Chicago 

Tėl. La^ndAlė 5727.
Inu i.r m irti n nu ...... n.1.——

• FOTOGRAFAS
CONllAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- 
mos rųŠies sū mo
demiškomis užlai
domis ii* HolljnVood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Vai. FNG. M83-5844

Ciarsinkitės “N-nose’
MADOS 1

Rudeninė ir žieminė suknelė mer. 
gaimėms.

No. 4251—Skirp’tos mieros 2, 4, 
3, 8 ir 10 metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieną pa*» 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 173S| 
So. Halsted SU Chicago, HL

,v
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K TORONTO PADANGES
Pagaliau SLA prezidentas 

gerb. F. J. Bagočius ap
lankė ir mus.

bus 
Tok. 

Hamiltono 
Karašans-

tenka tart

Ta pačia proga buvo apdova
noti vietinės kuopos valdybos 
nariai, kuriems tenka eiti na
rių skirtas pareigas tam tikrais 
SLA ženkleliais, kurie 
brangi atmintis visiems, 
pat ženklas teko ir 
kuopos sekretoriui 
kui.

Už gautą dovaną
ačiū gerbiamam prez. Bagočiui, 

kiekvieno 
darbą savo gražia kalba paaks- 
tino kiekvieną narį daugiau ir 
nuoširdžiau padirbėti musų pa
čių naudai. Kadangi kuopų pa
reigūnai patys savęs nepasodi
na vadovauti kuopai, bet juos 
išsirenka 
todėl

Jau penki metai kaip mes 
laukėme šio brangaus svečio, 
ir musų laukimas pagaliau iš
sipildė. Rugsėjo 23 d. jau nuo 
penktos vai. vakaro pradėjo 
rinktis nauji ir seni kuopos na
riai, taipgi ir svečiai. Nekant
rus laukimas lauk’amu laiktųkurs įvertindamas 
šiek tiek visus veikia, nes sve
čio dar nėra. Visus ima nusi
minimas ir abejonė, ar neišti
ko kokios kliūtys pas rubežių, 
vienok dar bandome laukti. Ir, 
žinoma, sulaukiame, nors ir 
biskį pavėluotai. Prasideda 
naujų narių įvesdinimo vaka
rienė, kurią tvarko generalinė dėka 
organizatorė M. Yokubyniene. gavo

iHil

į Firdale, būtent, apsirūpinti 
šeimininke.

I Kiek teko patirti, vedyboi 
įvykstančios kada nors rudeni. 
Iš anksto aš jiems palinkėsiu 
kuo laimingiausio gyvenimo. O 
kadangi panelė M. B. yra ūki
ninkaitė, tai Jurkūn ui ji bus 
t krai geras padėjėjas.

Dabartiniu la ku J. Jurkoni; 
dirba farmoje. Kadangi jis far- 
niose yra dirbęs ir seniau, tai 
darbas jam visai gerai sekasi.

Firdale bečleris.

JUOKAI

nariai savo balsais, 
ačiū ir nariams, kurių 
valdyba ir organizatoriai 
po gražią atmintį.

Gerb. prezidentas supažindina-j po vakarienės sekė kita da
mas su kuopos valdyba, visais ns programos, kurios pasigerė- 
Pažangos vajaus laiku įstoju-'ti susirinko daug torontieJų, 
siais nariais ir visais kitais da-(westoniečių, hamiltoniečių ir 

Po trumpų 
pirm. A. Kuniučio ir organ. A. 

kuo- Frenze.io kalbų sekė įvairų > 
tos numeriai, įdomiausi jų buvo-- 

Bali- tai ukrain.ečių jaunuolių šokiai 
kitų’ ir “Aušros

lyviais. Iš esamų Kanadoje net montrealiečių. 
SLA kuopų šiame musų pobu-J 
vyje dalyvavo Hamiltono 
pos sekr. Krakauskas ir 
pat kuopos veiklus narys 
čia. ApgailėJna, kad 
kviestų draugijų broliški at 
stovai į vakarienę neatvyko. Po 
visų supažindinimo ceremoni
jų gerb. Bagočius sveikina vi
sus naujus narius, bendrai vi
są kuopą ir visus Toronto lie
tuvius. Atsiprašo, kad naujiems 
nariams neatvežė tam tikrų do
vanų, nes jos dar nebuvę gata
vos, t.ii busią atlikta vėliau p n* 
generavę organizatorę, kuri do 
\anas vi.dems įteiks.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES. *

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted SL

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

Garsinkitės “N-nose”

«>

choro sol.stė p-Je 
Pociūtė, kuri labai gražiai pa
dainavo. Gražiai ir gyvai sudai
navo ir “Aušros“ choras.

Beje, programos dalyviu bu
vo ir Toronto Sūnų Dukterų 
Pašalp. Draugijos atstovas Va* 
lunas, kurs sveikino SLA kuo
pą ir linkėjo, kad ateityje stro
piau butų šalinamos v.sukios 
kliulys vieningam ir bendram 
veikimui bei sugyvenimui, š. 
gražų tioš.Gmą išreiškiant at
stovas bandė kaltinti tik vien 
SLA kuopos parengimus dėl 
kai kurių praeityje įvykusių 
nesklandumų. O juk tai nela
bai teisinga, nes darė visokių

iš
šalimi

SLA kuopą ir kai kurie iš Sū
nų Dukt. Draugijos pareigūnų. 
Taigi, jei tikrai širdingai trokš
tame vieny) ė > ateilyje, bandy
kime mokintis
klaidų ir vieni ir kiti 
kliūtis. Sūnų ir Dukt. Pašalp 
Draugi ja ir SLA 236 kuopa To> 
ionie yra dvi didžiausios •, ir 
galingos draugijos. Joms beųd- 
ras ir darnus sugyvenimas yra 
buinas, nes jų vienas tiksiąs. 
Vienybės įgyvendinimas pri-

jų pareigūną pastangų ir kul
tūrinio darbo įvertinimo.

Linkėtina juo greičiau darbą 
pradėti! Pranešus, kad seks se
nai laukiamo svečio SLA prez. 
Bagočiaus prakalba, staiga sve 
tainė aprimsta ir pasigirsta pir
mi jautrus prezidento žodžiai 
apie liūdną musų tautos narių 
išsisklaidžiusių po visą pasaulį 
padėtį.

Savo gražia ir reikšminga

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South H akte d Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
T ei. Canal CCOO

’ *’ • V '• ■ t ; ■ % - ) f k * ’

AMERIKOS LĖKTUVAMS VEŽTI LAIVAI RANGER,
f ACME-NAUJIENU Photo J

SARATOGA IR LEXINGTON DARO MANEVRUS.

Dainą mylinčių 
dėmesiui

Firdale, Man
Svečias iš Toronto

Naujienu-Acme Teiephoto
BERLYNAS. — šešiasdešimt pėdų aukščio specia

lus pastatas, kuriame gali pasislėpti 300 žmonių laike 
bombardavimo miesto iš oro.

pri-

kad

kalba paliečia lietuvių padėtį norėję dar ilgiau. Nors kalba 
net prieš 50 metų, jausmingai tęsėsi gana ilgai ir pasilinksmi- 
praeina pro visokias priespau- nimui liko labai mažai laiko, 
das, kurios praeityje skaudžiai tačiau žmonės nepaisydami pa- 
palietė musų brolp Nepralen- sįlinksminimo būreliais svarstė 
kia nei šių dienų baisios pašau- ir nagrinėjo naudingumą 
ilo zpadėties, dėl kurios nema-' klausyti prie SLA įvairių 
:ai pavojaus gręsia» ir lietu- rių.
viams. Teisingai ir tiksiai su- Malonu buvo girdėti,
derinęs visokius pergyvenimus, SLA vardas nuo prez. Bago- 
nieko neįžeisdamas, nieko ne- čiaus prakalbos plačiai paskli- 
peikdamas Sustoja ties SLA, ido žmonių lupose teigiamon 
nurodydamas jo atliktus nau
dingus darbus lietuviams, — li
goje, nelaimėje ar kultūriniame 
darbe. Labai aiškiai .nurodė 
SLA ateities darbus ir naudin
gus skyrius priklausyti jaunuo
liams. Vietonlis. svečio gili kal
ba apie sušelptus ir šelpiamus 
našlačius, kurių priskaitoma 
tūkstančiai, teikiamas pašalpas 
studentams moksle sujaudino 
ne vieną jautrų lietuvį.

Sunku visą kalbą nuodugniai

pusėn.
Mes tikri, kad musų kuopai 

augti daug lengviau bus nuo 
šios naudingos prakalbos.

Nėra žodžių, kuriais butų ga
lima atsidėkoti gerb. Babočiui 
už tokį pasiaukojimą ugdyti 
ŠLA ir traukti į jį kiekvieną 
lietuvį, kurs ras jame užtari
mą ir pagalbą. Už jokią kainą 
negalima nupirkti tos naudos, 
kurią duoda pasiaukojimas ir 

, , nuoširdus atsidavimas savo 
atpasakoti, gana to, kad ger- jr jos žmonių gerovei, 
biamas Bagočius šdvo kalba ir Raj gyvuoja musų nepama no- 
elgesiu užimponavo visus jį maš prezidentas F. J. Bagočius, 
girdėjusius. Visiems jis patiko, be kurio SLA gerove neįmano^ 
visi jo kalbos klausytis butųlma! —O. L-O. L

TORONTO, Ont. — Aušros! 
choras, pradėdamas rudens se
zoną, pradeda ir naują dainų 
repertuarą, į kurį įeina kombi
nuotos ir labai gražios dainos.

Jo-Prieš kiek laiko apsilankė 
nas Jurkonis, energingas jau
nuolis, kuris rengiasi netrukus 
farmoje įsikurti ir tuo pačiu 

Kadangi prie choro prisideda melu sukurti šeimyninį gyveni- 
vis naujų dainininkų ir tiems, mą. Mat, kiek laiko atgal drau- 
kurie vėliau prisidės, bus sun- gas J. Martinonis supažindino 
kiau prie dainavimo prisitaikin- jį -su labai simpatinga ir gra
li, nes jau k.ti choristai bus'žią panele M. B. Su laiku toji 
daug ką išmokę —'tai choro ‘pažintis, matyti, išsivystė į rim- 
valdyba, su chorvedžiais pr e- tesnį draugiškumą, o dabar jau 
šakyje, kviečia visus torontie- gal ir vedybų susdauksime. 
ėius lietuvius, mylinčius dai
nuoti, įstoti į chorą tuč tuo
jau, maždaug menesio laiko
tarpy. Jau nekartą buvo spau
doje minėta Aušros choro t.les
ias ir jo naudingumas Toronto 
lietuvių kultūriniame gyveni
me, bet šiuo kartu dar irgi pri
minsiu, jog Aušros choro kū
rėjų siekis yra: išugdyti dideli, 
bešališką chorą, kuriame galė
tų sutilpti įvairių pažiūrų lie
tuviai ir galėtų patarnauti ne 
lik lietuvių visuomenei, bet ir 
svetimtaučiams parodyti gražų 
lietuvių meną dainoje. Tad, lie
tuvi ir lietuvaite, nelauk ilgiau, 
bet stok į musų eiles ir dai
nuok su mumis. Ateikite šį sek
madienį, t. y. spalio 1 d., 2 vai. 
p. p. į parapijos salę, arba kiek
vieną trečiadienį 8:15 v. vaka
ro, tada įvyksta choro pamo
kos, tad galėsite ir jus prisira
šyti. —Choro korespondentas.

Jonas Jurkonįs buvo išvy
kęs į Chlcago savo giminių ap

lankyti. Jis ten per žiemą išgy
veno ir dirbo valgykloje. Iš

lsustojo Toronto mieste. Buda- 
jmas “Naujienų” skaitytojas, 
jis ten susipažino su vietos lie
tuviais, kurie jį visur apvažinė
jo ir aprodė apylinkes. Jurkonį 
daugiausia 
mas. Bet, 
būtinai yra 
ninkė. štai

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

žymusis Vienos komikas 
Nestroy kartą, baigęs repetici
jas, savo visad paklusniems ko- 
’egoms pranešė vieną naujie
ną. - -

— Ar jus žinote, kad to vei
kalo, kurį čia mes dabar 
tavome, autorių ištiko 
me ?

Visų dėmesys nukrypo 
stroyų.

— Jo šuniukas įkando kaž 
kokiai ten uošvei į koją.

— Ir ji pasiuto? — visi cho
ru paklausė komiką.

— Ne ji, Let vargšas šune- 
is, — pabaigė Nestroy.

repe- 
nelai-

Laikraščiai paskelbė linksma 
žinią, kad vokiečiai pradėsią 
gaminti rašalą, kurį galima bu
sią nuplauti: šis rašalas bu
siąs labai patogus tarptauti
nėms sutartims rašyti...

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

DAKTARO FORMULA
Didi Pasekmė Spuoguotam Veidui

PIMPLES

traukia farmeriavi- 
žinoma, farmeriui 
reikalinga ir šeimi-

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

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

ŠTAI JUMS PROGA
“Nauwi Gadyne”—Vienas Doleris Metams

i spoonful to a eup of sifted l į flour for most recipct. j 
■f^BAKING 
B1Vpowder 

i Šame price Today i 
as 48 years ago i 

į 25ounces for254 1 1 Manufacfurtd by baltina pewd«r II ĮB tpadaliiti who malta nothing būt II IB baking powd«r—unckr .uparvisien II |B of aapart «hami.»» of nailonai II |B raputation.__________Bį
MILLIONS OF POUNDS HAVE BE E N 

. USED BYOUR GOVERNMENT

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

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

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

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj;
> nelaukit ir neatidėliokit, nes terminas gaut “Naują- 

ją' Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų
teisę savo pasiūlymą 
reikalą tatai daryti.

RAŠYDAMI MUMS kartu 
populerų 8 puslapių

bendrovės direkcija rezervuojasi 
atšaukti, kaip greitai ji matys

įdekite vieną dolerį—jus gausit 
laikraštį. Adresuokite taip:

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y



Trečiadieh.į rugsėjo 27,1939 NAUJIENOJ Chicago, UI.

DAUG LIETUVIU DALYVAUJA AMERIKOS 
LEGIONO KONVENCIJOJ

ii
Rį:::S

[§ Netaip Tolimos

PERSONAL FURNISHED ROOMS— TO RENT 
Gyvenimui KambariM

RANDAI FURNIŠIUOTAS KAM- 
BĄftYS—su ar be užlaikymo.

708 West 35th Street.

Vakar Įvyko Milžiniškas Paradas ■
Amėrikos Legioiio 21 rtiellhė Paltelių ik- Motorciklfetų rikiuo- 

kohvedcija prasidėjo piriltedfe- lės. PAVado metu virš Sbldiers’ 
nį, grėitu tempu ėiite prie pa- lėUkd skbaitfė skvadron^s U.S. 
baigos. LegiohfeHai — ŠVečtei kariškų iČklhvų ir darė kvapų 
triUkšrtią Chicagoj kels daV pėt alltttetyčius manevrus, 
kelias dienas, bet k'Oftvėhtija 
pasibaigs rytoj, išsirinkusi iteU- 
ją komendantą fr kiltis gehėra-
liuS viršininkus. , dalus į

Po įžanginio posėdžio, pWWa- Ids, bei Mftkiknus tur būt laimės 
diehio rytą, delegatai iŠsiduliUo fegioid'erius RaymoAd J. Kelly 
į komisijas partiošinitii raportų iš Detroito, Michigan.

1
&. j. Kelly Biisiąs Komertdantu.

KbfiVencijš turi kelis kandi
jo metų komandap-

1

% 'į

M

organižacijos ir valstybiniais 
U.Š.A. klausimais.

Pirniadienio vakare įvyko 
juokingas “40 and 8“ traukimų 
paradas (žiūrėk vakar “N.”)) o 
vakar chicagiečiai turėjo pro* 
gos per 11 valandų žiūrėti vi
suotino Legiono parado, kuria
me dalyvavo apie 100,000 legio- 
Uierių, nepriskaiiant U.S. ka
riuomenės pulkų, policijos skva- 
dronų, ir. kitų svečių, kurie bu
vo pakviesti eisenoj dalyvauti.

Parado žiūrėti buvo susirinkę 
tūkstančiai chicagiečių. Iš ryto 
lijo, ir žiūrėtojų buvo gana re
ta, bet kai dangūs išsiblaivė ir 
s’aūiė prasimlišy pro debesis, a- 
pie 1-mą valandų po pietų, spųs- 
tis pasidarė milžiniška. Paradas 
ėjo Michigan avenue, į Soldiers’ 
lauką.

Eiseną sudarė Amerikos Le
giono postai, svečiai iš užsienio, 
(vienas maršuotojas atstovavo 
Belgiją, gana didelis būrys mar
ša vo už Franci ją, ir buvo dele
gacijos nuo kitų Europos ir A- 
merikos šalių), “fintai”, būgnų 
ir dūdų korpusai, ir policijos

I A, + A.
ALBINA DRaGoONIS 

po tėvais Daupšaitė 
. gyveno 5130 So. Wells St.■

Persiskyrė su šiuo pasauliu
■ ’rugščj'o* 26' M., SJal." ryto,

1939 m., sulaukus pusės amž., 
I gimus Lietuvoj, Kauno gub.,
■ Luokės parap.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Jurgį, 2 dukteris Victo- 
riją, žentą Edwin Scott, Aleh- 
ną, žentą John Waller, seserį 
Victorią Kopus, švogerį Vi
limą ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. ir Lietuvoj, Sėšėrį 
Elzbietą Genienę ir jos šeimą.

Kūnas pašarvotas 3236 W. 
61st Place, telefonas Republic 
0837. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, rugsėjo 29 d. 8:30 v. 
ryto, iš namų į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Alehna Dragoo- 
riienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dkterys, žentai, Sesuo, 
ir kitos giminės, draugai ir 

pažystami.
Laid. bir. jbhh F. Ėtrdeikis, 

tel. YARDS 1741-42.

Užbaigimo sesijoje į legionie
rius kalbės generolas Hugh 
Johnson, buvęs jau mirusios N. 
R.A. viršininkas.

Neutrali te to klatišimu kori-, 
vencija dar nepasisakė. Specia- 
lė neutraliteto komisija turi net 
10 rezoliucijų, kuriose yra reiš
kiamas toks pat skaičius skir
tingų nuomonių. Visos bus pa
duotos kohvenėijos balsavimui.

Prieš Karo Referendumą
Konvencija tačiau pasisakė 

prieš Karo referendumo suma
nymą, kurį nori pervaryti kai 
kurie kongresinonai, ir reko
menduoja federalei valdžiai 
pravesti įstatymus, kurie už
draustų karo pelnus ginklų gd- 
mintojams. Legionas siūlo, ka
rui kilus, mobilizuoti nevien 
jaunus vyrus kariuomenėn, bet 
mobilizuoti kėrui ir Jungtinių 
Valstijų pramonę.

Legiono postas iš Paryžiaus 
padarė įnešimą, kad Legionas 
nupirktų anlbulahsų ir pasiųstų 
juos, su savo įgulomis, į Frau- 
ciją. Bet konvencija tą pasiūly
mą atmetė. Jis yra priešingas 
U. S. neutraliteto dvasiai, pa
reiškė šių metų komandantas 
Stephėn A. Chadwick.

Vis “Vaikšto Galvomis”
Vakar vakare legionieriai sve

čiai ■ vėl • "galvomis1 -vaikščioju” 
vidurmiestyj. Krėtė visokiaii- 
sius juokus, gąsdino mergaites 
ir moteris, dirigavo trafiką, ir 
taip jį nudirigavo, kad visas au
tomobilių ir gatvekarių judėji
mas sustojo. Policija turėjo 
daug vargo, kol susigrūdimą iš
narpliojo.

Legionieriai linksminosi,

i
i i

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La 1 d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFATETTE 5809

A. + A. I
ANTANAS PONSAVAGĖ 

gyveno 5516 So. Oakley Avė.
Tėl. Republic 5866

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 25 d., 5:15 vai. ryto, B 
1939 m., sulaukęs 66 metų I 
amž., gimęs Marabeliečio v. 
Skapiškio parap., Rokiškio S 
apskrity.

Amerikoj iSęyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Stellą po tėvais Buto- 
vičiutė, sūnų Steponą, dukterį 
Anne ir jos vyrą Ellio Mc- 
Kean, ir dukterį Bernadien, 
švogerką Teklę Vaitekūnas ir 
-jos vyrą Kazimierą, du švo- 
gerius Petrą ir . Juozą B.utovi- 
cius, pusbrolį Antaną G-rons- 
ki, jo mo'tėrį Petronėlę ir jų i 

’pUnų Charles, 2 seserietės
Bernįęe Sųromskis ir j'os šei- ’ 
mą, Estėlle Paiterson ir j oš ‘ 
vyrą Roy, .seserėną Lo'uis 
Baltrūną ir gimines ir daug 
giminių Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas A. Pet- 
kaus koplyčioj. 6834 South 
Weste m Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
Rugsėjo 28 d., 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Pdhsavage 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame, 
Moteris, Sunūs, bukteryš, žen
tas, švogerką, švogferis it Gi
minės.

Laid. Dir. Antanas Petkus, : 
Tel. GROVĖHILL 0142.

„ ____
NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI

PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FIIRNITURE HOOSE, Ine.
-THE HOMĖ OP FINE FURNITURE* SINCfc 1904

, Phoite Yards 5069

i

1748-50 West 47th St

, ; NAUJIENU-ACME Tolephoto
CHICAGO..— Mary Pickford, pagarsėjusi kino 

aktorė, kalba Amerikos legiono kdnvęnėijojė.

triukšmavo, šposus krėtė, bei 
mažai buvo tokių, kurie pyko 
už iškirstus šposus.

Tarp konvencijos dalyvių te
ko sutikti nemažai lietuvių. Bu
vo keli iš Hackensack, N. J., 
posto, kuris laimėjo būgnų kor
puso varžytines, vieną teko su
tikti iš Toledo, O., kitą iš Dės 
Moihes, Io\v‘a, ir kelioliką musų 
pačių legionierių iš Chicagos. 
Ir jie kartu su svečiaiis šauniai 
linksminosi. Taip bent atrodė.

Rs.

Kokia Buvo Praeitis, 
Tokia Bus Ateitis

Tėvai ir Vaikų žemyninis ,
> t >1 U ’ - m J >) i ;| 'Gyvenimas

Chicagos universiteto profe
sorius Erriest \V. Burgess ir 
prof. Leoiiard S. Cotrcll Jr., iš 
Cornell universiteto neseniai 
užbaigė įdomų šeimyninio gy
venimo ir vaikų auklėjimo ty
rinėjimą.

Tyrinėjimą Vedė per 9 metus 
laiko ir stirėdo štai ką: vaikai 
iš tų šeimynų, kur nuolat vyk
sta barniai, dAžniausia ir pa
tys negali sukurti laimingo 
Šeimyninio gyvenimo. Jie daž
nai atsiduria divorsų teisme.

Bet jei tėvų šeimyninis gyve
nimas yra laimingas, tai pa
prastai ir jų vaikų gyvenimas 
yra laimingas.

Teisėjas McGarry
Liudija Grand
Džiurei
Aiškina “Antrą Medaliaus Pusę”

X

Cook apskričio grand džiurė 
nesehidi pradėjo tyrinėti kalti
nimus, keliamus miesto teisėjui 
Eugėhė M. McGarry. Prokura
tūros liudininkai kaltina teisėją 
“bylų fiksinimu” ir apsilenki- 
mu teismo patvalkyhiu kauci
jų klausimuose. Jisai teikęs len
gvatas žinomiems piktadariams.

Vakar teisėjas McGarry pa
siuntė laišką džiurės pirminin
kui Harold P. O’Connell, reika
laudamas progos liudyti grand 
džiUrei ir išaiškinti jai “antrą 
hiedaliaus pusę”. Vakar ta tei
sė jam buvo suteikta.

mus-Atims Laisnius
_____ • ■ ■■ :

Valstijos policijos viršinin
kas, kap. \Valter Williams va
kar perspėjo motoristus, kad 
už tris prasižengimus trafiko 
įstatymams atims laisnius nuo 
nusidėjusių automobilių vaij- 
rūotojj. Kiekvienas prasižen
gimas yra pažymimas laisnių 
kortelėj.

Pagerbė Lietuvį 
Sportihiilk| 
Joė Platakį

Atsišaukimas į Lietuvius Bur- 
dingiėriUs AmėHkbje!

“Vasabid 2B d., suėjus būre
liui Vyrų ir merginų, kUrie sam
do gyvenimų pas lietuviškas 

pripažintas 
Burdingim-ių 

gaspadihes 
labai netei

singai Ir nešvariai elgiasi: Ver
da dešras draUg su skalbiniais, 
nepagamiha Valgio laikd’, taiso 
patalinę sykį savaitėj, plauja 
drabužius kartų mėnesyj ir Lt., 
kas jau yra nežmoniška-. Mes 
•kitaip negalime jų privetsti 
žmuhiškai su mumis elgtis, 
kaip tik susivienydami arba su
tverdami unijų.

“Todėl mes po ilgų svarsty
mų radom reikalingu atsišauk
ti į jUš, broliai burdihgieriai, 
kviesdami šaukti mitingus ir 
apkalbėjimus išreikšti savo nuo- 
mohes Apie šį j į dalyką, kas pa
gelbės išdirbti tvirtesnį pama
tą musų taip naudingai unijai. 
Nelaukime, bet organižuokimės 
greitai, nes matote, kad jau 
gaspadinės organizuojasi su 
tikslu didesnio musų išnaudo
jimo. Visus raštus siųskite:

Burdingierių Unija, 
2634 W. 67th St., Chicago. 
Liglaikinė valdyba: 

P. Mackas, prez. 
Augustas Sakaitis, Sekr. 
A. Juozapavičius^ ižd.” 

(Iš “Lietuvos“ No. 
Kovo 14-, 1913.)

gaspadihės, likosi 
reikalingumai 
Uhij'ės. N'ėkurioi 
su burdihgfėriaii

KluboLake Shore Athlctic 
rųmUose vakar įvyko bankietšs 
pagerbimui lietuvio sportininko 
Joe Platak-Juožo Platakioj: Jau
nuolis atstovavo Klubą įvaifįuo^ 
se “iiandball” lošimuose ir višikr 
lengvai laimėjo ir pavieniuose 
lošimuose ir dviejukėse.

Jisdi yra šių metų han'dbaU 
čampiunas. TU titulą jaii ifėšib- 
ja per keletą metų.

ArCŠtuvn Socialistą

Mitin^dv^ Uei^i<nX6
WaUldegAiw policijų arėšta- 

vo Frank ^®ii|ur’ą? Socihlist 
Labor PUr^'|ilinois valstijos 
sekretorių. Jisai neturėjo lei
dimo vienok'sūrengė mitingą 
\Vaukegano į vidurmiestyj ir 
pradėjo sakyti agitacinę kalbą. 
Tokius kallihiiUus jum* daro 
policija.

Vakar SčhnUr atgavo laisvę, 
k Ui Uždėjo $200 kauciją.

U f ■

Nės’čhiai $5 ftl'ėtp chicūgietė 
Thcresa Masis, 915 S. Western 
Avenue, padavė teismui di- 
vorso aprašymą ir apkaltino 
vyrą, Salvador, žiaurumu. Va
kar ji divorsą gavo. Ji atsisa
kė priimti alimoniją, bčt pa
siėmė auginti visus devynis sa
vo vaikus. Su jų pagalba už
laikys kepyklą, kurią pirmiau 
užlaikė SU vyru.

Taisymui
Valstijos gasoljuo taksų de- 

partaihėhtos vakar išdalino 
$32,426.00 kontraktoriams įvai
ri u8 kelius taisyti. Darbai bus 
atlikti 'sekamuose miesteliuose: 
BourbOnhais, Lake Bluff, Pa
latine, Peorią apskrityj ir prie 
Pontiaco.

Pralaimėjo $350
Jatina chieagietė, kurios var

das yra slepiamas, vakar liudi
jo ČOok apskričio džiurei, kad 
ji pralui^iėjo $350 Skidmor^; 
Johrisoų siįdikato pinigų loši
mo įstaigoj) Hariem Stables. 
Sindikato šoferis ja nemokamu^ 
įstaigon nuVežė su automdl^liU,. 

kaip bepiatant įstaigos “ter- 
irti Ir i^rtn i o i

ir
nautojai^ ruletėj jai kišėnius iš' 
valė.

-r*'J' ■ •

IEŠKAU DĖDĖS DOMINI KO 
ČIAPIALES. Kilo iš Panevėžio ap., 
Subačiaus pai-ap. Atvyko į Jung
tines Amerikos Valstijas prieš pa
saulinį karą. Paskutiniu laiku gy- 
veho Chicagoj. 595 Sacramentb 
Avė. Chicagoj. Turiu svarbų reika
lą, prašau .atsišaukti arba jį žinan
čius pranešti. Iš anksto tariu šir
dingą ačiū. M. Kalvaitytė-Močio- 
nienė, 2560 Centre St., Montreal, 
Canaaa.

liELP WANTED—FEMALE

REIKALINGA MERGAITĖ dirb
ti namų darbą ir prižiūrėti 2 metų 
kūdikį. 2519 West 69th St.

Patyrusį mergina bend
ram ruošos darbui be virimo. Sa
vas kambarys, geri namai, geras 
mokestis. Juniper 9204.

PĄTYRUSI MERGINA BEND
RAM namų ruošos darbui, savas 
kambarys,, vana. Briargate 5480, 
7716 N. Ashland Avenue.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininku Reikia

REIKALINGA GERAS visą far
mos darbą žinąs vyras. Nereikės 
milžti, bet šerti gyvulius. Turi mo
kėti valdyti traktorių ir žinoti kaip 
vartoti kitas farmų mašinas. Algos 
$35 iki $40 į mėnesį. JUS.TIN GE
NIS, Richmond, III. Tel. Richmond 
551.

REIKALINGAS BARTENDERIS 
kad galėtų dirbti janitoriaus dar
bą iš ryto. 35 iki 50 metų. Turi bū
tį teisingas ir kad nebūtų pijokas. 
Matykite po 6:00 valandų vakaro. 
1250 West Madison St.

11,

Avino Kepimo 
“Atlaidai” Praėjo 
Gražioje Nuotaikoje

iMi. Morning Star Kltlbo 
t c; išv&žiavimas

............

sekmadienį, rugsėjo'24 d., Jet- 
fėrsOn miškuose, Lith. Morn- 
ing ,$tar klubas turėjo savo 
metinius “atlaidus”—Avino ke
pimą. Kiek man teko patirti, 
viskas buvo kuo puikiausia, 
“šviežienos“ buvo visiems už
tektinai—tiek kiek kas norė
jo galėju prisivalgyti. O be to, 
dar galima buvo ir vieną-kitą 
“šinričkę” išmesti pataisyti ape
titui.

Diena, kaip jau žinoma, nors 
nebuvo puikiausia, bet Morning- 
stariečiai turėjo gražų būrį sa-. 
vo rėmėjų, t. y. svečių. Iš da
lyvavusiųjų pastebėjau šiuos 
stambius biznierius ir klubie- 
eių gerus draugus. Iš Evan- 
s'torio p. J. Miller — gabus gol
fo lošėjas. Chicagiečiai bižhie- 
riai dalyvavo šiė: p-ia E. Mit- 
ėhėll, p. Šwilow, p. Iž. DaUnls, 
p. Popera, p. St. Grišius, p. 
Ast. Bauhis ir iš naujieniečių, 
p. T. BypkėVičiUs.

Visi šie aukščiaus suminėti 
asmenys yVa progresyviai žmo
nės ir gabus biznieriai bei vei
kėjai lietuvių visuomenėje ir 
nuoširdus Morning Star klubo 
rėmėjai. Iš eilinių narių daly
vavo gana daūg, ir visus išro- 
kūoti Užimtų daug vietos.

Garbė yra Morning Star klu
bui turėti tokį didelį būrį pri
tarėjų ir rėmėjų. Reikalui 
esant, manau, klubo nariai sa
vo rėmėjų neužmirš ir jų įstai
gas įvairiais reikalais parems.

Kast Chicągi) Įves

East Chicago miestelio val
dybė paskyrė $10,000 įsteigi
mui policijos radio stoties ir 
įrenginiui pHimtuvą ir siųstu
vų policijos automobiliuose. 
East Chicago stotis veiks ben
drai su Hammohdo, Gary ir, 
kitų artimu miestų radio tink
lais, tokiu badu ten pakliuvu
siam piktadariui bus sunku pa
bėgti.

AUTOS—TRUCKS FOR BALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

PARSIDUODA AUTOMOBILIS 
sedan—geram stovyje. Visai kaip 
naujas. 3414 So. Lituanica, antros 
lubos

A

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos . .

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

TAVERNAS, GERA VIETA, pui
kios dekoracijos, pilnas stakas, 
gerai įrengtas nebrangiai, privers- 
as parduoti dėlto, kad turi kitą 
jiznį. 3017 West 63rd St.

PARDAVIMUI AR MAINYTI biz- 
niava nuosavybė su gasolino stoti
mi didele parkinimo vieta, 7 kam
barių namu, 4800 pėdų priešakiu 
prie U. S. 12 į pietinį Michigan 
miestą. John Jilek, 5348 So. Ked- 
zie Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge- 
ras biznis, priežastis—turiu išeiti iš 
miesto. 3517 So. Halsted St.

FOR RENT—IN GENERAL 
.Reąddąi—Bendrai

RENDON 5 KAMBARIŲ FLE- 
TAS. Antros lubos. Priešaky. Pe
čiais šildomas. Naujai išdekoruotas 
3329 So. Lituanica. Savininkas vie
toje nuo 10 iki 4 popiet.

SUSIRINKIMAI

PARDUODA BUČERNĘ ir gro
tame. Geri fikčeripį—parduosiu 
pigiai ar mainysiu į mažą namą.

246 So. 13 Avenue, Maywood.
* X A t ■ —■ • - w •• • *—»• • “•

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

BRIGHTON PARKE, 3 flatų me
dinis namas po 4 kambarius, visi 
įtaisymai, kaina $3,500, mainys į 
didesnį namą, pridės pinigų. Mar- 
quette 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.

...................

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ 
LYGOS susirinkimas įvyks trečiad., 
Rugsėjo 27 d., Sandaros salėje, 814 
West 33rd St. 7:30 vai. vakaro. 
Visos narės malonėkite atsilankyti 
skaitlingiausia su naujAis sumanyk 
mais. —Kviečia Valdyba.

ROSELANDO MOTERŲ KLUBO 
CHORO pamokos įvyks naujojoj 
vietoj, 10413 So. Michigah Avenue, 
Darbininkų svetainėje, ketvirtadie
nį, rugsėjo 28 d., 7:30 vai. vakaro.

—Sekretore.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBO 

mėnesinis susirinkimas įvyks spalių 
1 d., Hollyvvood svetainėje, 2417 
\Vest 43rd St., 12 vai. dieną. Malo
nėkite atsilankyti.

—Helen Chapas, rast.

PIGIAI IR MAINO 3 flatai ir 
storas, naujas muro namas, apšildo
mas ant biznio gatvės. Marųuette 
Parke. Pigiai už cash, maino ant 
mažesnio namo, farmos, lotų ir ant 
kitų miestų nuosavybių. Dėl infor
macijų matykite asmeniškai ar 
per laišką. Joseph Vilimas Co., 6800 
So. Maplewood Avenue., Chicago, 
Illinois.

į ’FARMS FOR SALE

110 AKRŲ AUKŠTOS KLASĖS 
FARMA—6 mylios pietuos nUo Mi
chigan City, Ind. prie grįsto vieš
kelio, sodnas, 6 kambarių namas, 
vištydė (laiko 500 vištų), didelė 
barnė, pilnas setas pirmos klasės 
budinkų. Randasi arti vieškelio 
20—19 mylių nuo Gary. Kaina 
$9500. Kreiptis į MR. MEDORA, 
8110 So. Ashland Avė. Tel. Stewart 
3601.

120 AKRŲ ARTI AURORA, 7 
kambarių namas, barnės ir tt. elek
triką. $90.00 akras. P. H. YOUN- 
GEN, savininkas, Aurora, III.

Diena Iš Dienos
h————........... ■■■■■■■i,, m .i..—

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

James Miller, 25, su Lucille 
Irmis, 25

Renaid Antogncli, 28, su An- 
na Med’veel, 30

Anthony Galdikas, 24, su 
lerie Worobiew, 22

George Deyette, 27,
dine Borgel, 23

Howard Bennevvitz,
Agnės Billo, 30

Thomas Jenkins, 22, 
sy LeVas, 24

Theodore -Rakowski, 
frette DcmbroWski, 19

Reikalauja 
i’erskiru

Anne Stephens nuo
Stephens

Dorothy Kalves
Kalves

Alexander Gabel
Gabel 7

Margaret Tanis
Tahis

Gavo
Perskiras

Charles Most nuo Mae

Va-

su

35,

Un-

su

su Bet-

21, su

Frank

nuo

nuo

nuo

Paul

Marle

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

MAINYSIU 100 AKRŲ be skolos 
farmą į namus. Farma 50 mylių 
nuo Chicagos. Agentams komisija. 
Armitage 7949.
........ . i ...... i, ■■. ■■■ . i m. i iii 

VVHOLESALE FUkkfTtrtRE 
RakandaiirĮtaisaiPardavfhiid

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

BUSINESS SERVICE 
______ BiznioPatarnaVimUi

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

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

i

Peter

Most

Kasdien, skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-

mokinimų

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis Ir t. t, nėlaukite, 
kad kitas pavilios jūsų 
rąjį kostumerj, bet garstnkf- 
tės ŠIANDIEN NAUMENtf

SKAITYKITE kas dienų Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daufc 
įvairių. gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluoėc 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus 
tarnavimu pašaukdami ertoa afc

CANaI 8500 
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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NETEKOME DAR VIENO LAISVOS 
MINTIES SKLEIDĖJO

Kalbės laidotuvėse V AK AR CHICAGOJE
6 Lakė apskričio, Ind., ūki- ganizaciją ir prie Amerikos 

ninkanis prašant, federales vai- Legiono nepriklauso. Legionas

Aukokime jo laidotuvėms
Patarlė sako: “kur trumpa, 

ten dar trūksta”. Amerikos lie
tuvių išeivijoj turime labai ma
žai liaudies švietėjų, ypač lais
vos minties. Dr. Jonas šliupas, 
kuris daugiausia tarpe Ameri
kos lietuvių pramynė laisvos 
minties kelius, apleido šią ša
lį. Išvyko baigti savo ilgą ir 
audringą amžių tėvynėn Lietu
von.

Buvo likęs neišsemiamos 
energijos kovotojas prieš religi
jos burtus senelis kunigas M. 
X. Mockus. Bet netekęs sveika
tos, beveik visų apleistas, jis 
buvo patalpintus vargšų sene
lių prieglaudoj Oak Forest In- 
stitution, kur išbuvo apie ke
turis metus.

iš įvairių kolonijų susipratę 
veikėjai prisiųsdavo po truputį1 
aukų. Bet, deja, tos aukos se
neliui pašalpos pavidale tuojau 
ir išeidavo, o per pastarus še
šis mėnesius aukų plaukimas t 
buvo visai apsistojęs, taip kad’ 
dabar šelpimo fonde visai ma
žai teliko pinigų. O palaidoji
mui pinigų reikia.

Atsišaukimas į veikėjus
Tad, gerbiami kolonijų vei

kėjai, esat prašomi pagerbti ir 
paskutinį patarnavimą atiduoti.' 
Parinkit kiek kas galit aukų 
kunigui M. J. Mockui tinkamai 
palaidoti, 
bus labai 
(lotas vien

Kiekvienas centas 
įvertintas ir sunau- 
tam tikslui.

Visos aukos, pradedant 25c. 
ir aukščiau, bus paskalbtos per 
spaudą. Siųsdami aukas, išpir- 
kite pašto “money orderį”, arba 
čekį, vardu fondo iždininko: 
Steponas Dambrauskas, ir pa
siųskite vardu šelpimo fondo 
sekretoriaus, Antano Jociaus, 
135 E. l,14th PI., Chicago, III. 
arba į “Naujienas”, kur kam 
paranku.

Į Kunigo M. X. Mockaus šelpi
mo fondo sekretorius,

Antanas Jocius, 
111.

Buvo 71 metų amžiaus
Sulaukęs, rodos, 71 m. am-! 

žiaus, rugsėjo 23 d., 1939 m. 
5 vai. ryto jis atsiskyrė su š’uo 
pasauliu, užmerkė akis. Nesa
kys mums daugiau prakalbų, 
nesklaidys religijos voratinklių. 
Jam daugiau nerupi musų liki
mas. Užlad* mes, broliai ir se
sės, turime juomi rūpintis. Tu
rime nors tinkamai musų švie
tėją kunigą M. X. Mockų pa
laidoti.

Buvo įsteigtas jo šelpimo 
fondas, į kurį laiks nuo laiko 135 E. 114th PI., Chicago

redaktorius, šeštadienį pasa
kys kalbą Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse, kun. M. X. Mockaus 
laidotuvėse. Laidotuvėmis rū
pinasi tam tikras chicagiečių 
sudarytas komitetas.

Pirmos Aukos 
Kun. M. X. Mockaus 
Laidotuvėms

Rinks Aukas Kinijos AUTOMOBILIŲ
Karo Aukoms NELAIMĖS

Žuvo Legionierius
• Ties 2038 West North 

Avenue automobilis užmušė 
invalidą—karo veteraną Au- 
gust Korzep, nuo 2060 W. 
North Avenue. Jisai ėjo gat- 
ye, pasiramščiodamas dviejo- 
mis lazdomis. Automobilį vai
ravo chicagietis Edward Sed- 
lacek, nuo 3404 Cortland St.

Kitose nelaimėse, Chicagoj 
ir priemiesčiuose, žuvo seka
mi žmones: ,

Charles Moore, nuo 1541 Wa- 
bansia Avenue. Jį suvažinėjo 
trokas prie Ashland ir North 
Avenue.

Richard Fichter, 38, nuo 918 
Highląnd AVenue, Park Ridge.

• Prie 94-fos ir Western 
Avenue dvi jaunos merginos 
buvo sunkiai sužeistos. N.elai-

a „ a v mė įvyko vakar anksti rytą, li-
pasiuntė Lenkijos katalikams)jaut. Ant šlapio cemento pa- 
$12,912 aukų. Pinigus priėmė slydo trokas, kuriame jos va
kar. Augustas Hlond, Lenkijos žiavo, ir atsimušė į gatvekario 
primatas. stulpą. Sužeistosios yra: Mild-

Japonai Labai Bombarduoja 
Miestus

Rytoj Union League kliube, 
Chicagoj, kalbės majoras Ar- 
thur J. Bassett, kinas adminis
tratorius pašalpos nukentėju- 
siems nuo karo kiniečiams. Jis 
darbuojasi Kinijoje, bet nese
niai atvyko Amerikon rinkti 
aukų šelpimo darbų tolimes
niam vykinimui.

Aukos daugiausia bus renka
mos protestonų bažnyčiose. 
Bassett sako, kad dabar kinie
čiai labai daug pašalpos rei
kalingi, nes japonai 
bombarduoja miestus 
niai įvykę potvyniai 
labai daug nuostolių.

Po dolerį aukavo sekami as
menys :

V. Poška, J. Matulis, P. Dau
jotas ir S. Rogers. (

(Yra ir daugiau aukotojų, 
kurie aukavo didesnes ar ma
žesnes sumas, bet rinkėjai jų 
vardų dar nepridavė.)

Aukos “Naujienose”
Vakar “N-oms” buvo pri

duotos sekamos aukos kun. 
Mockaus laidotuvėms: Mr. and 
Mrs. Antoiu Guriu—$1.00; Mr. 
Peter Petril—$1.00.

Mačiulis ir Anton Gudaitis— 
$2.00 /

džios ūkio departipentas pra
dėjo naikinti žiurkes ir peles 
paplitusias apsk. ūkiuose. Ūki
ninkai apskaičiuoja, kad žiur
kės kasmet sugadina apie $500, 
000 vertės maisto.

• Chicagos Saugą nw Komi
tetas skelbia, kad svarbiausia 
automobilių nelaimių priežas
tis yra vairuotojų neatsargu
mas. Iš 2,517 vairuotojų, ku
rie figūravo nelaimėse, 1,285 
arba buvo užsižiopsoję arba 
nepaisė kitų automobilių.

O Rugsėjo 30 d., Crovvn 
Pointe įvyks Lake apskričio 
pionierių (Old Setjlers) suva
žiavimas.

$ Pereitą savaitę chivagie- 
lis Joseph Manaslėr, nuo 0741 
Sheridan Road, laimėjo, $675 
pinigų lošimo įstaigoj, Dėv-Lin 
Inn, kurią užlaiko- Skidmore- 
Johnson sindikatas, Vieta ran
dasi prie Devon ir Lincoln gat
vių. Susidėjęs laimėtas pini
gus į kišenius, M anas t e r išva
žiavo namo. Bet kelyj, nežino
mi piktadariai ėmė šaudyti į 
jo automobilį, Manasterį pri
vertė sustoti ir atiduoti jiems 
pinigus. Vagys net žinojo kiek 
jis turėjo. Dabar prokuratūra 
šauks visus Dev-Lin įstaigos 
tarnautojus ir viršininkus ka
mantinėjimui. Visi įrodymai, 
anot prokuratūros*, rodo, jog 
įstaiga ir Manasterio apiplėši
mas turėjo ką nors bendro.

O Hammondo veterenų or
ganizacijos vadas, Frank Riek, 
vakar paskelbė, kad lapkričio 
18 d., Hammonde įvyks Ispani- 
jos-Amerikos karo veteranų 
suvažiavimas. Ispanijos karo 
veteranai turi suyo atskirą or-

Legiono nepriklauso. Legionas 
susidaro išimtinai iš didžiojo 
karo veteranų. Dabar Chica
goj vykstanti Legiono konven
cija pasibaigs ketvirtadienį.

O Illinois valdžia šią sakai
tę įsteigė keturis naujus svei
katos centrus kovai su ligomis. 
Gyventojai galės jais naudotis 
nemokamai. Tie nauji centrai 
randasi Macontb, Gilman, 
Mount Sterling ir Pana mies* 
lėliuose.

e Atėjusi į gėrimų krautu
vę adresu 4301 Grand avenue, 
42 metų moteriškė Elsie Stil- 
well staiga susirgo ir pasimi
rė, pagalbai nespėjus atvykti. 
Spėjama, kad ji turėjo širdies 
ligą.' Gyveno adresu 1550 N. 
Kolin avenue.

Alehna Wiltrakis

dažniau 
ir nese-

Cbicagos lenkų bažnyčių pa- 
rapijonai per kar. Mundeleiną

CHICAGO 
konvencijos.

red Lanthier, 21, nuo 6635 S. 
Wabash Avenue, ir Esther 
Botlorf, nuo 6144 S. Gręen St. 
Pastaroji yra 19 metų amžiaus.

• Į griovį su automobiliu 
įvirto ir sunkiai susižeidė 24 
metų jaunuolis William Klech, 
nuo 3645 Irving Park Avenue. 
Nelaimė įvyko prie Orleans ir 
Division gatvių.

• “Hit-and-Run” automobi
listas prie 14-tos ir Michigan 
suvažinėjo ir sunkiai sužeidė 
38 metų chicagietį Carl Henry, 
nuo 7040 Oriole Avenue. Naujienų-Aeme Telephoto

Gen. Werner von Fritsch, 
buvęs vokiečių armijos vy
riausias vadas, liko užmuš- 

‘tns lenku fronte.

• Illinois generalis prokuro
ras John E. Cassidy vakar pa
skelbė opiniją, kad moterys tu
ri lygią teisę su vyrais tarnau
ti koronerio džiurėse. Kai kas 
rūpinosi, kad moterims nedera 
ir jos persilpnos svarstyti tra
giškus įvykius, kurie paprastai 
tenka koronerio džiurėms. Da
bar bus įdomu patirti kaip joms 
seksis.

e Prie Wabash ir East Sbuth 
Water Street Northvvestern 
gelžkelio traukinys užmušė ne
žinomą, apysenį žmogų. Trau
kinio ratai kūną labai sukapo
jo.

• Will apskričio mokesčių 
tarybos trys nariai laikė po
sėdį Joliete. Klausė ką jiems 
keli vyrai kalbėjo ir netikėjo 
savo ausims. Į posėdį atėjo Sta- 
noline Pipe Company viršinin
kai su prašymu, kad taryba 
pakeltų bendrovei mokesčius. 
Mat, asesorius užmiršo apka-i- 
nuoti dalį bendrovės nuosavy
bės. Atgavę kvapą, tarybos na
riai bendrovės prašymą mielai 
patenkino.

• Philip Harrington, Chica- 
gos susisiekimo komisionierius 
skelbia, kad trys mylios Chi- 
cagos “subway” tunelių jau yra 
iškastos.

e Akinėj ties 740 Randolph 
street policija suėmė 27 metų 
jaunuolį Joseph Spiggio nuo 
428 S. Halsted st. Jisai įsibro
vė alinėj ir bandė pabėgti su 
8 kvortomis degtinės ir $14.

• Chicagos palikimų teismas 
skelbia, kad George Lytton, tur
tingas biznierius, kuris pasimi
rė 1933 metais, paliko $500,000 
turto. Jisai buvo viršininkas 
garsios firmos, Henry C. Lyt
ton and Sons. Prieš mirtį ve
lionis išdalino apie milioną do
lerių labdaringoms organizaci
joms.

GRAŽUOLĖS REGISTRUOJASI
Viena iš Ju Atstovaus Lietuvius 1940 Automobi

lių Parodoj. Gaus Puikias Dovanas.
Gražuolės rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa

lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Ha’.sted 
Street.

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

Brangias dovanas gaus ir 4 kitos gražuolės, kurios 
bus išrinktos tų 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, inner springs 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.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

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

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

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

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

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

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

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

Parašas

M

/ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Randolph ir Clark gatvės, kur įvyko dįdžiausias susikimšimas dėl Amerikos legionierių NAUJ1KN Ų-ACME Telephoto

CHICAGO. — COLISEUM’AS AMERIKOS LEGIONO KONVENCIJOS METŲ.




