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LENKAI SUTIKO PALIAUTI KOVA
Vokiečiai užims miestą rugsėjo 29 d

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
27. — Varšuva trečiadienį be
sąlyginiai pasidavė vokiečiams. 
Ji pasidavė 20-tą dieną nuo to 
laiko, kai vokiečiai apgulė ją.

[Varšuvos radijas dar 2:45 
vai. popiet, Chicagos laiku 7:45 
vai. ryto, trečiadienį informa
vo, kad miestas nepasiduoda 
vokiečiams.]

Lenkai sutiko mūšių 
noms. Vokiečiai užims 
rugsėjo 29 dieną.

Varšuvos gynimas buvo it- 
kaklus. Ne tik šimtas tūkstan
čių kareivių kovojo stipresnes 
vokiečių jėgas. Civiliai miesto 
gyventojai padėjo kareiviams 
kovoti, kasė tranšėjas, gesino 
gaisrus, prižiūrėjo sužeistuo
sius ir ligonius.

Paskutinėmis dienomis len
kams pradėjo trukti amunici
jos. Vandens ir elektros paru-

paliau- 
miestą

pinimas tapo nutrauktas, ligos 
ėmė plėstis. Garnizonas ir mie
sto gyventojai išpiovė arkliu?, 
maistui.

Badas, troškulis ir ligos įvei
kė Varšuvos gynėjus. Įveikė, 
pačių vokiečių manymu, ne tiek 
vokiečių kanuolės, lėktuvai ir 
kulkosvydžiai, kiek beviltė pa
dėtis; supratimas, kad pagalbos 
nebegalima tikėtis.

Pirmas žingsnis Varšuvai 
pasiduoti buvo padarytas, pa
skyrus miesto atstovus taikos 
deryboms su vokiečiais. Vokie
čiai pareikalavo, kad lenkai pa
siduotų besąlyginiai. Lenkų pa
siuntiniai sutiko.

Tuo tarpu Hitleris paskyrė 
kariniu Lenkijos administrat - 
riu gen. von Rundstedtą, o ci
viliu administratorių Hans 
Franką.
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N AUJIENŲ-ACME Telephoto
Tankai, kurie gabenami į vakarų frontą, šis paveikslas buvo nuimtas Pran

cūzijoje.
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Francuzijos vyriausybė uždraudė komu 
nistų partiją

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 27. — Ministerių kabine
tas išleido įsakymą, kuris už
draudžia Francuzijos komunis
tų partiją ir priklausančias jai 
organizacijas. Įsakymą pasira
šė antradienio vakare preziden
tas Lebrun. Komunistų orga
nizacijoms, kurios mėgins veik
ti nežiūrėdamos įsakymo, gre
sia sunkios bausmės.

Komunistų organizacijos 
stuose komunistai iki šiol tu- 
Žinoma, pasiliks veikti paskiri 
komunistai. Jie tačiau veiks ne 
masinių organizacijų vardu, 
bet; kaipo Stalino ir Hitlerio 
agentai.

Francuzijos kai kuriuose mie
steliuose komunistai iki šiol tu
rėjo atstovybę. Turėjo alder- 
manų. Vidaus reikalų ministe
rija turi galios paleisti šito
kias miestų tarybas. Gal būt, 
kad ji ir paleis jas. Vidaus rei
kalų ministerija įgaliojama 
konfiskuoti komunistų organi
zacijų turtą.

Iš visų įtakingų asmenų ir 
grupių Francuzijoje tik vienas 
svarbus balsas pasigirdo prieš 
šitą patvarkymą. Tai socialis
tų partijos vado, Leon Blumci 
balsas. Blum argumentuoja, 
kad komunistų partija butų 
susmukusi ir be šito Įsaky
mo.

Stalinas renka prarastas laike 
cijos žemes

revoliu-

Balkanų valstybės 
nori pasilikti 

neutralios

Rusų-vokiečių kari 
ne sutartis numa

toma
BUCHAREST, Rumunija, 

rūgs. 27. — Balkąnų šalys., da
ro visą, ką gali, tikslu išlikti 
neutralios. Jos ypatingo 'dėme
sio kreipia* j derybas Maskvo
je, kur turkai prašo palikti 
Balkanų valstybių rubežius to
kius, kokie jie yra šiandie. Tur
kai prašo šitų garantijų iš ru
sų ir italų.

Rumunija yra ypatingai ne
rami. Ji bijo sukoncentruotos 
Besarabijos pasieny rusų ka
riuomenės, kuri gali užsimoti 
prieš Rumuniją palankiam mo
mentui pasitaikius. Be to, pri- 
sibijoma, kad ir Vengrija mė
gins pulti Rumuniją ir pasi
grobti Transylvaniją, o Bulga
riją mėgins atsiimti Dobrud- 
žą.

Tuo tarpu gandai eina, kad 
Stalinas ir Hitleris toli gražu 
nepabaigė visų siurprizų Euro
pai. Nacių kariuomenė, tie gan
dai sako, planuoja įsiveržti per 
neutralias šalis į Francuzija. 
Tuo pačiu laiku Stalinas pra
dėsiąs ofensyvą Balkanuose. 
Abu kartu jie tikisi sulaužy
ti britų ir franeuzų ir jų pri
tarėjų jėgas.

RusijaMASKVA, Sovietų 
rūgs. 27. — Ne taip senai ru
sai pasirašė prekybos sutartį 
su Vokietija. Tuoj po to rusai 
ir vokiečiai pasirašė draugin
gumo paktą. Prieš dešimtį die
nų rusai užpuolė Lenkiją, pa
dėdami Hitleriui tą šalį užka
riauti.

Trečiadienį Maskvoje Tąukta 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisterio von Ribbentropo. Ry
šium su jo vizitu diplomati
niuose rateliuose kalbama, kad 
rusai ir vokiečiai planuoja ka
rinę sutartį padaryti.

Policija uždarė ko
munistų patalpas

Varšuva pavirto 
į pragarą

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 27. — Francuzijos polici
ja trečiadienį atlankė komunis
tų partijos, komunistų lokalų 
ir komunistinių unijų patal
pas. Uždarymas įvykdytas re
miantis ministeęių kabineto įsa
kymu, kurį pasirašė prez. Le
brun antradienio vakare.

Parlamente konservatyviosio j 
partijos ėmėsi akcijos pašali n 
ti iš atstovų tarpo apie 70 ko
munistų parlamento narių ir du 
komunistus senatorius.

revoliucijosPARYŽIUS, Francuzija,' rug
sėjo 27. — Rusijos akcija Es
tijos atžvilgiu nenustebino Pa
ryžiaus. Kai ėjo rusų, britų 
ir franeuzų derybos, tai bri
tai ir franeuzai patyrė, kad 
Stalinas nori gauti Pabaltijo 
valstybes. Franeuzai mano, 
Stalinas mėginsiąs įjungti į Ru
siją visas provincijas, kurių

KARO ŽINIŲ SUTRAUKAPabaltijo valstybes 
teks Rusijos įtakai

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 27. — Rumunijos, diplo
matiniuose rateliuose kalbama, 
kad Vokiečių-rusų susitarimu 
Pabaltijo valstybės teks Rusi
jos “įtakai”* Q Balkanų valsty- > 
bes, jų tarpe Rumunija”, nacių 
globai.* - ;

Tai < yra > pranašavimai. Bet 
štai * kas ' šį momentą svarbu: 
Balkanų ir Pabaltijo valstybių 
likimas priklauso nuo derybų, 
kurios dabar vedamos Maskvo
je. Derybos eina tarp rusų, vo
kiečių,- e$tų, ir turkų.- 1:

• z-' ■' t s.• ..

Rusijos šnipai veikė 
Jungt. Valstijose
WASI-IINGTON, D. C., nigs. 

27; - ■ Dr. David H. Dubrdw- 
sky, buvęs rusų raudonojo kry
žiaus atstovas Jungt. Valstijo
se, trečiadienį liudijo Jdngt. 
Valstijų kongreso ne-ameriko- 
niškai veiklai tirti komitetui.

Vos spėjo Jungt. Valstijos 
pripažinti, sovietų Rusiją, sako 
Dubrdwsky, kai rusų žvalgyba 
paskyrė šnipą, tūlą Jacob Stern- 
glus, Jungt. Valstijose veikti. 
Tarp ko kita Sternglus stengė
si pagauti svetimus laiškus, ir 
mėgino uostinėti telegramas ir 
kabelius. Tikslu sužinoti tele
gramų ' ir kabelių turinį Stern
glus pasidarė pažįstamų tarp 
telegrafo kompanijų samdinių.

Dubrowsky šitą šnipų veik
lą užprotestavęs sovietų vy
riausybei, taigi iš jo ofiso šni
pas tapo pašalintas.

LONDONAŠ, Anglija, rūgs.
27. č—
maą admiraliteto lordąs, pareiš
kė hntradiėnį, kad jis mano, 
jogei vokiečių laivas Bremen 
yra Rusijos šiaurės uoste.

Winstbn Chiirchill, pir-
. . \ • • • . ' •

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
27. -— Gnu t'&M čia pranešim u 
Rusija įteikė Estijai ultimatu
mą.

' PARYŽIUS, Francuzija, rug 
sėjo 27.
rija sunaikino dalį Siegfried’o 
linijos fortų sektore tarp Mer- 
zig ir Saarbruecken.

.. t „ .... —X—x-~x-— .
' MASKVA, Sovietų Rusija, 
nigs. 27. — Ryšiutn su. Vokie
tijos užsienių reikalų ministe- 
rio Ribbentropo vizitu Maskvai 
kalbama, kad rusai ir vokie
čiai planuoja karinę sutartį pa
daryti.

Fraiicuzijoą artile-

-- X—X—X—-
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 27. —-• Rusijos užsimoji
mai prieš Estiją nenustebino 
franeuzų. Paryžiuje manoma, 
kad Stalinas mėgiiis įjungti į 
Rusiją visas žemes, vieną po 
kitos, kurių neteko revoliucijos 
metais.

Sovietų Rusiją, 
Vokietijos užsie-

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
27. — Paul J. Goebbels, Vokie
tijos propagandos ministeris, 
neteksiąs ministerio vietos, sa
ko pranešimai gauti Londone. 
Jo vietai busiąs paskirtas Dr. 
Wiener, feldmaršalo Goeringo 
šalininkas. * . » . <

> —X—X—X—• ' ,
MASKVA, 

rūgs. 27. —
nių reikalų ministeris von Rib
bentrop atvyko Maskvon. Ru
sai pasitiko jį benų muzika. 
Kai pirmą kartą Ribbentrop at
skrido į Rusiją, jam tokių iš
kilmių nerengta. 

—X—X-- X—
BUCHAREST, Rumuniją, 

rūgs. 27. — Rumunijos valdžia 
paėmė savo kontrolėn visą ša
lies medvilnę ir medvilnės pro
duktus.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

27. — Britanijos pašto vyriau
sybė paskelbė, kad pašto siun
tiniai į Lenkiją tapo sulaiky
ti.

punktas Pa
yra Talinas,

bolševikai neteko 
metais.

Ir svarbiausias 
balti j o valstybėse
Estijos sostinė, nes jis kontro
liuoja Suomijos įlanką.

Iš visų Pabaltijo valstybių 
Lietuva turi daugiausia šansų 
išlikti neužimta. Ji gali pasi
likti kaipo buferis tarp Vokie
tijos ir Rusijos.

Rusijai pavojus Baltijos juroje

antradienio vakare sako,

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 27. — Rusijos praneši
mas 
kad apsauga Rusijos vandenų
nuo besislapstančių submarinų 
Baltijos vąndenyse įgija vis di 
desnės svarbos.

Estijos paaiškinimas, kodėl 
pabėgo lenkų submarinas iš Ta
lino, nepatenkina rusų. Rusai 
mano, kad priešų submarinai 
turi slaptą bazę arti Estijos 
vandenų. Faktinai rusai matę 
nežinomų šalių submarinų per- 
siskopus Baltijos juroje.

dienomis nu- 
ir ten pabu- 
parvyko na
šavo valdžia, 
Maskvą. Ta-

sovietų Ru-

pranešimas, 
į trečiadie-

Estijos užsienių reikalų mi- 
nisteris, šiomis 
skridęs į Maskvą 
vęš 15 valandų, 
ino. Pasitaręs su 
jis vėl išskrido į
linan atvyko iš Maskvos ir Es
tijos pasiuntinys 
sijai.

Sovietų radijo 
transliuotas naktį
nį, duoda suprasti, kad Rusi
ja reikalauja sau tam tikrų 
privilegijų Estijoj, ypatingai 
kiek tos privilegijos suteikia 
kontroliuoti Suomijos įlanką.

Nori taikos Hitlerio sąlygomis—x—XT“X“
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

27. — Britų prekybos laivai ap
ginkluojami, kad galėtų gintis 
taip nuo submarinų, kaip ir 
nuo lėktuvų atakų.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs, sąlygas, kurias pasiūlė 
27. — Vokietijos užsienių rei- ris. Taip kalba augšti 
kalų ministeris von Ribbentrop 
išvyko į Maskvą. Rusai ir vo
kiečiai nori parodyti britams 
ir franeuzams, kad jiems bus 
išmintingiausia priimti taikos

Hitle- 
naciai

Vokietijoje.
Sovietų Rusija nori 

daugiap įtakos Pabaltijo val
stybėse. Hitleris šitiems rusų 
užsimojimams priešingas. Jis 
pataria rusams vietoj Pabalti
jo valstybių pasiimti Besara
biją iš Rumunijos.

Vokiečių sąlygos bus tokios, 
kad visai pašalins britų ir fran- 
cūzų įtaką iš rytų Europos ir 
iš Balkanų. Jei talkininkai ne
priims siūlomų jiems sąlygų, 
tai gresia žiaurus, viską nai
kinąs karas, sako painformuo
ti naciai.

—X—X—X--
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

27. — Gautais čia trečiadienį 
pranešimais Varšuva pasidavė 
vokiečiams. Vokiečiai užimsią 
miestą rūgs. 29 d.

-- X---X—X—
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 27. — Sovietų vyriausy
be paskelbė, kad nežinomos ša
lies submarinas paskandino ru
sų prekybos laivą Meialist Bal
tijos juroje, arti Estijos.

X—-

27. Rumunijoj sudėtas 
Lenkijos auksas

įgyti

Nacių kariuomenė 
sukilusi

BUCHAREST, Rumunija., 
rūgs. 27. — Rumunijon atga 
bentas Lenkijos auksas. Jis pa
dėtas Rumunijos nacionaliame 
banke. Lenkijos vyriausybė, 
kokia ji pasiliko ir kai ji per
siorganizuos, galės auksą gau- 
ti.

Lenkijos prezidentas Mosčio
ki yra internuotas Rumunijoj. 
Bet lenkai organizuoja kitą vy
riausybę. Prezidentę vieta pa
siūlyta Padarewskiui. Kai tik 
Padarewski pasiūlymą priims, 
Mosęicki rezignuosiąs. Tuomet 
pradės veikti Padarewskio va- 
dovaujama vyriausybė.

Lenkų atstovas Zalewski Pa
ryžiuje pareiškė, kad Rumuni
ja neteisėtai internavo Mosčio
ki ir kitus lenkų Vyriausybės 
narius. Pagal tarptautinį įsta
tymą internuoti galįma karei
vių, bet ne civilius gyvento
jus, sako Zalewski.

$8,000,000,000 Brita
nijos karo reikalams LONDONAS, Anglija, rūgs. 

27. — Slapta vokiečių radijo 
stotis antradienio vakafe pa
skelbė, kad sukilimas išsiver
žęs Vokietijos karininkų ir ka
reivių tarpe. Vieno miesto gar
nizonas atsisakęs į frontą vyk
ti. Kariuomenė nuginkluota ir 
internuota. Ta pati radijo sto
tis praneša dar, kad nepasi
tenkinimas Hitlerio režimu au
ga civilių gyventojų tarpe. Pa
dėtis esanti rimčiausia Grąže.

rūgs. 
Var-

BUDAPEST, Vengrija, 
27. 
šuvos radijo stoties buvo nu
traukti dvi dienas. Trečiadienį 
transliavimas vėl atnaujintas. 

^Pranešimas sako, kad miestas 
patapęs sunaikintu pragaru. 
Per paskutines 24 valandas už
mušta ,3,000 civilių gyventojų 
Varšuvoje.

Transliavimai iš
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

27. — Britanijos iždo ministe- 
ris, Sir John Simon, trečiadie
nį paskelbė, kad padidinami ša
lies gyventojams taksai. Vien 
karo reikalams jis apskaičiavo 
biudžetą $7,920,000,000.

Dauguma senatorių 
sutinka embargo 

panaikinti
WASHINGfONTD. C., rūgs. 

27. — Neoficialus atsiklausi- 
mas senatorių trečiadienį rodo, 
kad 56 senatoriai pritaria rei
kalavimui panaildnti embargo. 
Kad bilius, reikalaująs panai
kinti embargo, pereitų senate, 
reikia 49 balsų.

—X—X
TALINAS, Estija, rūgs. 27. 

— Rusų karo lėktuvai skraidė 
trečiadienį virš Talino.

—X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, rūgs; 

27. — Hitleris paskyrė Lenki
jos admiiiistfatorium generolą 
Gerd von Rundstedt. \

——X—X-——X—.
LONDONAS; Anglija, rūgs. 

27. —i Dvidešiftit vokiečių lėk
tuvų antradienį užpuolė britų 
karo laivų eskadrą Šiaurės ju 
roję. Vienas lėktuvas nušautas, 
sako britų pranešimas. -Vokie
čiai skelbia paskandinę britų 
laivą lėktuvų gabentoją.

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

—NAUJIENŲ ADMIN.

__

Sekmadieniais 
NAUJIENŲ RASTINE 
bus 
ATIDARYTA 
nuo 9 vaL ryto iki 
1 vai. popiet

ČhTcagai ~ir apielinkei fede 
ralio om biurai* Šiai dienai nra. 
oR&ania?

Debesuota; gal būt lietaus; 
truputį šilčiau; saulė teka 5:43 
v. r., leidžiasi 5:39 v. v.

Kanada gamina ka
ro reikmenas

0TTAWA, Kanada, rūgs. 27. 
— Kanada jau yra- gavusi už
sakymų karo lėktuvus statyti, 
amuniciją gaminti, įvairių ka
ro reikmenų parūpinti. Užsaky
mai siekia $250,000,000. Vis 
naujų įsakymų Kanadoje gau
nančia.

Rusai savanoriai at
vyko į Kiniją

CHUNGKING, Kinija, rūgs. 
2’7. _ Grupė rusų savanorių 
atvyko į Kiniją kariauti, kar
tu su kinais, prieš japonus.

DETROIT, Mich., rūgs. 27. 
— Chrysler automobilių korpo
racijos darbininkai trečiadienį 
balsavo klausimu, kokiai uni
jai jie nori priklausyti. C.I.O. 
šalininkai mano, kad jie lai
mėjo visose įmonėse, kuriose 
darbininkai balsavo.
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KAIP ATSIRADO CEPELINAI
* T 4 t - .k •> f. t*. — .i

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

Nepaprastas grafo Cepelino gyvenimas

Geste brolių Saharos pelkėse, 
vėl pasirodė didmiestyj — Apo- 
llo teatre. Gary Cooper yra vy
riausias Geste; Ray Milland, 
jaunesnysis. Kaip ir pirma, ši 
istoriją yra dramatiška ir ga
na geras pasilinksminimas.

Suzanna Viliutė.

(Tęsinys)
Iš visos Vokietijos pradėjo 

jam plaukti jąiškąi, kuriuose 
Įjuvo reiškiamas susižavėji
mas jo orlaiviais. Tų laišku 
buvo nepaprasta daugybė. Net 
mokyklų vaikai juose siuntė 
fenigius, o įvairus prekybinin
kai, prąmonjpip|<ai ir kiti 
siuntė ir po geroką pluoštą

Buvo pastatyta daugiau ce
pelinų. L. Z. 3 buvo atremon
tuotas ir jį paėmė vyriausybe. 
1914 m. jau buvo astuoni ce-

Per Diįjį karą jų statybą 
dar pasmarkėjo. Cepelino b-ve 
pastate net 88 naujus tvirtus 
cepelinus, ir Vokietijos prie
šai žino kokį efektą kareiviams 
ir civiliams gyventojams pa
darydavo pasirodę vokiečių 
ęepelinąi. Ypač jie gadino an
glų nuotaiką.

r 1 11 1111 ..................    s
Dr. Karolis Nurkaitis

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

nuo 9 iki 6 vai. vak.
3421 So. Halsted St.
Telefonas YARDS 3G09

Tuo metu grafas Cepelinas 
tyrėjo jait 76 m. Jįą pirmas 
suprato, kad lėktuvai yra ge- 
įjpsnją kyro ginklas yž jo‘mil
žinišku^ cepelinus.

Per Did. karą Vokietija ne
teko net 54 cepelinų, kuriuos 
sudaužė patrankų sviediniai, 
sukapojo kulkosvąidžių kH1!40^ 
ar patys sudegė. O 13 jų buvo 
sugadinta.

Grafas Cepelinas laukė tai
kos. Jis ateičiai kure didelius 
planus, bet netikėtai 1917 m. 
kovo 8 d. staiga mirė.

Atrodė, kad su jo mirtimi 
baigsis ir cepelinų era. Bet ir 
Čia likimas iškrėtė šposą. Dr. 
Hugo Ekeneris, kadaise buvęs 
kąrščiaųsįas cepelinų kritikas, 
staiga pasidaro nepaprastu jų 
mėgėjų ir grafo Cepelino dar
bo tęsėju! Po Cepelino mirties 
jis pradėjo konstruoti ir sta
tyti naujus cepelinus.

— o--
Vienas didžiausių dr. Skene

rio pasisekimų, buvo cepelino 
L. Z. 127 pastatymas. Tai buvo 
tikrai milžiniškas, patobulintas 
cepelinas, kurį grafo Cepelino 
garbei pavadino “Graf Zeppc- 
lin.” Tas Cepelinas apskrido 
aplįnk pasaulį ir paskui buvo 
naudojamas nuolatiniam susi
siekimui per Atlantą tarp Eu
ropos ir Amerikos. Šis cepe
linas devynerius metus skrai-

Remkite uos, kur it 
garsinasi 

NAUJIENOSE1

VKŪI SPECIALISTAI

■ , z NAUJIENŲ-ACME Telephoto
HPPST-MTOVSK.— Nacių ir hloševį^ij armijų pareigūnai stebi paradą.

11 1 .. . ". ■ —
dė per Atlantą ir pervežė de
šimtis tūkstančių keleivių.

Cepelinai vėl atgavo savo 
vardą ir pasitikėjimą jais. Jau 
buvo sukurti planai statyti du I 
naujus milžiniškus po 192,500 
k u b. metrų talpos cepelinus 
(L. Z. 1 buvo Uk apie 12,000 
kub. ipetrų talpos).

Numatydamas gaisro pavo
jų, dr. Ękeneris ųutarė, kad 
reikia naudoti heli j aus dujas. 
Tuo reikalu bųvp kreiptasi į 
Jungt Amerikos Valstybes, bet 
vokiečiai abejojo ąr jie gaus 
helijaus ir L. Z. 129 pripildė 
oro su hydrogęnu. Tas milži
niškas cepelinas buvo pava
dintas “Feldmarschal von Hin- 
denbnrg”. Tačiau ir jam at
sitiko ncląiine. 1937 m. gegu
žės mėn. Niu Jorke jis sude
gė. Žuvo nemažas skaičius ke-

KINO TEATRAS 
j (MOVIES) 
BlIlIlIlIlIUIIHIIIimUIH'MIHėMHUUtiuilIlIHnilinmiUlllllir

" ' I. i a, i.

“T|ie Women” |ąU antrą są- 
vąitę juokiną pųhįih^ United 
Ąrtists teatre, čia nepaprastas 
turelis ilgaliežų^įiį, -kurios pri
paišo šjneįžtų4p^$kalu mišinį 

kurį pačios įsivelia. Todėl re
ta kuyi jų nesutepą mądnių 
“pądelkų”, Rosalind Ruseli pa
daro ypatingai gerą įspūdį kai
po katės tipo iTiŪtetiškė, dėlei 
kurios ir kyla didele dalis visų 
bėdų. ‘

“The OĮd MaidH1 (Chicagos 
teatre) taip pat, vaizduoja neu- 
roliškas moteriškes, bet ne

• • » • • » ■ * , * i * ’Šiandieninio tipo; nes veiksmas 
sukasi

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir ’ tolirėgystę. Pri- 
engia teisingai akinius. Visuose at

sitikimuose egzaminavimas daroma? 
su elektrą, parodančia mažiausias

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
AntratJ., Ketvirtad% Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

' TeL Lafayette 3650

DR. STRIKO L IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Ūkį 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarsią.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 1 

Namų TeL: Prospect 1930

DR. C. Z. VEŽEI/is
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti * 47 Street

TeL Yards 22U
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
.................................................................. .................................... . 1. 1.

dar buvo didelė nepergyvena
ma tragedija senmerge tapti. 
Bette Davis vaidina senmergės 
rolę; Miriam Hopkins yra jos 
konkurentė dėlei George Bren- 
to meilės. Teks ir ašarų išlieti.

Jr Palace teatre moterys pe-
fnrn snves <i karta iosl3U e*eKtrą, parodančia ’ mažiausias S^si tarp savęs — SĮ Kaitą jos speJaĮe atyda atkreipiama

yra Kay Francis ir GaroleĮį mokyklos vaikus. Kreivos akyi 
Lombard. Kay yra Cary Gran-1atitaisomo8- 
to pati — saumylė, gudri me
lage, kuri pinigų ir garbės dė- 

' lei sulaiko laimę jos vyro ir 
malonesnes Carole Lombard

į per ilgą laiką. Galop ji pasiro
do perdaug mandri, taip kad 
žiūrėdamos busit tikros, kad 
Cary gaus laisvę puo jos — ir

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

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

“ pirma.
1712 South Ashland Av.

J Pitone YARDS 1373.

Naujas rodymas “Beau 
Geste”, to šaunaus veikalo, ku- 

apie tas dienas, kada ris pasakoja apie narsumą

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS nt CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

1 ..................... . .................................................................................

GRANE COAL COMPANY 
533^ So. Lprig Avenue 

Telefonas PdRTSMOUfrHr 90^2
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
4aug dulkią išimta Perkant •• ;
5 tonų? ar daugiau ..t....... ..................
PETROLEUM CAĖBON COKE
• • t’ ' ' . .

Perkant 5 tonus ar daugiau Jonas
• * w >? Sales Tax ekstra. 

....  ’ . 1 1 .............. į* n., u. t*  - 1   f      —  M—-*

$7-40

57-40
•I .—.—J

411 So. Halsted Street 
■ Tel. CANAL 5063 ■"

DIDELIS ĮšPĄĘDAVIMAS
SPECIALĘ įlALĘVA .. ....................,...... ,................. 970
4 IJR. SPAR VARNIŠKIS ......-................... $1.10 ankšč.
SIENŲ RPPIER1US ......   5C aukšfi.
Kiliko kauto ęnąmems....... ......................... $1.65

, • ... . .w

*O • fr. «
Šiuo melu eina slapta kova. 

Vokietija nori gąuti helįjuus, 
o Amerika sako ne.

1937 m. Jungt. Valstybių se
natas priėmė įstatymą, kuriuo 
leidžiama orlaiviams parduoti 
helijaus, nedegančių dujų, beį 
misteris Ickes, J. A. .V» .vidaus 
reikalų ministeris, nesutinka 

senato priimtam įstatyme pa
sakyta, jog helijų galimą par
duoti tik žinant, kad jis nebus 
panaudotas militarihiems tiks
lams. Jis abejoja ar Vokietija 
jį tikrai cepelinų statybai pa
naudos.

Tokiu budu, naujų cepclinij 
statybos klausimas dabar atsi
dūrė mirties taške ir grafo Ce
pelino svajonės dar tebėra ne
įgyvendintos.

(GALAS)

'' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F, Eudeikis
SENIAŲ^^A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
iHIV V . ~ * a '-u iir—1DIENĄ IR NAKTĮ

•• •; * /viri"..

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

T~x • koplyčios visose
JL^ Ja-sLcdLĮ Chicagos dalyse

DR. d. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel- Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 
' Kreivas Akis 

Ištaiso-
Ofisas1 ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
' Nedėlįomis pagal sutartį.

8

Klausykite musu Lietuviu

PRISTATOME MIESTE VISUR.
Į .t . T . . ' -

Northsidiečiai 
Ruošiasi Dar Vieną 
Aviną Kepti
HiųnbokH Park Politiškas Kliu- 
bas yęngią tradicinį išvažiaviųu

PATTERN 2289KNITTĘD SUIT
No, 228SĮ—Mėgsta? kostiumas. Bolero ir ”Swiiig” sijonas, 

Mieros 16—18 ir 3$-4Q.

I NAUJIENOS NEEPLECRAFT pEPT., 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Np

I Vardas ir pavardė_____ ___________ __ 1___

No. 2289

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
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. 4ą|Q SQ. MICHIGAN U^VQ,

Tel. Kenvzood 5107.

’ Adresas....................
• I Miestas ir valstija

Ihnnboldt Park Rietuvių Ro 
ii t iškas Klubas kviečią visus ge 
ros valios lietuvius j avino ke
pimo sueigą Jefferson miškuo 
se.

Humboldt Park Lietuvių Po? 
lillškas Kliubas savo sHSH’inki- 
mę rugsėjo 21 dieną nutarė 
iškepti tą nekaltą avinėlį šį sek
madienį, spalio 1 d. visiems ge
rai žinomoj vietoj — Jeffersęn 
giriose. Kliulpo pirm. Mike Gra
kauskas padarė pareiškimą 
kad tai yra kliubo tradicija per 
daugelį metų aviną iškepti ru
dens laiku. Jau pradeda lapąį 
nuo medžių kristi ir munas sl 
svečiais kartu kūrenant ugnelę 
bus malonų- pasigrožėti rudens 
gamtos grožybe.

Ęoipisįją dirha* kad geębią’ 
Priėji svęčiąi įr kįlilibo Rėmėją 
butų > kųęgeriausią pąyąišįnti. 
Komisijos nariai, M. Čepulevi- 
čius, S. Beneskis ir Šimkuj 
pranašauja, kad liętaus nebus.

Taigi yisi dalyvaukime su 
klįpbięčiąis jų surengtuose at
laiduose įp užbąįkįm.e šį rudens 

su ąvįną kepinau.
. ■ . : . E’rąnfc. /,

»ęzqną

'i . I . ......................... .. .......................
■ i ' -r-v -■■v."- -    . 1) ..      r.* i.i i , 11 iim m. .■ .....

- -■ > A'

Laidotuvių Direktoriai
h.’h

NARIAI ■
Chicagos,
Cicero

Direktorių
Asociacijos

r t H f oi rru’ft

Ambulance
Patarąavi- 
mag p jeną 
įr naktį-

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
palys*

1. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street YardM 0782

. > W • 1 f v «/1. J i ’

' Š. P. MAŽEIKA Yarda IĮ39
3319 Lituanica Avenue Yąi’da 1138

SKYRIUS : 42-44 East 108th Street
■ — ■■■ I .. . I ■■■■■■■■.............................. ...........................................--.■■■■ L „III

ALĘERT V. PETKUS
4704 So, NVestern Avė. PhoDe 3Q24

Tel. Pnllnuui 1X7^

ANTANAS PRILEIS
, - phopę Yards

ANTHONY b. PETKUS
6834 Sfy ^eąitęrn Ąve. Phone Grovehill 0142
1410 SoiitĮiį 49th Court [Cicero Phone Cicero 3100

4, LiULĘyiaus ~
43$ ęajjf<?rni? Ąvęnue Phopę Lafayettę ^572

3307 Lituanica Avenue

•r.1

--------- '■t.- l r", r M'!1! 1 1     ............................ . ........... ... ——  

P. J. RIDIKAS
Hals|e4 Street YARDS 1419

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Markeris
3325 Sp. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. tjcį 2 po pietį; 
ir nuo 6 iki 8 'vakaro. 

šventadieniais tik susitarus.
Phone VARI)S 7291

TeL Office Wentworth 
Rez. Hyde park 3399

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoj*
6900 So. Halsted Št.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak- 
Uklrvrijp ‘ HerAdrimfa «dhatnm1*

Phone GANAI 6122

DR. S. RIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 We^t 22nd Street 
• “Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Telefonas Rez. Tel.
DORchester 7200 STEvvart 3316
Dr. William J. Chanu

DENTISTAS
Ofiso valandos: 10-12, 1-5, 7-9
Į&57 E. SEVENTY-FIRST ST. 

prie Jeffery Avė.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Ęesidence TeLBEVERLY 824f 

DR. T. DUNDULIS 
P^pyjOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHRR ĄYRNUE
■ " ’•• Ofiso valandos: 4 

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

Valandos—9—16 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

!>r. F. Pulsucki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 -9 vak.
!957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

$4Q0 WEST MADISON STREET 
Vai. Į iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Ęrunswick 0597

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

DR. ST. NA1KELIS
k. . • • , ■ • ■ , *■. •

Physician and Surgeon
3261 So. Hąlsted Streei
TeL Yards 3146
YĄLANDPS: Nuo 11 Iki 12. 2 Iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais:’ 2 iki 4 ir 7 iki J

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
. ir Akiniuš Pritaiko

3343 S. HALSTED ST-

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

i Iš RUSIJOS 
Gerai lietuviams, ^mpmas per 

rriettis kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. * r- ' 

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yynį, 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 nedėlioinis.

Tek CANAL 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 74f4

Dr. Charles Segal
1 ’ * OFISAS

4729 So. Ąshland 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 YARpS 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 11

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI ~
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kana b. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted S L 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 1818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

••• pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
’ ' * ADVOKATAS '

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki • vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Remkite tuos. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE^



Ketvirtad., rugsėjo 28, 1939
A

CMando ir Ohio Žinios

visų pirmeiviškų draugijų, už-jnansų sekretorium ir užveizda.

PER

gerą 
liku-

Na ir, rodos, nuo to laiko

ir M-kams vis tiek neužteko. 
Besarmačiai.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto "
Lenkija dabar virto sugriautų miestų ir miestelių 

šalimi. ’

Baltrušaitis buvo žinomas
Clevelando lietuvių vi-

Priklausė veik prie

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug motų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šia dali 
galite 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.

Kam meluoti? Jule vienoj 
kuopoj priklausėte per ilgą lai
ką. O A. Bimba tame pačiame 
“Laisvės” numeryje krisluose 
dar pašiepia rašydamas: “Iš
slydo žemė iš po Baltrušaičio 
kojų, daug žadąs buvo žmo
gus.”

. Baltrušaitis ką žadėjo, tai ir 
norisi nors trumpai Į j§tes§jo tokiems Bimboms

jį pakalbėti; taipgi pakai-' 
apie tai, kas A. B. privedė 

tokios negarbingos mir-

Dar kartą apie A. P. 
Baltrušaitį

Nors dalykas jau gana užsi
tęsęs ir, gal būt, kai kuriems 
skaitytojams pasirodys neįdo
mus, bet kadangi A. Baltrušai
tis Clevelande buvo figūruo
janti komunistinio judėjimo f i-j 
gura, tai 
apie 
lieti 
prie 
ties.

A. 
visai
suoinenei.

Pradžia A. B. bėdų
Kadangi A. B. buvo ištikimas 

stalincų žmogus, tai jį pastalė 
draugijų sąryšio svetainės fi-

imdamas kiekvienoje kokio O Z. Mažeikienė buvo pirminin- 
viršininko vietą, arba buvo ko- ke. Na, ir tvarko abu svetainės 
kios komisijos narys. Visuomet reikalus. Pabuvęs kurį laiką tu
šavo darbą stengdavosi atlikti je atsakomingoje vietoje. A. B. 
kuo geriausia ir teisingai. Taip-,pajuto, kad finansai jam smi
gi buvo skaitytojas ir šeriniu- ku išlaikyti. Paduoda rezigna- 
kas d.enraščių “Laisvės” ir'ciją iš savo pareigų. Mėginta 
“Vilnies”. Kitokių laikraščių*per du susirinkimus išrinkti ki- 
neskaitė ir* jais nesiįdomavo. tą sekretorių, bet niekas neap- 
Per ilgą laiką priklausė komu- siima, Palieka A. B. ir vėl sek- 
nistų partijai ir rėmė ją iki retoriauti. Pasiimdamas knygas 
pat savo mirties. Kada būdavo A. B. pareiškia susirinkimui: 
kokios rinkliavos komunistų ‘‘Jeigu kas atsitiks, nekaltinki- 
partijai, tai gausiai aukojo. O te manęs.” 
tų rinkliavų buvo daug po viso
kiais vardais. Pirmos Gegužės j prasidėjo eikvojimas svetainės 
demonstracijose negalėdamas pinigų. O Mažeikienė būdama 
dalyvauti dėl kasdieninio dar- pirmininke, buk tai nieko neži- 
bo, aukodavo dienos uždarbį nojus (bent ji taip aiškinasi), 
partijos reikalams, žodžiu sa- Be to, sekretorius turėjo būt po 
kant, buvo komunistinis fana
tikas. Bet kada A. B., įpuolęs į 
desperaciją, nusižudė, tai jo 
idėjos draugai ėmė ir nusispio- 
vė ant jo kapo. Net mėgina 
įrodinėti, buk jis nėra buvęs 
komunistų partijos nariu. Pa
vyzdžiui, toks M-ka “Laisvės” 
numeryje 5 (1939 m.), aprašy
damas apie A. Baltrušaitį sako: 
“Velionis nebuvo komunistų 
partijos nariu. Nors fašistiniai 
elementai jį visuomet priskaitė 
tokiu e^pnt.”

dido-

veikir 
drau-

kaucija, o to nebuvo. Viso sve
taines pinigų buvo išeikvota 
$476.82. Taipgi prisiskolino ir 
iš savo idėjos draugų po 
ką sumą pinigų.

Pasitraukia nuo viso 
mo. Greičiausiai jo idėjos
gai bėga pas advokatus, reika
laudami atmokėti visas skolas. 
Dirbtuvėje sulaiko uždarbį. At
siprašinėja, girdi, palaukite, 
draugai, aš visiems atsimokė
siu.

Aišku, jis visiems vienu kar-
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NAUJIENOS, Chicago, ID.

Ko Prašai... Rizikuoji 
Skirdamos! Drauga

Testamento Vykdy toju

PASISKIRDAMAS draugą arba verslo sandraugą 
savo testamento vykdytoju, dedi sunkią naštą 

'■ ant jo pečių. Gali, tiesa, remtis jo sąžiningumu ir 
. „ gerais , tikslais, galimas daiktas, gerbi jo tvirtą fi

nansinę nuovoką, bet ir gudriausi veršininkai daž
nai susiklaidina vykdytojo pareigų skaičiumi ir 
įvairumu.

Testamento vykdytojas privalo veikti griežtai 
prisilaikydamas painių įstatymų reikalavimų. Jis 
turi būti tiksliai susipažinęs su valstijos ir federalės 
valdžios mokesčiais. Turi vesti tikrus užrašus, rink
ti pinigus ir išmokėti, peržiūrėti ir pirkti vertybės 
popierius, vesti visus jūsų turto arba prekybos rei
kalus, arba abu kartu.

Net ir tuo atveju, kada tikėtumėt turi tokį drau
gą. kuris galėtų atlikti tas pareigas, kažin, ar butų 
jsveika prašyti jo? Ar gali jis, pametęs savo reika
lus, eiti prie jūsų? Atminkite, kad, norint pilnai 
apsaugoti savo įpėdinių reikalus, reikalinga, kad 
vykdytojas butų pasiekiamu visuomet — ir dar. 
be to, jus nežinote kaip ilgai jis jus pergyvens.

Jei pasiskirsite trustinę bendrovę savo testamnn o 
vykdytoju, tai jūsų turtą prižiūrės specialistų gru
pė, ves ji visus- jūsų reikalus. Tokioje bendrovėje 
jus rasite bešališkumą, gabumą, nuolatinę ir finan
sinę atsakomybę, kas padaro vykdytoją atsakančiu.

Butą malonu su jumis ir jūsų advokatu pasikal
bėti apie tą naudą, kokią mes teikiame testamentą 
vykdytojų ir globėjų tarnyboje,

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH
SVETERIŲ KRAU- 
rUVĖ ATDARA KAS 
□IENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas

VICTORY 3486 
504 WEST 33rd STREET

CHICAGO, ILL.

TR.UST D1VISION

CHICAGO TITLE & TRUST COMPANY 
69 Vert Vashington Stnct 

Chicago
Ui negalėjo atmokėti. Bet ga
na didoką sumą atsimokėjo. P. 
Garavai 200 dol.; S. Mažanskui 
80 dolerių, Cermakui 155 dol., 
dalį J. Mažeikai ir kitiems.

Pagaliau pareikalauja ir sve
tainės skolą su 6 nuošimčiais 
ir dar su, padauginimu 155 do
leriais. Nuo tada A. B. visai 
įpuola į nusivylimą. Nuėjęs pas 
stalincų advokatą pasirašo, kad 
atmokės ir tuos 155 dolerius, 
tą padidintą skolą. Po keleto 
savaičių bando nusižudyti, bet 
laiku liko pastebėtas ir nuvež
tas ligoninėn pagyja. Su tuo 
skolos pasidaugina. Pasidaro 
lyg koks melacholikas. Kai ku
riems draugams skundžiasi, 
kad jį jo idėjos draugai per 
daug skriaudžia. Girdi, nuošim
tį tai jau aš nepriešingas mo
kėti, bet kai uždėjo 155 dole
rius, tai per skaudu. Tur būt, 
jam tas smūgis ir buvo di
džiausias. Jausdamas, kad jis 
dirbo per tiek daug metų, toms 
draugijoms aukojo savo darbą 
ir savo centus, o tos draugijos 
jį taip skaudžiai lupa, jis labai 
nusiminė. Žinoma, tas negali
ma prikisti tiesioginiai draugi
joms/ Tąi yra keleto Stalino 
tryžiokų darbas. Jie, mat, da
ro viską pagal stalininę konsti
tuciją.

A. Baltrušaitis visą savo 
trumpą amžių stengėsi laikytis 
teisybės, už tai jį skolos labai 
tankino. Net savo užrašuose 
jis daugiausia kalba apie savo 
finansinę blogą padėtį: apie ne
tekimą darbo ir skriaudas sa
vo draugams. Jis mano, kad 
jei jis neteks darbo, tai ir sko
lininkai neatgaus jam skolinti) 
pinigų. Nepakęsdamas to viso, 
o turėdamas apdraudos 2,000 
dolerių, nusižudo, palikdamas 
sąrašą, kuriems jis kiek kaltas. 
Kitą laišką palieka A. Kelly, 
savo asmeniniam draugui, nu
rodydamas, kas padaryti su jo 
palaikais. Visų pirma jis pra
šo,' kad jo skolos butų apmo
kėtos, o kas liks, tai pasiųsti 
jo senai motinai Lietuvon (mo
tinai, galima sakyti, veik nie
ko neliko).

Sužinoję, kad A. B. pavedė 
jo palaikų tvarkymą Kelly, tuo
jau bėga pas advokatą ir rei
kalauja, kad A. B. palaikų 
tvarkytoju butų jų advokatas 
paskirtas. A. Baltrušaičio drau
gas Kelly, matydamas, kad jie 
kėsinasi ant velionio palikimo, 
paima taipgi advokatą ir daly
kas atsiduria pas teįsėją. Teisė
jas pripažįsta teisę A. Kelly 
būti tvarkytoju A. B. palikimo 
pagal Ą. Baltrušaičio paliktą 

| testamentą. Na, ir pasiliko no
sys nuleistos tų komunistinių 
pastumdėlių. Bet Baltrušaičio 
senai motinai, padarė gana nud-

stolių, nes advokato lėšos rei
kėjo padengti. Tuo gali pasi
didžiuoti tūli pastumdėliai.

Buvo atsikreipta į “Laisvę” 
ir “Vilnį”, kad grąžintų už Še
rus kiek pinigų, kuriuos butų 
galima atiduoti tai senutei Lie
tuvoj. Bet abu tie darbininkų 
klasės laikraščiai-atsisakė. Va-4 
dinasi, kapitalistai, lupa! O tuo 
tarpu komunistai pagauna, pa
plauna, nuskilta ir nuskustą 
nulupa. Ne be reikalo vienam 
susirinkime jų ptisės žmogus 
pasakė, pritrukęs kantrybės: 
“Jus, jei galėtumėte, ištrauk
tumėte Baltrušaitį iš kapo ir 
dar kartą pakartumėte.”

Matyti, sąžiningas žmbgusl 
nors pritaria: stalincains; bet ir 
teisybės nesibijo pasakyti.

, f ' S « V f -

Argi galima Šiek tiek, pro
taujančiam žmogui turėti, koks 
nors reikalas su tokios riįšieš 
gyvūnais? —-S. T. /

Antkapis jau pastatytas
Antkapis Antanui J Baltrušai

čiui jau pastatytas, ; nežiūrint, 
kad stalininės davatkos talpi ne
pritarė ir mėgino liet pakenkti. 
Pavyzdžiui, Draugijų’, sąryšio 
susirinkime, kada buvo pakel
tas klausimas apie paaiikojimą 
keleto dolerių dėl antkapio, 
kai kurie komunistų " isterikai 
šoko su visomis keturiomis 
prieš tą įnešimą. Jie nepaiso ir 
jiems nesvarbu, kad A. Baltru
šaitis dėl jų visą savo triūsą, 
pinigus ir galų gale gyvastį pa
aukojo. Dabar tie komunistinio 
plauko draugai nusispiovė ant 
velionio kapo, ir užbaigta. Tai 
vis daroma pagal stalininę kon
stituciją. Tai gera pamoka vi
siems šiek tiek protaujantiems

LITHŪANIAN

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

2435 So. Leavitt Street
VVALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
VARTOTO PLUMBINGO IR ŠILDYMO
” • ' ' J

DIDŽIAUSIO STAKO CHICAGOJ
U.

ToiletŲ Reikmens
NAUJUTĖLIAI 

KIEK GADINTI 
TIKRAS PIRKINYS

$8.50
BE SĖDYNĖS

Nepaisant to 
pastatytas. Jis

Baltrušaičio 
gai. 
dėjo

ie
jarcus

— iš stoties —

W.G.E.S

• 5

Hflrsit 
muziką

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

Kasdien
Iki

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuvėm,

RYTINE RADIO 
VALANDA

PUIKIOS SĄLYGOS 
VISŲ RŪŠIŲ VANŲ 

, SfrECiALAS 

$7.00
BE TRIMŲ

VISŲ DYDŽIŲ

ŽEMOS KAINOS

Visų 
totų 
dens

rusių va r 

karšto van- 
ir garo ra

diatorių

Likviduojame Sinkas ir Ka
binetus Kaip Naujutėlius. 

Visos Tokios Kainos Kad 
Parduoti

SUTAUPYKITE PI
NIGŲ DABAR
TOBULOS SĄLYGOS

GARO — KARŠTO VANDENS

BOILERIAI

MADŲ

Chicago 
Salvage Corp 

2130-32 SOUTH STATE STREET
Telephone VICTORY 3939

Plumbing'
Heatimg

visko antkapis 
atsiėjo 57 do- 

suaukojo A. 
asmeniški drau-

Akmenį ant jo kapo pa- 
rugsėjo 9 d. 1939 m.
Aukojo šie draugai:
Jugas, Rockford, III. $10 

Julia Matukaitiš, Chicago 5
A. T. Kelly  — 10
S. Telksnys ....... ......j......... 10
S. Kazilionis .................i   5 
Jonas ir Ona .........5 
Antanas ir Marcela Galiū

nai .......  5
B. Kirstukas ......... ........... 5
V. Botirius, Wilkes Barre,

Pa. :.................................... 1
M. Rugenienė .......  1

4.

ATDARA VAKARAIS—SEKMADIENIAIS IKI 12 DIENĄ

36,

Vardas
(Vardas ir pavardė) Adresas.

(Adresas) Miestas

Valstija

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, IU.

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

A. Kelly,
A. Gailiunas,
S. Telksnys.

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

čia |dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdj No...... .......

Mieros .....i.—............. per krutinę

KLAUSYKIME
VAKARĄ SALTIMIERO 

įiitihi.iiiiiifaiUdi,^: i m/hi m  ■  _  

IŠ viso —$57
Visiems aukotojams tariame 

ačiū!

Sti lendąs 
No. 4058—Sukirptos mieros No. 34, 36 ir 38 colių. 
No. 4173—Sukirptos mieros No. 12, 14, 16, 18 ir 20 taipgi 30, 32, 34, 
38 ir 40 colių per krutinę.

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

LIETUVIŠKU RADIO IBI II I R
PROGRAMŲ ,Ą, W H I P
NUO 6:30 VALANDOS VAKARO ■ ■ ■■■■■■■
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New*

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

Subscription Rates:
$5.0Q per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicagą
$8.00 per year in Chicago 

3c per ėopy.

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

Užsakymo kalas:
Chicagoje—paštu:

Metams _______ __________
Pusei metų ______ .______
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams_______
Vienam mėnesiui________

Chicagoj per išsiųntinėtojus:
Viena kopija ____ J_____
Savaitei
Mėnesiui

Jungtinėse

-------------- ___ ___ 18c
—;------------------ -- TĮ- - - -   i -ir ' ~ 75c
Valstijose, ne Chicagoj, 

paštu:
(Atpiginta)

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

iš tenai misterišku budu dingo.
$8 00 dabar dreba kinkos sovie- 

4.00 tų'valdžiai, kad SSRS yra pa- 
vojpję.

55 O be to, sako Maskva, į EstL 
jos vandenis gali užsukti, dar 

• ^1 kokie nors “priešų” karo laivai. 
Bąisu ir pamanyti, kas tuomet 
gali atsitikti su SSRS! Tąigį 
Maskvos radio užvakar paskel
bė, kad —

“garantijų klausimas Sovietų 
Sąjungai Estijos vandenyse į- 
gyja didelės reikšmės.”

G kokių garantijų Estija gali

Metams _____________
Pusei metų
Trims mėnesiams —...
Dviem mėnesiam# 
Vienam mėnesiui .... ..........  .75
Lietuvoje Įr -kitur užsieniuose:
Metams __ — $8.00
Pusei metų ......... 1 duoti Stalinui?
Trims menesiams ............ 2.50 j
pinigus reikja siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Žiūrovų nekantrumas

$5.00

yAUJIENnS, Chicago, PI. ____________________

Lietuva karui prasidėjus
—-—-

Kapo pradžiai Lietuva buvo psichologiniai paruošta. — 
Lietuvos prekybos laivynas normaliai veikia. — Su- 
sisįekimes ĮtrankinM? sp vakarais nutrauktas. — 
Lįetvviai kapiapja (Madose frontuose. — Ame
rikiečiai gavo pranešima, kad išsikraustytų iš Lie
tuvos. — Lietuva nenori svetima nelaime pasinau
doti. — Propaganda. — Esame visam pasiruošę.

(Musų specialaus korespondento Liętųvoįę)

Kefviriacl., rugsėjo 28, 1939

Apie Įvairius Dalykus 4
< 
4
4
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GALAS ESPERANTO KALBAI?
Ją, išstumia bazinė anglų kalba iš 850 žodžių

kitąsyk Jtfussolipi reikalavo 
“garantijų^ iš Ętiopijos, kad 
“banditai” iš jos teritorijos ne- 
užpuldinės karvių italų žemėje. 
Kuomet Haile Selassie negalėjo 
pateykjnančįy “garantijų” duo
ti, tai narsioji juodmarškinių 
armija ątmaršavo į Etiopiją ir 
— visi žino, kas toliau atsitiko.

Amerikos publikai dabartinis Europos kąrąs atrodo 
“nuobodus”. Pradžioje dar buvo gyvumo, kol ėjo mūšiai 
Lenkijoje. Bet ir tuomet spektaklis greitai pasidarė vien
pusiškas, todėl ir nelabai įdomus. Visą laiką laimėdavo 
pergales vokiečiai; tik Varšuva sugebėjo šiek-tiek atsi
spirti rudojo potvynio bangoms. O vakarų fronte iki šiol 
dar nieko sensacingo neįvyko.

Daugelis todėl ėmė kalbėti, kad “tikro karo” vakarų 
fronte nesą. Anglai su frapeuzais, girdi, savo gyvasčių 
aukoti dėl Lenkijos nenori. Jie kurį laiką pašaudys iš sa
vo kanuolių į nacių tvirtoves ir pasakys: “Gana!” Karas 

' pasibaigs, negavęs nė įsisiūbuoti.
Šituo nusivylimu publikos, kuri laukia sensacijų iš 

karo frontų, bando paspekuliuoti nacių ir bolševikų agen
tai. Jie sako, kad Chamberlainas lenkus “apgavo”, priža
dėdamas jiems pagalbą, kurios jisai jiems ir nemanė duo
ti. Lenkai visai bereikalingai užmokėjo už tą anglų klas
tą savo krauju ir turtų. Jeigu jie butų priėmę Hitlerio 
taikos sąlygas arba butų prašę Maskvos pagalbos, tai jieI .iškeKa^ikš- 
butų išvengę nelaimės. tL, yra tas, ® VokfcĄa Jįp

Šita nacių ir komunįstų propaganda, žinoma, yra labai aukštai išvystytą prąmo- 
grynas humbugas. Iš to, kaip Vokietija ir Rusija dalina- nę, tuo tarpu fcąi jai trukia 
si Lenkijos žemėmis, kiekvienas gali matyti, kokiais tiks- yęikalingiausiųjų piędžįągų. 
lais jie siūlė “taiką” arba “pagalbą” tai nelaimingai ša
liai. Lenkija, be abejonės, baisiai nukentėjo, priešindama-) 
si Hitleriui. Ji galėjo pasiduoti be pasipriešinimo — tuo 
met ji nebūtų buvusi nuteriota priešų armijų; bet ji bu
tų išpykusi, kaipo jieprikjąusoma valstybė. O dabar ji 
dar nėra žuvusi, kol Anglija ir Francuzija nėra pralai
mėjusios karo.. . r . „ , 4

Bet jeigu anglai ir frjancuzai nori šitą karą Jaipiėti,, 
tai jie turi kovoti tokiu būdų, kuris leidžia jiems sėkmin
giausiai suy.artoti savo jėgas. Anglija ir Francuzija yra 
galingos visų pirma savo ekonominėmis ir finansinėmis 
j jėgomis. Jos žino, kad jeigu karas prasitęs ilgesnį laiką, 
tai Vokietija bus sumušta, nes jos pramonė, susisiekimas, 
žemės ūkis ir finąnsąi negalės pakelti naštos, kurią jiems 
karas užkrovė.

Todėl sąjungininkų pusėje butų neišmintinga tuo- 
jaus veržtis į didelius mušįus su naciais, rizikuojant pra
žudyti šimtus tūkstančių gyvasčių tame laike, kada Vo
kietija dar nėra pailsusi. Jeigu sąjungininkai šitaip elg
tųsi, tai jie patarnautų sąvo priešui. Nes vokiečiams tai, 
iš tiesų, svarbu pabaigti karą kaip galint greičiau. Tai 
vienintelė jų viltis laimėti. Nacių vadai visuomet saky
davo Vokietijos žmonėms, kad, jeigu jiems teks kariauti, 
tai bus “žaibo karas”

Nąciai negali laukti. O Anglija ir Francija gali. Hit
leris skubiai karą pradėjo, ir jisai nori, kad karas pasi
baigtų, pirma negu žmonės Vokietijoje ims badauti ir 
kelti riaušes. Jeigu ilgai neįvyks didelių mūšių, tai jisai, 
gal būt, iš desperacijos bandys laužtis per Maginot liniją 
ir užkariauti Francuziją, nežiūrint kiek tai jam kaštuo-. 
tų. Sąjungininkai turi būti tam pasiruošę. Bet jiems nėra 
jokios prasmės duoti progą naciams — vienintelę progą, 
kurį gali Hitlerį išgelbėti.

Todėl žiūrovų atžvilgių Hitleris šiame kare vaidina 
įdomesnę rolę. Publikos nekantrumą jisai gali geriau pa- 
tenkiriti. Bet karas nėra teatras. Tie, kurie yra pasiilgę 
sensacijų iš karo frontų, turėtų atsiminti, kad tenai žū
va žmonių gyvastys. Ne tiktai krinta žmonių gyvastys 
šioje kovoje, bet ir yra sprendžiamas Europos (gal ir vi
so pasąulįo) likimas. (

VOKIETIJAI TRŪKSTA 
ŽALIAVŲ

Žurnalas “Fortune” savo spa
lio mėn. numeryje įdėjo labai 
įdomių žinių apie Vokietijos e- 
konominę padėtį. Jisai šių me
tų pradžioje pasiuntė Vokieti
jon savo atstovą, nežinant na
cių valdžiai, ir tas atstovas pa
darė puodugnų pramonės, že- 
;nčs jukio, transportacijos, gam
tos resursų ir valdžios ekono
minės politikos tyrinėjimą, šito 
tyrinėjimo rezultatus žurnalas 
paskelbė ilgame straipsnyje.

Reikšmingiausias dalykas, k,u-

“Blitzkrieg”.

“Fortune” rašp:

“Iš kokių trijų dešimčių $u. 
viršum metįžiąg^, kųrįų rei
kia pramonės kraštui, Vokie
tija turi pakankamai tiktai 
anglių ir potažo. Visas kitas: 
ji yra priversta -importuoti, 
pilnai? arba-dąlina;: < priversta* 
importuoti visu# sayę brap- 

s gįtįpsius metalus, visą savo 
nikelį, chromijų, gyvsidabrį, 
apie 7J nuošimtį vario, $6 
nuošimčius švino, visą med
vilnę, kšilRą, kąųči.uką (rujj- 
ber), didesnę dalį savo vilnų, 
kanapių, .augmeninio .alie
jaus, dąugiaus kaip pusę są- 
vę odos ir kailių. Iš visų Eu
ropos valstybių, neišimant įr 
Italijos, kuri jturi šešias ne
apsieinamas pramonės žalia
vas, Vokietiją gamta men
kiausiai paruošė galingas 
pramonės krašto vaidmeniui

Kadangi Vokietija turi įmpor-j 
tuoti iš užsįenių kuone vi#as ža
liavas savo pramones reika
lams, tai blokada gali ją par
klupdyti — taip, kaip paklupdė 
pereitame pasaujię įkapę*

Žurnalas tyrinėjo, ap gali Vo-< 
kietija užkišti sąyo gaipto# šal
tinių trukumą (fjrbtinemįs mer 
džiagomis — “erzacais”, Jisaį 
priėjo išvadą, kad ųe. Tas dirb
tines medžiagas garnipji kaštuo
ja labai brangiai ir jų vis tiek 
negali užtekti Vokietijos reika
lams.

M

ŠEN. BURKĘ BUVO FA
ŠISTŲ ORGANIZACI
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-APŽVALGA
GELBĖKITEk RUSIJĄ — 

NUO ESTUOS!

Sovietų Sąjungai gręsią rim
tas pavojus iš Estijos pusės. Ne
žiūrint to, kad Estija yra 150 
kartų mažesnė už Rusiją, pa
starosios apsisaugojimas nuo 
tos mažiukės 
belės iššaukė 
mą Maskvos 
se.

Pabaltijos valsty- 
didelį susirūpini- 

aukštosiose sfero-

New Yorko savaitraštis “Ne^y 
Lėader” rašo, kad 
senatprius Burke, 
kuris “pasižymėjo” 
mis atakomis prieš 
naująją dalygą, buvo susidėjęs 
su fašįstipe “Khaki Shįrtą” or
ganizacija. Seattle’o laikraštis 
“New Dealer’? įdėjo fotostątinę 
kopiją tą senatprįaus apjikąci- 
jos dėl priėmimo į paminėtą 
organizaciją.

“Khaki Shirts” va<Jas buvo 
gęų. yąų Herų M.9AęLęy, Ta fa- 
šistuojanti organizacija buvo į- 
steigta 1932 m* Ji pįaųavo mar- 
šąyimą į Washingtoną.

Dabartinis senatorius Edward 
R. Burke tup laiku buvo kon- 

pąįij.9^ MPste TąĮįpe įp pą^ųijgręaniąpąs, Jįsąi įstojo į ,t| rud-

Pasirodo, kad dėl šitos prie-- 
žasties Maskva šaukė, pasjaiš? 
kinti Estijos užsienių reikalų 
mmisterį, H, Seįtęrį. Sovietų val
džia reikalavo, kad Estija duo
tų tam tikrų garantijų, joge! 
Sovietų Sąjungą nebus užpulta 
iŠ Estijos vandenų' Kaą gali ją 
užpulti? Maskva sako, kad jau 
vieną# Lenkų poyąnd^nWis lai
vas, “Oržel**, buvo pasislėpęs

Nebraskos 
demokratas, 
savo piktp- 
Roosevelto

Ijiašaų rugsėjo mčų. 3 dįeną.p 
Laišką mėginu siųsti oro paštų, 
gal gręičįąų gaųsįjtę. Sųsjsįeld- j 
mo oro liniją Ką.unas-Relsip- 
kis iki šiol veikią. Jš Helsinkio 
laiškas paštu pasieks Stokhol
mą, o iš ten gąl laimingai 
plauks ląiyų. Jei sėkmingai ši
tą laišką oro paštu gausite, ir 
kokių nors bų<|u apie ,tąi patir
siu, tai ir ateityje laiškus sių
siu tik oro pąštų ir pasisteng
siu du kartu per savaitę jums 
juos atsiųsti orų, kad bųtųpąė- 
te skubiau informuoti kas de
das; Lietuvoje. Jūsų dienraščio 
jau dąugiaų kaip visas mėnuo 
negauname.

Kąro pradžiai Lietuva buvo 
psichploginiaį paruošta, nes 
spaudos skaitytojai, gerai in
formuoti, visų Europos įvykių 
logiką jau savaime nujautė. O 
vienok J<aro veiksmai Lietuvą 
labai nustebino. Iki paskutinei 
valandai vis dar buvo tikėtasi, 
kad gal kaip nors šioji baisi 
žmonijos rykštė neužguls.

Visai nenuostabu, kad dien- 
. raščiai dabar visur graibstyte 
išgraibomi, nors jų keleriopai 
daugiau išleidžiama. Be ekstra 
telegramų, kai kurie dienraščiai 
dabar išeina jau po keturis 
kartus į dieną, o kiti du kartu, 
o taip pat eina ir sekmadie
niais. Užsieninių dienraščių jau 
visa savaitė kaip jokių negau
name, tai tik savais tenkina
mos. Visi radijo priimtuvai gul
te žmonių užgulti. Kavinės, re- 
storanaiįir Jįitos suėjimų vietos 
kaųĮiįškiii* labai* mėgiamos tuš
čios, i;ę# vįąį sėdi namuose it 
klausp radijo pranešimus. Vi
sos Europą .radijo stotys vei
kia be atvangos. Jos veikia vi
somis kalbomis, tai visi esame 
gerai informuoti, kas pasaulyje 
vyksta.

Visos Lietuvos įstaigos vei
kią ir dabar karui prasidėjus 
ykąi normaliai. Bankuose įn- 
dėlįai veik nejųdoiųi, tai ženk
las, kad Lietuvos neutralumu 
yįsį pasitiki.. Pirmos reikmens 
ųiais.to produktai sparčiai iš- 
perkapij. Cukraus, druskos, ži
balo jąu* sppkiau gauti, nors 
ją yra, bet 'nespėjama jų ląjkų 
pristatyti į krautuves, nes jų 
paręikajavųnas žymiai padidė
jo.

Lietuvos prekybos laivynas 
jjormalįąi ypikią. Laivai pro 
visokias kapo užtvaras mėgina 
prasibrauji Lietuvos maisto 
produktus veža į pasaulio rin
ką. Tąi ląfrąi šiuo metu rizi
kinga ir payojinga kelionė, bet 
musų jurininkai tikrai su dide
liu pasiryžimu ir šiuo metu 
tarnauja Lietuvai. Juk Lietuvą 
yra reikalinga be savo produk
tų išvežimo svetur, dar ir iš 
užsienių visokių prekių. O kiti 
kraštai, kaip Vokietija, Angli
ja, Lenkija, ? Prancūzija ir kiti 
savo prekybos laivus iš uostų 
jau neišleidžia, .tai šiuo metu 
Lietuva labiau negu kada nors 
yra būtinai reikalinga savo pre
kybos laivyno ir džiugu, kai 
jau jo užuomazga tinkamai 
gali veikti.

Iki šiol joks Lietuvos preky
bos laivas nuo karo veiksmų 
nėra nukentėjęs. Musų jurinin
kai žino kį daro ir tinkamai 
savo pareigas eina. Juk trau
kiniais jau su vakarų Europos 

1 valstybėmis visas susisiekimas 
! galutinai nutrauktas. Trauki-

ųia; ųonųaliai vaikšto tik Bal
tijos įr Skandinavijos valsty
bių, bąt per tuos kraštus vaka
rų vąlstybių traukiniais pasiek
ei ųęgaliiųą. Liko tik jurų su- 
sisįekimas, ųes tenąis ir oro li
pi jos nebeveikia, štai kokią 
reikšmę dabar Lietuvai turi sa
vas uostas. ,Gal dabar suprasi
te, dėlko taip entuziastiškai 
statomas šventosios uostas, ir 
.dabar tonais darbai nenutrauk
ti įr jie dar sparčiau eina. Die
ną įr naktį be jokios pertrau
kos tenaįs šimtai žmonių dir
ba. Su Klaipėdos kraštu susisie
kimas nutrauktas.

Iš viso Lietuvoje gyvenimas 
eina visai normaliai, nors jo 
pasienyje jau vyksta karo veik
smai, nors jau girdima armotų 
garsai, nors matoma padangė
je skraidant karo aeroplanai. 
Lietuva jau turi svetimų armi- 
ų internuotų kareivių, kurie 

dėl karo veiksmų priversti bu
vo' perąiti musų sieną. Turime 
au ir aeroplanų, kurįe nuo 
caro nukentėję turėjo musų 
teritorijoje nusileisti.

Kadangi kariaujantiems kraš
tams susisiekimas yra patogiau
sias per Lietuvą, tai tų kraštų 
čia reziduoją atstovai spaudą 
užsako per Lietuvos paštą. Lie
tuva lyg ir vaidina tą patį vaid
menį, kurį pereito didžiojo ka
ro metu sulošė neutrali 
rija. Kaip viena, taip 
kariaujančių valstybių 
vos neutralumą gerbia, 
pat ir Lietuva stengiasi visais 
atsitikiniais ir atvejais visiškai 
bešalumą išlaikyti. Tokia nuo
taika visame gyvenime stipriai 
įsigalėjo.

Lietuvių tautos kraujas ir 
šiame kare tragingai liejasi 
Vilniaus krašte bus koks dvi
dešimt tūkstančių lietuvių mo
bilizuota, kurie kaujasi su vo
kiečiais. Klaipėdos ir Tilžės 
krašte taip pat apie dvidešimt 
tukstančįų lietuvių mobilizuo
ta, kurie kariauja prieš lenkus 
vokiečių kariuomenėje! Tai tik
rai skaudu! Jie kaujasi sveti
mose armijose ir dėl svetimų 
tikslų! Mes jų pergyvenimus 
suprantame ir jiems užjaučia
me, bet niekuo padėti negali
me.

(Bus daugiau)

marškinių organizaciją ir gavo 
nario kortelę su numeriu 3,478.

Pernai senatorius Burke bu
vo Europoje įr, pagrįžęs, labai 
gyrė Hitlerį,

šveica-
ir kita
Lietu-
o taip

IVAIRIOSJINIOS
Pašalins komunistus 

ir nacius iš val- 
džios vietų

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
216. — Atstovų rūmų ne-ame* 
jrikoniškai veiklai tyrinėti ko
miteto pirmininkas, Martių 
Dięs, antradienį pareiškė, kad 
jis turi patikimų informacijų, 
jogei iš Jungt. Valstijų vald
žios vįetą bus pašalinti visi ži
nomi komunistai ir naciai. Pa- 
sa|< Dies, komunistai ir naciai 
užima šiandien kai kurias gaų 
syąrbias vietąs valdžioje.

Ritas dalykas. Dies pasakė, 
kąd Industrinių Unijų Kongre
so vadai planuoją pašalinti ko
munistus iš vadovybės įvairio
se Kęjigreso uųijose. Fąktinąi 
Kongresas jau pradėjęs komu- 
ųįstų šlavimą lauk iŠ unijų.

Teikiu pašalpą Len
kijos pabėgėliams
BUCHAREST, Rumunija, 

rūgs. 26. — Amerikiečiai pra
dėjo teikti pašalpą Lenkijos pa
bėgėliams Rųm uni j o j. Tačiau 
pąšajpos fondąi yra maži.

(Įdomių žinių apie bazinę 
anglų kalbą pateikia Bostono 
laikraštyje “Chris.tįąn Science 
Monitor” tos kalbos išradėjas, 
Cambridge’o ortologinio insti
tuto direktorius C. K. Ogdenas.

Bazinė i " ’ w _
sparčiai plisti, 1935 m. įstei-Įmoksleivių. Be to dar apie 100 
gus Pekine tos kalbos tarp ta u- kinų ir mąlajiečių naudojasi 
tinį biurą, vadovaujamą Tsing- proga išmokti šioje mokykloje 
Huos universiteto prof. R. D. Į anglų kalbą. Tolimuose Rytuo- 
Jamesono. Prof. Jai 
pradžioje tyrė anglų ( 
tarmes Čikagoje ir Londone.
Dabar jis, Rockefellerio institu-jNeuratho, iš Hagos, specialių 
cijos 
nų profesorių bendradarbiau-1 
jamas, leidžia visą seriją moks- L 
lo vadovėlių bazine anglų kal
ba Tolimųjų Rytų jaunimui.L 
Japonijoje šių metų viduryje 
bus išleistas japonų ir bazinės 
anglų kalbų žodynas, o taip 
pat keletas knygų jau išmoku-] 
siems bazinę anglų kalbą. .

Naujoji — bazinė anglų kal
ba viso teturi tik 850 žodžių. 
Jos žodžiai anaiptol ir ne nau- 

t ji. Tai tie patys žodžiai, ku-1 
• riuos savo kalboje vartoja bri

tai ir amerikiečiai. Tik ameri
kiečių ir britų vartojamoji ang-i 
ų kalba čia yra tiek sutrauk

ta, kąd 850 žodžių visiškai pa
kanka bet kuriam reikalui, tiek 
susikalbėti visais gyveninio rei
kalais, tiek net ir literatūrai. 
Bazinei anglų kalbai juo leng
viau yra plisti pasaulyje, ka
dangi anglų kalba jau yra iš 
dalies tapus tarptautine kalba 
prekybos, mokslo ir radipfoni- 
jęs srityse.

Ypač pravers išmokti bazinę 
anglų kalbą milijonams kinų, 
įųdų, negrų, Pietų Amerikos 
gyventojų. Ta kalba labai pra
vers ir tiems kraštams, kaip 
Suomijai, Estijai, Sovietų Są
jungai ir Argentinai, kur įves
tas privalomas- anglų kalbos 
mokslas vidurinėse mokyklose, 
nes bazine anglų kalba yra čia 
didelis palengvinimas. Jau ir 
“New York Times” prieš kele
tą męnesių pripažino, kad ba
zinė anglų kalba išstumia espe
ranto kalbą.

Ne tik esperanto, bet įr vi
sas kitas dirbtines kalbas gali 
ilgainiui išstumi; bazįnč anglų 
kalba. Jau yra ir ištisų įtųygų 
išleistų baziųe anglų kalba, 
pav.: Dųrhąiųo uniyersįtejLo 
prof. A. P. Rosjterįo knyga 
“Konstatavimai ir sugestijos” 
ir J. Rant^o knyga “Bazinės 
anglų kalbos formos ;r skam
besiai”. Taip pąt yra jau ir 
vertinių bazine anglų kaįba 
knygų, pav.c “Mato evangeliją” 
(visa biblija baziųe anglų kal
ba bus išleista), kai kurie Tur
genevo kuriniai, Berųardo 
Shaw veikalas “Ginklai įr žmo
gus” ir kt. Iš architektūros yrą 
bazine ąųglų kalba išleista Ra- 
mondo McGratho knyga “XX 
amžiaus statiniai”. Taip pat ka
binę anglų kalba yra išleista 
religine kun. Edwino Smilko 
knyga “Pagelba Afrikai”. L 937 
m. ir 1938 m. numatomą iš
leisti tą kalba visą eilę moksli
nių knygų. Atseit, įvairiomis 
sritims tinka bazinė anglą kal
ba, net ;r dailiajai 
nors ir nebūnamą 
skiriama literatūrai.

Antai ir Maskvoje jąu išleis
ta keletas knygų bazine anglų 
kalba. Spaudai jas paruošė už
sienių reikalų komisaro žmo
na, Litvinoviene, kuri pati yra 
anglė. Tų knygų parduota jau 
per 100,000 egzempliorių. Ten
ka leisti naujas laidas. Mask
voje yra jau daug besimokan
čių bazinės anglų kalbos. Tuo 
tarpu ten pristigo ir tos Raibos 
mokytojų. Tačiau 
kalbų kombinatas”, 
rūpina ir

si netrukus galėsiąs suorgani
zuoti plataus masto mokymąsi 
bazinės anglų kalbos.

Singapūre yra speciali bazi
nės angly kalbos mokytojų 
mokykla, d-ro Viktoro Pur- 

ąnglų kalba ėmėlceljio įsteigta. Ji turi jau 130

osonas se yra išleisti net specialus ba- 
kalbosĮzinčs anglų kalbos elemento

riai — abėcėlės. Yra d-ro Otlo

peniiamas lėšomis ir ki-j braižinių bazinės anglų kalbos 
vadovėlis, be to British Broad- 
casting Corporation išleisti T 
prof. Lloyd James’o specialus 
diskai, iš kurių gali kiekvienas 
ir be mokytojo pagelbos greit 
išmokti tuos 850 bazinės anglų 
kalbos žodžių, kantu išmokda
mas ir kaip reikia juos ištarti. 
Be mokytojo butų galima sėk
mingai mokyti tos tarptautinės 
kąlbos ir per radio, tačiau lig- 
šiol to dar nedaroma, 
liu budu . mokantis, 
30—50 pamokų tiems 
žodžių išmokti. Dabar 

j ruošiami išleisti nauji, 
linti tos kalbos vadovėliai.

Danijoje jau pradėta, tiesu, 
neprivalomai, mokyti bazinės 
anglų kalbos pradinėse mokyk
lose. Vien Kopenhagoje jos mo
kosi jau 2,000 vaikų.

įvairioiųs

literatūrai, 
specialiai

Norma- 
užfenką 
850 čiai 

kaip tik 
patobu-

Kun. M. X. Mockaus 
Atminimui

— Skaitytojų Balsai —

kovo-

Moc- 
kovo- 

prieta-

Gerbiama “Naujienų”' 
Redakcija: —

Vakar skaitome “Naujieno
se” liūdną žinią, kad kunigas 
M. X. Mockus jau išsiskyrė iš 
gyvųjų tąrpo, palikdamas ne
užpildomą spragą eilėse 
tojų už Dvasios Laisvę.

Gyvendamas, kunigas 
kus drąsiai ir atkakliai 
jo prieš visus burtų ir
rų skleidėjus, kurie užkrėtė ir 
dominavo Lietuvos liaudies dva
sinį gyvenimą nuo lopšelio iki 
grabo.

Kunigas Mockus per litera
tūrą, paskaitas, ir prakalbas iš
traukdavo visus religinius, bi- 
blijinius ir bažnytinius baubus- 
“Bogey-men” iš tamsių ir už
slėptų yietų į dienos šviesą, ir 
numaskavęs juos, parodydavo 
savo skaitytoj am s-klausy to j ams, 
kaip tie baubai-“Bogey-men” 
ištijkrųjų atrodo. Klausytojai, 
matydami, kad# jie buvo apvil
ti ir be reikalo gązdinanii su
fabrikuotais juodųjų apaštalų 
baubaiš ir ačiū Mockui, nuo tų 
baubų atsikratė, ėjo namo iš 
paskaitų salės su išlaisvinta 
dvasia, su linksma šypsą ant 
lupų ir daina širdyje.

Taip, mįrė garbingas sene
lis
tuvo nešėjas, bet jo kilnus dar
bai nemirs, jie pasiliks musų 
širdyse visados. Tegul jam bū
na amžinas atilsis ir ramybė.

Su gilia pagarba,
Stasys ir Elžbieta Norvaišai.
(Pp. Norvaišai kartu prisiun

tė $2.00 auką laidotuvėms).

laisvės ir tiesos žibin-

Išleido Valdininkų 
Sąrašą

Apskričio raštinės viršinin
kas, Michael J. Flynn, šiomis 
dienomis išleido visų Chicagos, 
apskričio, valstijos ir federalės 
valdžios valdininkų sąrašą kny- 

Svetimųjų gutės formoj. Leidinys taipgi 
kuris pa- teikia visokiausias informaci- 

raudonajai armijai jas apie mokesčiu^, rinkimus ir 
svetimų kalbų mokytojus, tiki-'valdžios aparato veikimą.
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KORESPONDENCIJOS
ATSTATYMO BENDROVES REIKALU

Kadangi tilpusieji “Tėvynėje” 
ir kituose Amerikos lietuvių lai
kraščiuose p. Jurgėlos. straips
niai Atstatymo bendrovės rei
kalu paliečia i.r mane, kaip tos 
bendrovės pirmininkų, todėl čia 
norėčiau bent paviršutiniai pa
aiškinti apie aplinkybes, kurio
se tapau išrinktas tos bendrovės 
pirmininku ir apie jos finansi
nę padėtį, kiek ji man žinoma.

Visų pirma man tapus Atsta
tymo bendrovės pirmininku 
1929 metais, bendrovės turtas 
buvo tik knygos. Tai buvo in- 
vestmentai Lietuvoje ir čia A- 
merikoje. Kaip ir kas buvo da
roma su bendrovės turtu iki to 
laiko man nėra žinoma.

r“

1929 metais įvykusiame ben
drovės seime nebuvo kvorumo' 
ir legaliai nieko negalima bu
vo nutarti, tačiau susirinkę ak
cininkai vienbalsiai pareiškė 
pageidavimo ir rekomendavo 
tarp kitų ir mane į esamų ben
droves direktoriatų, kuris, kaip 
toks, turėjo legalias teises.

Direktoriatas sutiko ir prie- 
njė susirinkusių rekomendacijų. 
Tų pačių dienų įvyko direkto
rių to posėdis, kuriame aš buvau 
priimtas kaip direktorius ir* 
renkant naujų direktorįato val
dybų, buvau išrinktas į bendro
vės valdybų ir tapau valdybos 
pirmininku.

Naujoji valdyba tuojau pra
dėjo rūpintis bendrovės finan
sine būkle ir paaiškėjus, kad 
padėtis bloga, investmenjtąi Lie-

CO A L
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ŠAUKITE

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SCREENINGS ...

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

KRAUJAS-ODA
PISI.I8. INKSTŲ IR VISŲ KRONISKŲ 

LIGŲ LIGONIAMS
VeiuiHiinliUdte. jei kur kitur bandėte gy- 
4yti» ir nepasisekė. Per paskutinius 24 
metilu vyrai ir moters—kronlškiejl ligoniai, 

kurie gydėsi musų modernu mokslišku 
\ badu, pasigydė.

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

Žarnos Ligos
GYDOMOS BK OPERACIJOS IR 

LAIKO 8 VGA IŠTIKŠ
Pilna pagelba per 3 iki 6 dienų daugumos 

atsitikimuose. -Išlaidos pakeliamos 
darbo imonimn.

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: 9 v. r. iki 8 v. v. kasdien 
Sekmadieniais ir šventadieniais 10 v. r. 

iki 1 v. p. p.

DARBO

no neneša, pinigų rankose ne
turint ir nesant galimybių biz
nį išplėsti, pradėta rūpintis su
kviesti akcininkų kvorumų ir 
galutinai išspręsti tolimesnį 
bendrovės likimų.

Šėrininkams buvo išsiuntinėti 
specialus paraginimai laiškais ir 
per spaudų, kad susirinktų iš
spręsti bendrovės likimų. Nuro
dyta, kad tam tikslui būtinai 
reikalingas kvorumas. Tačiau 
nežiūrint visų tų pastangų, per 
pirmuosius tris mųno pirminin
kavimo melus legalaus seimo 
sušaukti nepavyko.

1932 metais į bendrovės di
rektorių tų, panašia tvarka kaip 
ir aš įėjo trys nauji direktoriai, 
jų tarpe ir p. Bagočius, kuris tų 
pačių dienų direktorių susirin
kime buvo išrinktas vicepirmi
ninku. Susirinkime jis pasiūlė, 
kad jeigu direktoriatas paskir
tų bendrovės likvidacijos reika
lui $4,000, tai jis pasirūpins jų 
likviduoti, šitokių sumų pinigų 
skirti likivdacijos reikalui, di
rektoriams atrodė perdaug ir to
dėl pradėta ieškoti kitų būdų 
bendrovę likviduoti.

Naujasis Chevrolet 
Automobilis

kitiems
(Power 

juos

Naujieny-Acme Telephoto
Barbara May iš Indiana- 

poįis Amerikos legionierių 
parade Chicago j e.

ir Lietuvos vicekonsulas p. 
Daužvardis, pastarojo vietų vė
liau užėmė p. J. Budrys, Gene
ralinis Lietuvos Konsulas New 
Yorke.

Prieš keletu mėnesių bendro
vės direktoriatui ir specialiai 
komisijai pavyko parduoti ben
drovės turtų, už k,mį pinigai

MARQUETTE
Automatic Heating Sales
6747 S. Western Avė.

Hemlock 1770
Ciane Co. angliniai Stoker’iai 
—Automatiški Qil Byrner’iai 
—Doleriai — Apšildymo Sis
temos — Karštu vandeniu ar 
garu—Dykai apskaitliavimas— 

Nereik pinigų įmokėti—3 
metai išmokėjimui.

Victor Bagdonas
LOCAL j& LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom f orinčius, 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.

3466 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

šėrininkams įgaliojimus 
of Attorney) atstovauti 
bendrovės šėrininkų seime. To
ki įgaliojimai turėjo galioti iki 
jie nebus atšaukti. Šis p. Bago- 
čiaus sumanymas buvo priimtas 
ir tuojau imtasi darbo. Buvo iš
rinkta specialė komisija, kuriai 
pavesta paraginti šėrininkus į- 
galioti kilus šėrininkus, jeigu, 
jie patys negali dalyvauti sei
me. Bet ir vėl nežiūrint koini- 

:sijos ir valdybos pastangų kvo
rumo nepavyko sušaukti iki 
1936 metų.

1936 metų seime buvp užgir- 
ti visi valdybos "darbai ir pa
stangos sutvarkyti bendrovės 
reikalus. Tuomet seimo atsiklau
sta kaip, tvarkyti tolimesnį ben
drovės gyvenimų. Po ilgų dis
kusijų seimas pagaliau nutarė 
bendroves turtu likviduoti ir 
gautų pinigų sumų išdalinti šė- 
rininkanis. Tas darbas buvo pa
vestas specialiai tam reikalui iš
rinktai komisijai, į kurių įėjo 
dr. B. Vencius, J. Ambraziejus

rįnįnkąins išdalinti. Dabar, kai 
prieš bendrovės valdybų užves
ta teisme byla ir šėrininkas Jo
nas Dumčius su adv. Jurgėla ir 
adv. Dragūnu apskundė teismui 
Atstatymo bendrovės valdybų ir 
kaltįna jų turto išeikvojime ir 
už nelegalų vadovavimų bendro
ve, bendrovės likvidavimo rei
kalas bus sutrukdytas ir kuo tų 
byla baigsis, tik ateitis parodys.

Nors bęųdroyė, einant Dela- 
vvare valstybės įstatymais, ofi
cialiai jau neegzistųvo, direkto
riatas negalėjo viskų palikęs pa
sitraukti ir reikalų palikti liki
mo rankose. Direktoriai ir ko
misija jautė savo pareigų baig
ti turto likvidavimo darbų, ku
ris jau buvo užvestas dar prieš 
oficialį bendrovės likvidavimų. 
Jeigu direktoriai butų viskų me
tę, tai aišku, jie butų turėję at
sakyti prieš visuomenę ir bęn-, 
drovės šėrininkus. Aš ir kiti 
□endrovės direktoriai matėme 
pu tipų reikalų pirma baigti tur- i 
o likvidacijos darbų.

Kiek kaltinimai liečia mane 
asmeniniai ir kaip bendrovės di
rektorių ir valdybos pirmininkų, 
, ančių ir žinau, kad jokio ben
drovės turto nesu išeikvojęs, qi 
dėjau visas pastangas tinkamųi 
išpildyti man pavestas, kaip vai-i 
dybos pirmininko pareigas. Aš 
tas pareigas atlikau sųžiningai 
ir nesijaučiu kaltus, ne tik už 
bet |<ękį bendrovės turto iš.eik- 
vojimų, bet ir kų pors daręs ne
legaliai. Antanas Mikalauskas

194,0 Cfyevrotet modelis pub- 
įikųi teiksis p,ersi§fatyti spalių 
14 d. O ta pęrsisĮtatymo cere
monija įvyks Na.cionųlėję Au
tomobilių Parodoje Grand CeiĮ- 
tral Palące. Tokį pranešimų pų- 
iarė General Motors bendro
vės prekybos skyriaus genera- 
is vedėjas W. E. Holler. At
seit, bus pekyieno ąutoipebikų 
mėgėjų ir iPLdustrijos vųdų s.ų- 
)ažių,dįpiW3 SM pąujųpjp p^ey- 
oĮet.

, Sųry$^sp paųjųpju ptyeyrp- 
’ejt mode’io pųsįrodymg, 
rųį Motors ^Pdrovę sįeįbi^ ir 
^tolins kursys vįsiems Mąy- 
rolęt 4y|eH^m.S» Ur j U ?K)ecb.U“ 
ųikąnjis- Per ma api# 
27,0^00 piąchųnika.i bU.s apijųcr 
komi, jiems bus išųįškiu^s yį? 
sęs naujojo auto ip$$erijus 
paslaptys, ka<į jie galėtų tįų.- 
k.ųmai savo pirkėjus apjtųrpaų- 
tį. Fįint bus apdaryti 
ųšjtpopįų dičim kursai įr teųnį 
:ie tųs visas žįpiųs gaus. Pas
kui, tįp ųięcbųiiįkai? į sa
vo ąpybpĮces iš savo pusės su
rengs pųpųšiųs kursus apyji^ 
kės ineęhauikams ir jgps SU" 
pažindips Su to kuro paųjo- 
piis spiųĮknienojnįs.

Tųigį, pirų?. naujasis 
Chevrolet pasieks savo pirkė
jų, kiekvienas dyięri.s ir uie- 
chanikas bus įgiję reikiamas 
žinias savo pirkėjų reikalavi
mams sutikti. Primintina, kad 
Chevrolet bendrove labiausia 
mėgsta laikraštinį skelbimosi 
būdų. Kasdien jos sąraše yra 
apie dienraščių ir savaitinių 
laikraščių, kuriems skiria 6,800 
skelbimų dalį, ką ji mano pa
laikyti, arba net praplėsti.

( (Skelb.)j

flirtus virš r - $3,900,000.00
Atsargos kapitalas - $250,000.00

Dabar Męfcąmę 3y2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt

FEDE
LOAN ASSOClATlONof Chicago
JMSTBf pįp.

Harry Poticha 
Išvyko Prekybos 
Reikalais

KVIEČIAM VISUS DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS ATSILANKYTI I

BIRTHDAY PARTY
DEL FRANCES IR JULIUS SAVICKAS

Subatoj, Rugsėjo 30 d., 1939
1720 SOUTH UNION ĄVENUĘ

Bus Muzika, Skanus Užkandžiai, širdingai kviečia SAVICKAI
*

r"BILl'S tAVERN
4756 SOUTH WESTERN AVENUE

Telefonas LAFAYETJE 2649
MODERNIŠKfAUSIS TAVERNAS SOUTH SIDE—SPECIAL 
PLATE LUNCH KASDIENĄ 25c — UTĄRNlNKAIS KUGELIS 
IR BARBEQUE: JRIED CHICKEN IR STEAKS—TREČIĄpiE- 
NIAIS ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS.—KEPTA $U- 
VIS PENKTADIENIAIS. Kviečiu Visus Atsilankyti:

Į ONA IR VINCAS POPEĘL, Savininkai

y

Boston avalynės krąųjtuvės 
reikalais išvyko į New Yorkų 
Harry Poticha. Tiksiąs yra ap
rūpinti sayo pirkėjus prekėmis 
prieinąmi^usįoųjis kainomis. Jis 
užtikrino, kad kainų pakilimais 
jis nesjstengs pasipaudojtĮ-peįpy- 
tis. Jo tikslas yra sayo drau
gams parūpinti avalynės žerto
mis kainomis.

Reikia tikėtis, kad Boston 
Shoe Store, < kurios ųp,traša$ 
yra 3435 So. Halsted St. s,avę 
užduotį ^atliks ir pjrkėjųi čįa 
ras pilniau.sį patenkiųnpą.

(SkeJb.)

Ęemkįte tuos, kurie 
garsinasi i 

“NAUJIENOSE”

4192 AĘCHER ĄVE^ŲE 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

*8 T Q V O L” 
Tobulai degantis aliejus višięms a- 
liejiniam šildytu vatus, švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7c už gaL 

10p galonų—iy2p gaj.
5p galonų—už gaL 

Veikia speciąli pripildymo pasiūla 
apribotai laikui. Loškite ^augiai. 

Pri$įpUdyWte tankas dabar! 
Telefonus VlNCENNES 43g0.

Lietuvis Plnmberis
—• Laisniuotgs •—

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 West 69th St
Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

NAMU STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

BEAL ESTATE
Insurance and Loans

StataŲ vlsojkięs pušies ųaujus namu? ant 
Darau Vi-

W Dklo epsh imokė-
smokejimų 
š Pire In-

- K ................W° apdegU-
Daraji paskolas ąpt naujų Ir 

lengvų ftėnęęinjų išmo-5 w $ ?»e$ų. Reikale kreip-

” JOHN PAKEL
6816 S. Aye. Phone Grovehill 0306

♦ TJPONINPS
HOSPITALŠ

CALUMET 6969
PLUMBING & HEATING

SPPPLY COMPANY Not inc.
10 18th Street ^tatę^^reet0 

Ir įpusų patyjręs inžinierius 
ątvažiyos į jūsų pamuš ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą de! namų apsiįdymo rei
kmenų (plaut), garu arba 
karštu vandeniu Šildomą... 
NEREIKIA PINIGU įMO- 
KETI—36 MfiNEStAI IŠ

MOKĖJIMUI— ŽEMA 
PALŪKANŲ KĄ1NA 
Ųietuvįs Salęsųianas

1 L1 I.

| Atdara vakaraįs iki 7 vai. 
ifledėliomis iki 1 v, dieną

Įg I^IlĮ

BOSTON SHOE STORE
3435 ŠdUTH
, HALSTED

STREET
* f •• '

VERTYBĖS KRAUTUVĖ

Y

j|

it

, gllde'Y-
raiž RED ■.

’U CROSS
Bateliai

Dideliam Stilių
..v, įvairume

Ekspertiskai pritaikomi. Plačiai garsinami
Dydis nuo 4 iki 10. Plo- ( 

tis AAAA' iki EEE '
Boston’s pritaikymas už- 

Įtikppą pajtogpųąą.

NAUJI!!
La§tex Suedes

98
’ AUKŠC.

Puikus stiliai. 
ranka iš

s6.50
» ■* “t *

NAUJAUSI SPECTATORS
PADARYTI KAD TIKTU

KOJAI

sporto batelių už

100% Odos Bate
liai yApiAMS ir 

MERGAITĖMS
STAfl BRAND ir 
POLL PARROT

Žemiausiomis
Kainomis.

VYRAI!!
Geriausiai pakinys 

Chicago j e
Tvirtos odos batai. Nau
jausiuose stiliuose Crepe 

pacįais. Odos padais.
Juo^i... n^di... 

Naujausios kjųjnys.

is-ii ir.

BOSTON sJiO^STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

... • ‘ • J . I . «

iv

SVEIKATOS KLYKĄS 
TONSflAI IŠIMAMI už
GYDYMAS LIGONINĖJ $
RĄUDONGYSLfiS IŠLJ iena

dieną Ligoninėje ... $ 15-00 
REUMATIZMAS >9.00
Greitai Palengvinama— • ’ 
VISAS LIGAS gydoma $1.00 

Ekzaminaciją iškaitant vaistus
DOUGLAS PARR HOSPITAL 
1900 So- Kedzle Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywoo<įl 
šviesomis- Dą r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tek ENG. 58«3-5«4|

Garsinkites “N-nose’
j M A D 0 S

Didelės mieros apatiniai rūbai.
No. 4252—Sukirptos mieros 34, 

36, 38, 40,’ 42, 44, 46 ir 48 colių 
per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vaydą pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa* 
vyzdžio kain.a 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pal
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Menos Pattern Dept» 1738Į 

alsted St, Chicago, IU.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted St, Chieagų, BL

Čia jdedu 15 centų Ir prašau 
atsiųsti man pavysdĮ Nn,
Mfarop -----------------  per krutinę

(Vardas įr pavardėj
* "•* |MOSS•

(Adresas)
(Miegas ir valstija)



NAUJIENOS,' Čhlcago, UI.
----- - - ' - .--------  - • - ■- - -u • -:J “ . -UI

Ketvirtad., rugsėjo 28, 1939

MARIJOS • JURGELIONIENĖS

MUSU MARIUTĖS GIMTADIENIO 
SUKAKTĮ PRALEIDUS

1 SLEGIAMA MINČIŲ ĮVAIRIU kraštu moterys

įpu f 

t

1

T'

“Barsto rožė jos. saldžiai kvepiančius lapukus toli; leidžias žvaigždė nuo dangaus augštumos’; gesta saulėleidžio skaistumas į naktį....”
Buvo tai sekmadienio vaka- koje, ir aš jos niekad neužmir- 

fas prieš rugsėjo 26-tą dieną šių ...
praeitų metų. Rengiausi, nes ki-i “Likimas man lėmė kitais ru 
tą dieną tariamės švęsti gimta- pintis ir apie save užmiršti. To 
dienio sukaktuves vienos musų dėl susigyvenau su ta mintim, 
brangiausių draugių. Tokios kad niekas į mane domės ne 
draugės, kurios gražios sielos kreipia. Iš dalies tas yra gerai 
spinduliai peršviesdavo per, ro-’nes jaučiaus liuosa, o dabar pa
dus, tankiausias girias, aukš- tekus kaip ir į ‘limelight’, ir to 
čiausius kalnus, juodžiausius dėl jaučiuos lyg pasimetus — 
debesis. Ta maloni šilima, kuri lyg užstumta ant pat viršaus že 
taip gausiai reikšdavos iš gilu- mes kamuolio... Bet jei tu ir vi- 
mos jos simpatingai melsvų a- sos kitos stovėsite greta su ma 
kių, įnešė nesuskaitomas sura- nim, mes pajėgsime ir 
minimo ir linksmumo valandė- savo sesutėm pasiekti tų 
les į gyvenimą ne vien jos my- laiko.
limųjų ir artimųjų draugų, bet
ir tų tolimesnių žmonių, kurie diako. 
atsidūrę šaltos nelaimės glėby
je paliko, rodos, bejėgiai, be 
vilties skaistesnės ateities ... Ji 
pati turėjo Širdį, kuri jautėsi 
laimingesnė, jautėsi lengvesnė 
ir pilna kaip ir švelnios muzi
kos garsų, kuomet ji padarė 
kam nors gero, kuomet ji atli
ko savo, kaipo žmogaus, prie
dermę. kuomet jos troškimai, 
sumanymai ir nenuilstą darbai 
žmonijos gerovei rado atbalsio, 
pildėsi ir liko realybe. Ji turėjo 
idealą, kurio vykinimas iškėlė 
ją taip aukštai musų pagarboj 
ir įgijo tokios gilios meilės mu
sų širdyse, kad nors beširdis ir 
labai šaltas likimas atskyrė ją 
iš musų tarpo, pasiėmė ją sa
vo globon daug, daug peranks-

viršų

Tai buvo lygiai prieš metu

Šiandien ir vėl sukaktuvės 
bet kaip skirtingos nuo anų 
Šiandien Mariutė neateina pat 
mus, kupina energijos, gražių 
minčių, įdomių planų veikimui, 
pilna paakstinimo, kad mes ir
gi dirbtume, pabardama mus už 
tą, pagirdama už kitą darbą.

Šiandien mes jos draugės ei
name atlankyti ją kapinėse, kur 
ji ilsis ramiai. Nueiname prie 
jos kapo, lyg prie kokios šven
tovės, ir palengvučiai, atsargiai 
pastatome jai ten gėlių, tų ge
lių, su kuriomis ji visuomet su
rasdavo tokio malonumo puo
šiant kilų gyveninius.

Bet ir čia visa gamta aplink 
pradeda keisti savo skaisčius 
\asarinius rubus. Gėles, kurios

ĮSTEIGTAS FONDAS VELIONES MARIJOS 
JURGELIONIENĖS ATMINIMUI PAGERBTI

galima greičiau.
Marijos Jurgelibnieriės Pa

minklo Fondo Laikinas K-tas, 
Nora Gugiene, pirmininkė.

(Dėl kokių informacijų šiuo 
reikalu meldžiame kreiptis šiuo 

Marijos Jurgelionienės 
1739 South

Ii, tačiau ia.kų atmainumas ir vasaros laiku šypsojos malonios 
metų ilgumas vien tik giliau pa-1 saulutės glėbyje, užleido savo 
brėžia ilgesį, aiškiau įrodo ■vietas kitoms sesutėms, — toms, 
'mums nuostolį nelėkus Musų kurios yra į 
Mariutės.

Ta p,

____ stipresnės, kurios 
(nebijo nei aštresnio vėjelio, nei

praeitą rugsėjo 26-tąšaltesnio lietaus lašelio, žolelė 
dieną mes rūpinomės, kaip gra- nuvargus iš po vasaros kaitros 
žiausiai papuošti stalą, kaip į' pradeda miegoti, nurudusių me- 
dorniausiai aprengti tą kėdę, lyg džių lapeliais užklota, kad pasil- 
ir sostą, kur ji sėdės atvykus tą sėjus ji vėl pavasarį galėtų puo- 
vakarą, kaip ji manė “pas tave §ti žemelę savo turtingu, tankiu 
vieną tik vakarienės ir pasikal- žaliu divonu. Beveik visi paukš-, 
beli apie musų Moterų Skyrių j leLai išlėkė svetur, tik retai be- 
“Naujienų” Jub.lieju, ir abelnai sigirdi nedrąsus čiulbėjimas, 
visuomeninius ateities darbus.”

Jau netoli šešta valanda. Vb 
sos sukviestos draugės susirin- kianti muzikos 
ko kiek anksčiau, ir laukėm susiliejo su mano mintimis, lyg 
Mariutės ateinant, štai trumpas ir pabučiavo ir paglostė Mariu- 
skambutis apačioj ir greitas len- lės kaktą kapuose. Ir man dar 
gvas bėgimas laiptais. Atidarau1 kartą prisiminė jos dažnai kar- 
duris. Stovi Mariutė su puokštn loti žodžiai — “žinok, Nora, 
gėlių, be kurių retai teateidavo, jog musų darbo kelias pilnas 
sveikina mane, prie akompanb visokių kliūčių, bet tik nereikia 
menlo musų visų dainos, kuri nusiminti ir pasiduoti. Argi nu- 
linkcjo jai “Happy Birthday”, ėjus kokį tolį nemalonu atsi
gėrus sveikatos, ilgų ir daug lai- sukti ir pažiūrėti atgal ir pa
mes pilnų metų ateityje.

Netrukus nuėjom valgomai! 
kambarin, kur Mariutę pasodi-į 
nome ant tos specialiai papuoš
tos kėdės. Aplink ją gėlės, do
vanos, pasveikinimo telegramos, 
etc. Visų draugių ūpas pakilęs, 
visos džiaugėmės turėdamos to
kią brangią ir malonią viešnią, 
su kuria pasidžiaugti ir links
moj nuotaikoj naudingai pra
leisti jos gimtadienį. Mariutę tas 
visas įvykis labai nustebino, ir 
nors ji buvo labai linksma, bet 
kartu jos akyse pastebėjai lyg 
ir skausmo žvilgsnį, veide lyg 
kokį graudų prisiminimą ...

Ant rytojaus Mariutė rašė 
man: “ ... iki šiol buvau pripra
tus pergyventi savo asmeninius 
įvykius tyliai ir nuošaliai net 
nuo geriausių mano draugų. Va 
kar diena todėl man turėjo ypa
tingą prasmę... ir, kaip gal pa
stebėjai, mane* ant tiek sujaudi- iškėlus, savo kūną tiesiai. Už- 
no, kad nei nežinojau kaip elg- miršk savo gimtadienius.
tis... Nora miela, tu man suren- jauna tol, pakol svoris 
gei pirmą tokią puotą Ameri- metų nerymo ant tavo pečių.

/

Visur tyla, visi miega.
Tik iš koplyčios bokšto p’.au- 

garsai, rodos,

matyti tą kelią lengvesniu, gra
žesniu kam nors kitam eiti. Jog 
žmogus, kuris gyvena be idealo, 

(neneša gerovės nei sau, nei ki 
1 tam”.

Taip, Mariutė pati gyveno vi 
suome t turėdama idealą, visuo
met dirbdama jo atsiekiami, 
taip ji mokino mane ir kitus. 
Todėl ji ir gyvens musų širdy 
se visados. —Nora
Rugsėjo 26 d., 1939 m.

Bukim

Veda Nina

šypsokis, laikyk savo galvą

Esi 
tavo

sal-

antroji

Gerai Šeimininkėms 
Žinoti, Kad:1

Actas, kuris lieka nuo 
džįų agurkučių< priduoda la
bai gerą skonį sukapotiems 
Šviežiems kopūstams.

x x x
Kuomet kepi supjaustytą žu

vį, pamėgink pirmiau apibąr-< 
styti druska ir pipirais. Pas
kui išvoliok tuos žuvies šmo
tukus baltam “corn-meal”,- 
kuriame yra primaišytas šauk
štukas paprasto “baking pow-. 
der”. Tuomet kepki tą žuvį 
alyvoje, iki gražiai paruduos.

Naujienų Moterų Skyrius, 
netekęs savo brangios įsteigė
jos ir vedėjos Marijos Jurge
lionienės, ir giliai įvertindamas 
jos ilgų metų reikšmingą dar
buotę kaip moterų, taip ir vi
suomeninėj ve.kloj, sukvietė adresu: 
šio Skyriaus bendradarbes pa- Paminklo Fondas, 
si tarti, kokiu budu tinkamiau- Halsted St., Chipago, III.) 
šiai ir geriausiai įamžinti velio
nės Marijos Jurgelionienės at
mintį. . ( '

Susirinkimas vienbalsiai nu
tarė, kad tokiam atminimui 
reikia pastatyti paminklą prie 
jos kapo ir kad ant vietos bu
tų įsteigtas Marijos Jurgelioniė- 
nės Paminklo Fondas. Tokio 
fondo laikina valdyba susideda 
iš šių asmenų:

Nora Gugienė — pirmininkė 
Adelė Nausėdienė — vice-pir. 
Julė Augustienė — iždininkė 
Josephine Milleriutė — pir

moji sekretorė
Suzana Viliutė 

sekretorė.
Visi dalyvavusieji šiame su

sirinkime sudaro komiteto na
rių dalį, ir kai tik bus galuti
nai *sutvarkytas visas komite 
tas, tuoj paskelbsime visą są 
rašą.

Kaip jau nekartą buvo rašy
ta, Marija Jurgelionienė buvo 
viena iš pienierių moterų vi
suomenės veikėjų tarpe Ame
rikoje, ir josios atlikti darbai 
yra gausingi ir reikšmingi. Ji, 
rodos, yra ir pirmutinė iš tų 
moterų veikėjų, kurią mirtis į 

išskyrė iš musų tarpo, ir ku
rios darbai užpelnė jai visuo
menės atminimą ir paminklą.

Mes moterys girdėdamos tiek 
daug nuoširdaus sentimento 
per spaudą, laiškus ir asmen:šr 
kai, bei pasiūlymus prisidėti 
prie fondo Marijos Jurgelionie 
nes paminklui statyti, pasiryžo 
ine pradėti darbą. Kad atmini
mas paminklo pavidale ga’ėtų 
nors dalinai vaizduoti Marijos 
Jurgelionienės nuopelnus ir vi
suomenei atliktus darbus, drįs
tame tikėti, kad visuomenė no
riai prisidės ir prie sukėlimo 
tam reikalingo fondo.

Kadangi yra pageidaujama, 
kad paminklas butų pastatytas 
sukakus vieniems metams nuo 
jos mirties, kovo 25 d. 1940

Jeigu esi viena iŠ tų gerų
jų šeimininkių, kuri turi maišą 
su visokiais sklypeliais dėl lo
pų, paimk ir ant viršaus jo 
prisek mažus sklypučius visų 
tų medžiagų, kurios randasi 
maiše. Pažiurėjus į tuos šmo- 
čiukus, be išvertimo laukan, 
žinosi, kas randasi viduje mai
šo. —Kai įninka ’

j Maistas
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Skanus Rudeniniai Pre 
zervai iš žaliu Pomi

doruJau dabar žali pomidorai pradeda pasirodyti gausiai krautuvėse ir laikas pasigaminti įvairių pre- zervų. Žali pomidorai, lygiai kaip ar raudoni, yra lanksčios daržovės, iš kurių galima padaryti ' daugel dailių kombinacijų, štai viena iš
ŽALIŲ POMIDORŲ “RĖLISH”Stambiai, sukapok dvi ir pusę kįortos žąlių pomidorų; penkis mažus agurkus; du žalius pipirus; pusę didelės galvos kopūsto; ir tris vidutinius cibulius. Sumaišyk visą tą gerai ir lai pėt naktį pastovi.
Ant rytojaus, nusunk gerai ir 

įpilk vieną kvortą acto, vieną svarą 
rudo cukraus, vieną Šaukštuką 

“tume- 
muslard sėed” 

celery seed”.

w L ' T * **'**’^ P®

metais, tai nuoširdžiai prašome .d^’skos, vieną šaukštuką 
visus, kurie nori prisidėti prie pušs«ukt^‘uk° “musta
pagerbimo atminimo šios pa- Sudėjus viską puodan?‘gwal “s^šib

Tai buvo prieš 25 metus. Aš 
parpuolusi ant kelių gonkely, 
sunėrusi rankas, siunčiau mal 
das Visagaliui. Aš prašiau pa 
daryti stebuklą ir mano tėvą 
palikti namie.

Tuomet ėjo mobilizacija. Jau
nimas ir suaugusieji spraudė
si prie telefono stulpų, prie na
mų sienų ir skaitė valdžios ra
ginimą stoti į kariuomenę, neš 
priešas kėsinasi ant jų šalies^

—Kas priešas, kas musų ša
lis? — abejojo žmonės, bet ži
nodami valdžios galybę, rišosi į 
mazgelius po būtiną kelionei 
daiktelį ir virpančiu balsu ra- 
alindami žmonas, motinas, mei
lužes, bučiuodami mažų vaikų 
galvutes ėjo nežinomon vieton, 
nežinomo priešo mušti.

Praslinko viso kuo baisiausi 
metai. Žmonės atsipeikėjo iš ne
laimių. Atsistatė jie karo sunai
kintus trobesius, prisiaugino gy
vulių, lengviau atsikvėpė. Ir, 
štai, vėl mano TĖVYNĖ, mano 
šalis panašioj būklėj atsiranda.

Vėl mano motina, kuri prieš 
25 metus man gonkely klupo-; 
jaut, šluostėsi ašaras ir to pa
ties, kaip ir aš, maldavo Visa
galį, šiandien bejėgė apsikabi 
misi kryžių, tą ryškųjį simbolį 
jos gyvenimo vargų, siunčia 
maldas Aukščiausiąjam, prašy
dama jos sūnūs palikti namie.

Našlaudama juos išaugino. 
Traukdama nuo savęs duonos 
kąsnelį juos maitino. Leido į 
mokyklas. Į savas, lietuviškas. 
Vėliau džiaugėsi jų gražiai spin
dinčiomis “mundierų” sagutė
mis. Nepagalvojo vargšė, kad 
jie rengiami buvo ... karui, ug
niai. Ir veltui šiandien jos mal
dos, Atrodo šiuo syk jos sūnus 
patys veržiasi “priešo” skersti. 
Jie juk išauklėti tokioj dvasioj. 
Jų jaunose galvose įkalta savo
tiškas didvyriškumas. Ir jie žiū
rėdami į motinos ašaras, į jos 
bejėgį laikymąsis ant lazdelės, 
jai kalba: “Motin, garbė musų 
laukia. Pasižymėjimai tik karo 
lauke galimi. Įveiksime priešą. 
Jis nepalies musų šventos že
melės, kurią tu visą amžių su- 
krupusiais pirštais pureni, ne! 
Neatiduosime nė pėdos savo ša
lies

Motina nesupranta nei gar
bės kardu užkariautos, nei kaip 
vienas žmogus prieš dešimtį 
galėtų atsiturėti. Jos akimis te- 
praslenka tik seni šiurpus vaiz
dai. Praslenka jos akimis inva
lidų būriai, prisimena jai už
kimštos sužeistaisiais bažny
čios, halės, visi didesnieji na
mai Prakrypuoja pro jos akis 
išalkusių minios. Lavonai, vi
sur lavonai ir gyvųjų maldos 
ją paneria širdies skausme. Be
jėgiai gniaužo rankas. Verkia 
tylutėliai...

Bėga metai. Civilizacija li
pote lapoja,
stebuklus žemėj kuria, 
da nykti prietarai, 
saulutės 
Darvino 
garsiau 
pasaulio
bėj? Gyvuliška kova tebeverda 
žmoguje. Dar baisiau. Gyvulys 
ieško grobio tik alkį jusdamas, 
žmogus — svajodamas meda
lių gauti. Viena: spindinti jo at
lape sagutė jam brangesnė už 
milijonus gyvybių.

Ir dėl to viso daugiausia 
kenčia motina. Tik viena mo
tina! Ji raginama gimdyti, jai 
siūloma jos valstybės vyrų pa
rama už gausią šeimą. Del ko? 
Kad reikalui esant galėtų juos

Žmogaus protas
Prade- 

skaistesni 
spinduliai suspindi,

mokslo pasekėjai vis 
sušunka, žavėdamiesi 

pažanga. O tikreny-

vyzdingos veikėjos, Marijos dyk, sudėk į karštus ir, sterilizuo-jpanaudoti sau garbei pakelti 1 
Jurgehomenes, tatai daryti kaip kad oro neįeitų ir nesugęstų.

tus. indus ir. tikrai gerai uždaryk, pa.

(Tęsinys)
Kinijoj moterų padėtis tebė

ra daug liūdnesne. T.esa, di
džiuosiuose miestuose ir Kini
joj jau galima užtikti nemaža 
moterų, kurios tikrai europiš- 
kai yra išauklėtos. Daugis ki
niečių mergaičių šiandien lan
ko mokyklas, net baigia uni
versitetus, tarnauja Įvairiose Įs
taigose, biuruose ir t. t. Kinie- 
tės moterys lanko kavines, ki
nus, sportuoja, žaidžia. Bet taip 
šiandien yra tik miestuose. Tuo 
tarpu provincijoj kinielės mo
ters padėtis šiandien dar tebė
ra apgailėtina: dažniausiai j> 
yra visiškai vyro priklausomy
bėj. Didžiuliuos Kinijos plo
tuos, į kuriuos dar maža tėra 
įsiskverbusi kultūra, iki pai 
šiandien moters padėtis tebėra 
apgailėtina: vyras ją gali muš 
ti, jjali net sumainyti su kaimy
nu. Jaunas mergaites tėvai ga
li parduoti pirkliams, kurie iš
siveža jas į miestus ir čia iš
naudoja. Jaunų mergaičių pre
kyba ir šiandien Kinijoj dar 
nėra išnykusi: įvairiose provin
cijose kasmet tėvai parduoda 
šimtus ir tūkstančius savo duk
terų, kurių likimo jie ir patys 
nebežino. Jeigu seniau kinie
čiui gimdavo sūnūs, tai jis iš
keldavo didelę puotą, o jei gim
davo mergaitė, tai labai dažnai 
jis ją išmesdavo suėsti kiau
lėms. Taip baisiai buvo panie
kinta moteris. Šiandien tas pa
sibaisėtinas paprotys nyksta, 
bet niekas negalėtų tvirtinti, 
kad ir šiandien dar kai kur 
taip nepasitaiko.

Indijos moterų padėtis taip 
pat apgailėtina. Iki pat musų 
laikų Indijos moteris tebėra už
daryta virtuvėj ir miegamaja
me: viešame gyvenime ji d a n 
beveik nedalyvauja. Žinoma Į 
savo vyrą Indijoj žiuri kaip Į 
kokį viešpatį, kuriam nuolat 
stengiasi patarnauti. Susirinkus 
svečiams, o ir šiaip jau mote
rys nesėdasi kartu su vyrais už 
stalo: prie stalo valgo papras
tai tik vieni vyrai. Pasirinkti

siaukojimas savo gyvybės tęsi
niui tiek tėra branginamas. O 
juk motina galėtų įskiepyti sa
vo vaikams pasibaisėjimą žmo
gaus krauju, galėtų juos išau
ginti mylinčius vienas kitą. Mo
tina tai gali padaryti.

Labai kalta motina už šių 
dienų tokį baisų žmonijos gy
venimą. Kodėl mums lenkti 
galvas garbėtroškoms? Šiandien 
aš nebemoku džiaugtis, nei di
džiuotis ir savo tautos istorijos 
garsiais vyrais, kurių vardais 
mes krikštijame savo sūnūs. 
Aš šiandien vaizduojuos ir juos 
panašiais Hitleriui, Stalinui ir 
kitiems “istoriją darantiems” 
vyrams, kurių . troškulys turėti 
valstybes “nuo jurų iki jurų”. 
Ir jei išnyktų musų pagarba 
tokiems žmonėms, kurie tik 
kardu sau garbės siekia, aš ma
nau, ir savo vaikus galėtume 
išauginti tikresniais žmonėmis, 
su jautresnėmis širdimis. Tu
rėtume įkalbėti ir savo dukre
lėms, kad lenktųsi vyro, kuris 
tik kanuolėmis skina kelią į 
paaukštinimus.

Abejinga Lietuvos būklė, Eu
ropos suirutė, žudynės vienų 
kitų mane slėgia taip sunkiai, 
kad aš galėdama visą pasaulį 
sujungčiau į daiktą, apkabin
čiau visą žmoniją ir paprašy
čiau dalytis iš vien duonos 
kąsneliu. Juk atėjome į šį pa
saulį vienoki,
irgi vienoki. —Pr. Lapienė.

sau patinkamą vyrą indų mo-. 
teris visiškai negali, nes ji turi 
tekėti už kurio leidžia ją jos 
tėvai. Dažniausiai tėvai išsekina 
dar visiškai jaunutes savo duk
teris, o kartais tiesiog vaikus. Ir 
kas baisiausia, kad tiems kūdi
kiams vyrai neretai parenka-’ 
mi visiški seniai, kurie galėtų 
būti ne tik jų tėvais, bet bo
čiais. Ir taip, Indijoj galima už
tikti tokių šeimų, kuriose vyras 
yra, sakysim, 60—70 metų, o 
jo žmona... 10—12—15 metų. 
Seniau Indijoj buvo tikybinis 
reikalavimas, kad mirus vyrui 
jo žmona kartu su jo lavonų 
susidegintų ant laužo. Baisus 
tai reikalavimas, bet, deja, ap
saugos nuo jo indė beveik ne
surasdavo. Ir taip jaunutės mo
terys žūdavo liepsnose su se
nių vyrų lavonais.

Seniau visuose mahometonų 
gyvenamuose kraštuose mote
rys turėdavo vaikščioti veidus 
uždengusios tam tikrais uždan
galais. Pirmasis kraštas; kuris 
tą paprotį panaikino, buvo Tur
kija. Tai Turkijos respublikos 
prezidento Kemalio Ataturko 
nuopelnas. Nesenai tas papro
tys buvo panaikintas ir Alba
nijoj. Seniau mahometonai ga
lėdavo vesti po keletą žmonų. 
Turtingieji dažnai įsigydavo ir 
po keliasdešimts žmonų. Taip 
sudarydavo sau vadinamuosius 
haremus. Kernai A ta turkas pir
masis uždraudė turkams vesti 
po kelias žmonas; jo pavyzdį 
pasekė ir kai kurie kiti kraštai.

Mums, europiečiams, atrodo 
labai keista, kad mahometonų 
kraštuose iki pat šio laiko mo
terys, eidamos į viešas vietas, 
veidą turėjo užsidengti uždan
galu. Bet reikia atsiminti, kad 
tuose kraštuose šitoks papro
tys jau amžiais buvo, todėl vi
si prie jo buvo pripratę ir at
rodė, kad taip ir turi būti. Kai 
Kernai Ataturkas pirmasis už
draudė Turkijos moterims ro
dytis gatvėse ir kitose viešose 
vietose veidus užsidengus už
dangalais, vad. čadromis, tai 
turkų moterys pradžioj tiesiog 
bijojo gatvėn išeiti. Tas pats 
dabar buvo ir Albinijoj. Pasa
kojama, kad albanės moterys, 
išėjusios viešon vieton be veido 
uždangalų (čadrų), pasijuto 
tiesiog kaip nuogos. Albanai 
vyrai esą, niekuomet nematę 
viešai moteris pasirodant be 
čadrų, būriais rinkdavos ir žiū
rėdavo, kai kokia moteris ei
davo atidengtu veidu. Iš tiesų, 
galime suprasti, kaip albanės 
moterys turėjo jaustis iš visų 
kampų lydimos smalsių vyrų 
žvilgsniu. Bet taip vyrai, taip 
moterys greit prie to pripra
to, ir jau dabar moterims ati
dengtas veidas niekas nebesi
stebi.

Kylant kultūrai, moteris vis 
daugiau išlaisvinama iš buvu^z 
šiųjų senovės papročių vergijos. 
Moteris patampa ne tik daiktu 
ar žaislu, bet ir žmogum.

(GALAS)

Ūkininkų moterys 
perka daugiausia 

kenuoto maisto
Neseniai surinkta statistika 

parodo, kad ūkininkų moterys 
perka daugiau kenuoto maisto 
ir kitų gatavų maisto produk
tų visosę Suvienytose Valstijose 
nekaip miestietės šeimininkės.

Ponia Josephine Micone ne
seniai buvo paskirta pirmoji 

išeisime iš čia moteris federalė “probation of- 
ficer” Philadelphia, Pa.
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Šauni, Norg ir 
Nelaukta, Puota 

šeštadienio vakarų, rugsėjo 
23 d., netikėtai susilaukė puo
tos “Naujienų” skaj|yt6jąį pp. 
Shapeliąi, gyv. 3959 Archer aVe, 
Jų penkių mejų vę^ybJpib gy
venimo sukakties proga pp. Ba
kučiai, iš MarųųeĮte fcarko, su
siprašė artimuosius ir iškėlė 
tikrai šaunią puolų.

Nereikia ir aiškinti kaip jau
tėsi Antanas ir jo širdelė, p-ia 
Shareliepė, kada slepiamais 
tikslais buvo nuvežti į Ą147 S. 
Kedzie saĮę ir tenai, ąkyyaiz- 
doje apie poros šimtų akių, rei
kėjo pasiduoti išdaigos likimui. 
Ten puiki muzika griežė mar
šą, svečiai klegėjo iš džiaugsmo 
ir juokavo ir vis tai dėl to, kad 
draugai panorėjo neprašomi 
dovonas įteikti ir dar pavaišin
ti.

Skaitlingam svečių būry bu
vo ir John Pilkis, Liberty 
Grove savininkas, buvo ir Pet
ras Ješius, kuris pasakė labai 
įdomią prakalbą, buvo ir po
nai Vladas ir Ona Zemeckiai, 
gyv. 7129 S. Frahcisco avė., ku
riuodu, tur būt, visus stiby tino: 
juodu net dvi tokias išdaigas 
iškirto tą vakarų. Jiems tai tik
rai buvo perdaug, ant rytojaus 
galėjo ir galvelės nesmagiai 
jaustis.

Dovanų kampe stūksojo pui
kus radijo ir šiaip visokie na
mų papuošalai. Tad ir jūsų re
porteris, nenorėdamas storžie
viu pasilikti, iš savo pusės lin-

Išsiėmė Leidimus

Jrvlng Lewis, 23, sų Mįldred 
Szųrvąs, 22

Jojip paubin, 23, su Fran- 
ęes PzįwąĮč, 19

‘ Micfoael Gęzink, 26, su Ber^
^ce Į^uk^, 26

erakiras
Ruse Gust nuo Lotais

Jose-

Gust

ALEHNĄ DRAGOONIS 
pa tėvais Daupšaitė 

gyveno 5136 Šo. VVells St.
z z Persiskyrė su šįuo pasauliu

gimus Lietuvoj, Kauno gub., 
Luokės phrap. ■

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Jurgį, ’ 2 dukteris Victo- 
riją, žentą Edwin Scott, Aleh- 
ną, žentą John Wallėr, seserį 
Victorią Kopus, švpgerį Vi
limą ir jų šeimynas ir daug 
S giminių, draugų' ir pa

imu. ir Lietuvoj, seserį 
>ietą Genienę ir jos šeimą, 
unas pašarvotas 3236 W.

Place, telefonas Republic 
Laidotuvės įvyks penk- 

enį, rugsėjo 29 d. 9:00 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- 
nienės 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 

pažįstami.
Laid. Dir. John F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741-42.

Siinset Park Užbaig- 
tuyn| PĮkmfcąs Atei
nantį Sekmadieni i _
Piknikas įvyks nežiūrint oro
Kaip ir kasmet, taip ir šįmet 

Supset ParJ<e įyyks 1939 m* už- 
baigtuvių piknikas. Tai bus 
ateinantį sekmadienį,, spalio 1 
dieną, Sunsėt Parke.

Užbaigtuvių *piknikai yra ge
rai žinomi savo smagumu ir 
linksmumu. Netiktai visi atva
žiavusieji į šiuos piknikus 
linksmai laiką praleidžia, bet 
ir laimingieji išvažiuoja su ver
tingomis dovanomis, kurias iš 
leidžia p. Vįncęntas ĘuŲaitis, 
Sunset Parko cedėjąs.

Šįmet užbaigtuvių piknike p. 
Kubaitis vėl duos išlaimėjimui 
1. 100 s v. paršą, 2. 8 svarų sū
rį, 3. butelį Old Taylor degti
nės, 3. keįsų Schjįtz alaus. Iš- 
ląimėjimo tlkietai bus cįalina" 
mi dykai. Jau tūkstančiai tikie- 
tų išdalinta po Chicago ir apy
linkę. Jeigu kurie negaus tikie- 
tų iš anksto, tai galės gauti at
važiavę į piknikų.

Muziką iš Town of
Linksmą muziką 

gros Petro Pikturnos 
iš Town of Lake. Ir
koks oras atsitiktų, piknikas 
ip išlaįmėjimai vistiek įvyks, 
todėl atvažiuokite. Neužmirški
te: ųžbaįgtųyįų pįj<nįkąs įvyks 
ateinantį sekmadienį, spalio 
| dieną, Sunset Parke, prie 135 
ir Archer Avė. Visiems atvažia
vusiems užtikrinamas linksmas 
laiko praleidimas. XX.

SLA. 260-tos Kuopos 
Susirinkimas
Ir Įląings

Visi Nariai Mokinsis Daįnų
MARQUETTE PARK. — šioj 

žinutėj noriu pasakyti, kad se
kantis kuopos susirinkimas 
įvyksta spalių 1 d., sekmadie
nį, kaip 2 valandą po pietų, 
Mrs. Gricius svetainėj, 244U 
W. 69tŲ St.

SušjAhkimas bus toks, Kaij) 
ir daugelis kitų kuopos susi
rinkimų. Bet po susirinkimo 
bus kas |ąi naujo ir ųepąpras^ 
to, būtent tas, kad panelė Ge
novaitė Zelhis mokins visus 
kuopos narius dainuoti lietuvių 
liaudies dainų, čia dainuos ne 
kokie rinktiniai dainininkai, 
bet visi kuopos nariai. Taip sa
kant, ‘ dainuos seni ir jauni ir 
visi mokysis kartu, kad galė
tų kuogeriausia padainuoti sa
vo kuopos rengiamam vakare, 
kups įvyks spalių 15 d., Mar- 
ąuette svetainėj, 6908 S. West- 

’ 4 • 1 f > ' .

ern Avė.
K. Liutkus, sekr.

!—“W

TARP MUSŲ , 
BIZNIERIŲ f

Nauji
Biznieriai

ĘRIGHTQN 'PARK. -r Wal- 
tęr įr Helen Navickai nusipir
ko tąverpų po adresu 435$ So. 
Mąplewood Avė. ir surengė taip 
vadinamų “grand opeųing’J 
rųgsęjo 23 ir 24 dienomis, WąĮ- 
įer ir Heįen Navickai yra geri 
naųjįeniečiąį, dradgišHį. ir iųa- 
įopaus budo žmųpės, todėl su
silaukę nęjnažaį draugu jų pir- 
maine biznio ątįdąrypię įr vi
sus atsilankiusius gražiai pavai
šino.

Navickai privatiškam gyveni- 
me įsigijo nemažai draugų ir 
tarpe biznierių. Jų nemažai da
lyvavo atidaryme.

Aš nuo šaVęs linkiu drau
gams Navickams geriausio pa
sisekimo tame biznyje.

Motinos Sūnūs.

liną St. Pp. Laųrinai yra buvę 
tame biząyję,'jį gerai supran
ta, ir seniai Šįoj kolonijoj gy- 
vėpą. Geriausio pasisekimo I

4. Tąnkis
A. Tunkis, 4624 Wood st„ 

irgi senus šios apylinkės gy
ventojas ir piąisto krautuves 
savininkas, neseniai pagrąži
no bįzųį ir sudėjo vėliausios 
rūšies šaldytuvus, p. Tunkis 
yra senas ‘‘Naujienų” metinis 
skaįlytojas, turi gerą biznio 
pųįyripių, įr jum toj šakų j ge
rai sųbąsu —J. R.

Pirmininko Žodis 
Apie Garfield 
Parko Klubą

a

I m n A Gėlės My lintiems UHdA “uK I* T tuvėms, Papuošt-
GĖLININKAS mams-
4180 Archer Avenue

Fhone LAFAVETTE S8M
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ROSELANDO MOTERŲ KLUBO 
CHORO pamokos įvyks naujojoj 
vietoj, 10413 So. Michigan Avenue, 
Darbininkų svetainėje, ketvirtadie
nį, rugsėjo 28 d., 7:30 vai. vakaro.

—Sekretorė.
LIETUVIŲ KEISTUČIO KLUBO 

mėnesinis susirinkimas įvyks spalių 
1 d., Hollywood svetainėje, 2417 
West 43rd St.,' 12 vai. dieną. Malo
nėkite atsilankyti.

—Helen Chapas, rast.
Chicago Lietuvių Auditorijos bo- 

nų savininkams pranešame, kad su- 
sirinkimaš įvyks penktadienį, 29-tą 
rugsėjo, 1939 m. 8-tą v. v., audito
rijos salėje, 3133 So. Halsted St.

Viršininkai Draugijų/kliubų, kuo- 
jų ir pavieniai savininkai malonė
site pribūti. Atsineškite bonus, -o 
kurie pasidėjote banke,, tai atsineš- 
cite certifikatus, visi gausite naujas 
šėras. IVĮ. Kadžiauskas, sekr.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE

PARSIDUODA AUTOMOBILIS 
sedan—geram stovyje. Visai kaip 
naujas. 3414 So. Lituanica, antros 
lubos.

HELP WANTED—FEMALE = 
* Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA ’ BEND
RAM namų ruošos darbui, savas 
kambarys, vana. , Briargate 5480, 
7716 N. Ashland Avenue.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui, 3 suaugę, nėra skalbimo, sa
vas kambarys. $7.00. Fleischman, 
5235 Drexel, Plaza 1943.

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJŲ, patyru
sių, ganą darbo. MR. LADOF, 
Anita Hat Co., 65 East South Watėr 
Street.

Lake
šokiams 
orkestrą 

nežiūrint

“Paklydusį Žmogą” 
Iš'Pekte” 
“Išgelbėjo”

Toįvn of Lake Davatkos
TOWN QF LAKE. — Nese

niai kelios davatkos ėjo Pau
lina gatve. Eidamos pro šalį 
Joę Butkaus avalinės taisymo' 
dirbtuvėlės, adresu 4556 Pau
lina street, jos lange pamatė 
užrašą, “Čia gali ‘Naujienas’ 
nusipirkti—§c.”

Tas užrašas, žinoma, da
vatkėlėms labai nepatiko, o 
dar labiau nepatiko, kad But
kus “Naujienas” pardavinėja. 
Jos nutarė įeiti dirbtuvėlen ir 
sudrausti savininką, kad jisai 
tokių bedieviškų laikraščių 
nepardayinėjų ir išimtų užra- 
NU $i .fJRflVPV
daugiau ayąiinės taįsyti. J. 
Butkus pradėjo aiškinti, kad 
užraše įliejo bjogo nėra ir 
niekas varu neverčia laikraštį

ANTANAS PONSAVAGE 
gyveno 5516 So. Oakley Ąve, 

Tel. Republic 5866
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo ?5 d., 5:15 vai. ryto, 
1939’ m., sulaukęs 66 mėtų 
amž., gimęs Marabeliečio v. 
Skapiškio parap., Rokiškio 
apskrity.

Amerikoj i^yveno 35 m.
Paliko dideliame nuliud.ime 

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 Butovi- 
čius, pusbrolį Antaną Grėns- 
ki, jo moterį Petronėlę ir jų 
sūnų Charles, 2 seserietes 
Bernice S^uromskis ir jos šei
mą, Estejle Pattersoų ir jos 
vyrą Roy, seserėną Louis 
Baltrūną ir gimines ir daug 
giminių Lietuvoje.

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

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

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys, žen
tai, švogerką, gvogeris ir Gi
minės. '■

Laid. Dir. Antanas Petkus, 
Tel. GROVĘHILL 014£

davatkėlės dar labiau 
ir pradėjo grąsinti, 
langus išdaužys, jeigu 
neišims. iVĮatydamas, 

kad davatkėlės nejuokais grą- 
sina, Butkus nusileido ir už
rašą išėmė. Tada davatkėlės 
išėjo iš dirbtuvėlės linksnius 
ir patenkintos, kąd vieną fpą- 
jęĮydusį” žmogų iš “peklos iš
gelbėjo”.

Ęęt tos davatkėlės turėtų at
siminti, kad jeigu visi nueis į 
dangaus karalystę, tai ten 
joms pačioms labai mažai vie
tos bepaliks. Dėlto, gerbiamo
sios, daugiau pasirūpinkite 
apie savo vietą dangaus 
lystėj, o užmirškit apie 
ir leiskit jiems patiems 
likimu pasirūpinti.

—Kaimynas

Tada 
supyko 
kąd jos 
Užrašo 

i j * '

kara- 
kitus 
savo

Padėka Geriems 
Žmonėms 
• , / ( t * * \ •! ♦

Šakar-Makar * radio cĮioras 
širdingai dėkoja visiems lietu
viams, kurie taip maloniai mus 
rėmė, duodami dovanas musų 
pasekmingai^ pi k n ik ui, kuris 
įvyko rūgsėįp 10 d. Birutės 
darže. Pagaliau didelį ačiū ta
riame visiems darbininkams, 
kaip tai bartenderiams, gaspa- 
dinėms ir patarnautojoms, vi
soms mergaitėms, kiirios dirbo 
prie mažojo i baro ir prie sal
dainių ir šaltakošės, įr vyrams, 
kurie dirbo prie vartų ir prie 
automobilių sutvarkymo įr 'vi
siems tiems, kurie netingėjote 
atvažiuoti ir mus paremti.

■Vįsiems įaėiąine šipįįpga Jie- 
tuvįškų ačįu/ir kiėkvįęnų sykį, 
kai dainuosime daineles, atsi-

Am prietęįįąi, ir sįųsįnie jųins'savo 
šij-djš piųsų gailiose. Ą&ą!

ftailįo pilonas.

pucha lMą||konįenę,

Qną Tajackięnę, y 
ja

y erų Vųičkųs, savininkė 
eigos, 4621 S. Pau 1 i na SI., 
ko, ka4' ?paįhj U d. įvyks šau
nios yęštūveš ’ įo$ aągįntines, 
Sofijos MpJ|s!įr Ęrąnk Bobųk- 
Vestuvių pokilį ruošia p-ia 
Vaičkus. Ji yra širdinga ir 
mąądagi ^įminįnke, tų t galima 
tikėti, kųįį ii’; jos rengiamasis 
vestuvių pokįlis bus nepapras
tai grąžus įr linksmas. Taip pat 
yra žinoma, kad jaunuolių gen
tys, draugai ir pažįstami taipgi 
neapsileis, bet dės visas pastan
gas, kad atatinkamai sutikti

i • t / •• 1 i • f <•: > ;

jaunąvecjžius. Tai bus vestuvės 
įspūdingos, šaunios ir links
mos. —Dilyte.

■ ■ . ..---- ------

si

ųz- 
sa-

rinkime. Turiu pasakyti, kad 
tame, “ateinančiame susirinki
me” nei vienas narys dalyko 
nekėlė ir nei žodžio apie* j į 
neprisiminė. O narių buvo 
gana daug. Jeigu yra koks 
nors nesusipratimas, tai nariai 
privalo jį iškelti viešame susi
rinkime, ne privatiškai mitin
guoti, o vešam susirinkime 
tylėti.

Bet kam čia ginčytis ir kar
ščiuotis. Ateis priešmetinis su
sirinkimas, visi nariai bus su
šaukti atvirutėmis, ir kas norės, 
galės klausimą pakelti ir pa
daryti naują tarimą. Jeigu 
didžiuma norės permainos, ji 
bus padaryta.

Kliubas gyvuoja nuo 1915 
metų ir demokratiškai valdo- 
si. Kaip didžiuma nutaria, 
taip ir padaro. Gaiįa, kad yra 
tokių narių, kurie pyksta, jei 
didžiuma nesutinka su jų su
manymais, ir rašo klaidinan
čias korespondencijas, kurios 
kliubui neneša jokios naudos.

—Geo. Medąlinskas.
Garfield Parko Kliubo

MERGINA NAMŲT RUOŠOS dar
bui, suaugę, nėra skalbimo, būti, 
$8.00. Chayes, 6728 Bosworth, šhel- 
drake 5496.

— Ką Žmonės Mąno —
GARFIELD PARKAS. — 

Prieš kiek laiko vienas Gar
field parko Kliubo narys, pasi
rašęs į“Kj|ubiečfu”, [parašė 
“Naujienose” korespondenciją 
apie kliubų, kurioj apsilenkė 
su tiesa ir klaidino visuomenę. 
Jisai protestavo prieš kliubo 
nutarimą padėti iždo pinigus 
vienoj Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovėj ir padarė valdybai 
kelis nepamatuotus užmeti
mus.

Tas pinigų klausimas buvo 
pakeltas kovo mėnesio susirin
kime. Nariai tada išrinko spę- 
cialę komisiją iš J. Juknio, J. 
Jasinsko ir A. Kazlausko, su
sipažinti su įvairių T. ir S. 
bendrovių saugumu, sąlygo
mis, ir kliubui priduoti rapor
tą-

■u PusmetiiDiąme susirfinkime 
komisija išdavė raportą ir pa
darė rekomendaciją. Nariai 
ją priėmė ir tik du nariai bu
vo priešingi dėjimui pinigų 
toj T. ir S. bendrovėj, kurią 
kdmfsija nurodė.

‘^Kliųbietis’’ klysta, sakyda
mas, kad valdyba pasielgė sa
varankiškai. Nariai davė jai 
įgalioj"įrtią,' 6- jeigu’ “Klihbietiiį’ 
nesuprato apię kurią bendro
vę nutarimas kalbėjo, tai yra 
jo paies kaltė. Valdyba arba 
pirmininkas neturi nieko ben
dro su pinigąįs ir negali vie
ni daryti taip, kaip jie sumano. 
Jie pildo nutarimus, kuriuos 
padaro didžiuma narių susi
rinkime.

Už pinigus, padėtus banke', 
penki nariai yra pasirašę ant 
tam tikrų blankų ir tiktai jie 
gali juos išimti, su Kliubo 
pritarimu. Tiesa, pirmininkas 
yra tarp tų penkių narių, bet 
jis tiktai vienas.

Atvirutės.
“Kliubietis” toliau rašė, kad 

nariai negavo atviručių su 
pranešimu apie pusmetinį su
sirinkimų. .lis gali taip tvirtin
ti, nes atvirutes nebuvo re
gistruotos ir valdyba negali 
įrodyti ar nariai jas gavo ar 
ne. Bet jos buvo išsiųstos vi
siems nariams, įe to, pirmi
ninkas įdėjo pranešimus apie 
susirinkimų į visus tris lietu
viškus Įąįkrašęius Chicagoj, su 
pėršpėjipiu, kad bus svarsto
mas klausimas kokioj T. ir S. 
bendrovėj pinigus padėtį.

Tiesą, narių nedaug atsilan
kė, pet kieno tai kaltė. Ar ne 
pačių narių?

HaŠydąmas apie pirmininko 
pašaukimų pąs advokatų, 
“įtliųbĮetiš” ir vėl apsirinka. 
4is gerai žino, kad advokatas 

J°g visos Federal 
bepdirovės yra po valdžios 
priežiūra ir visos yra saugios, 
o pinigui yra apdrausti. Apie 
narių 'jheatsiįankymą, advo
katas aiškino^ kad organizaci
ją gaji turėtį §,000 narių, bet 
jeigu tik 500 atsilanko susirin
kime ir jie padaro nutarimą, 
tai tas nųtarimąs yra teisėtas 
ir privalomas visiems na
riams. ‘

(<Kliąlį)ąs IpemokratiškąsV
“Klįųbietįs” kląusė, kažin 

ateinančiam susi-

Sezono Užbaigimo 
Piknikas

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui, geri namai. FINE, 4151 Van 
Buren, Kedzie 1754.

HELP WANTED^MALR 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA GERAS visą far
mos darbą žinąs vyras. Nereikės 
milžti, bet šerti gyvulius. Ttiri mo
kėti valdyti traktorių ir žinoti kaip 
vartoti kitas farmų mašinas. Alfcos 
$35 iki $40 į mėnesį. JUSTIN GE
NIS, Richmond, III. Tel. Richmond 
551.

Liberty Darže
Liberty Grove savininkas 

John Pilkis, praneša, kad atei
nantį sekmacįįenį, spalių 1 die
ną, įvyks piknikas užbaigimui 
piknikų sezono arba kitaip sa
kant daržo uždarymo piknikas. 
Šį pikniką rengia patsai Liberty 
daržo savininkas John Pilkis.

Reikia pasakyti, kad šis pik
nikas bus skirtingas nuo kitų 
piknikų. Skirtumas kaip girdė
jau, bus didelis, ir John Pilkis 
daržo savininkas, pataria sve
čiams nesivežti valgių. Valgis 
nekainuos niekam nei centą.

Aš pilnai jam tikiu, nes labai 
gerai atsimenu kaip valgėm viš
tieną daržo atidaryme. Atrodo, 
kad gausim vištienos ir uždary
me.

Gros gera muzika prie kurios 
galėsim smagiai laiką praleisti. 
Taigi, ateinantį sekmadienį, spa-

REIKALINGA GĖRIMŲ 
PARDAVINĖTOJŲ

Galime priimti keletas patyrusių 
gėrimų pardavinėtojų. Laikome vi
są eilę Schenley, Calverts ir visų 
plačiai garsinamų ir išimtinų gėri
mų markes—patraukli komisija.

MUTUAL LIQŲOR CO.
4707 So. Halsted Str.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—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.

RENDAI 6 kambarių flatas su 
miegamu porčiu—refrigeracija ir 
gasiniu pečium—$45 į mėnesį. 70Ql 
S. Talman Avenue.

RENDAI gerai žinomas, buvusio 
Meldažiaųs,,. tavernas. 2244 West 
23rd Place.

4 KAMBARIAI su maudyne. 
Pirmas aukštas. Kreiptis: 3531 So. 
Lowe Avenue.

BUSINESS CHANCĮES-------
Biznio Progos

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

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ras biznis, priežastis—turiu išeiti iš 
miesto. 3517 So. Halsted St.

CLEANING, tailoring shop. 
Geroj vietoj. Darbo užtektinai. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Parduo
siu pigiai,—gera proga.

2205 So. Caiifornia Avė.

Namd-žeĮnė PardayjiĮiuĮ ’
PIGIAI IR MAINO 3 flatai ir 

storas, naujas muro namas, apšildo
mas ant biznio gatvės. Marquette 
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.

ciceriečiai ir kitų visų apylinkės 
miestelių lietuviai, kuriems tik 
laikas pavelys, traukime į Li
berty Grove, 83 ir Willow 
Springs Road, paskutinį sykį 
šiais metais pasigerėti rudens 
gamtos grožiu ir turėti “good 
time”. AI.

4- + 4-
JONAS BAGDONAS

Persiskyrė šu‘ šiuo pasauliu 
Rugsėjo 26 dieną, 9:45 valan
dą vakare, 1939 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Lietu
voj; Utenos apskr., Anykščių 
parap., Kiškelių kaime^

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 brolius Daniel ir Mataš, 
brolienes Stanišlavą ir Elz
bietą, ir jų šeimynas, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoj 2 brolius ir 
seserį ir jų šeimynas.

Priklausė prie Unity Kliu
bo įr Keistučio Pas. Kliubo.

Kūnas pašarvotas 4605 S. 
Hermitage Avenue. Laidotu
vės .įyyks šeštadienį, rugsėjo 
30 d-, 8:00 vai. ryto iš koply
čios į Gimimo Pan. šv. para, 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iŠ ten bus nuly-, 
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. z

Visi a. a. Jono Bagdono gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
proliai ir Brolienės ir kitos

Laid. Dir:“J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

Tmi $ Lą^

G.
JQWN QF LĄKE.—G. Bur

ba, senas šios apylinkės siuvė
jas, užlaiko siuvyklą adresu 
1857 W. 47th štreet. Patyrusiai 
taiso moteriškus kailinius, siu
va naujus pagąj vėliausia^ 
madas ir “remokjelįną”. Jįs ge^ 
rąi kailinius ^iįio įr piojęri^s 
pataria, kaip nąujus įsigyti v- 
šaį pigiai. Malopii pas & Bur
bą apsilankyti ip jo patarįiųąįs 
pasinaudoti.

Jisai sako, 6Turiu gerų kos- 
tuinerių, kurie niąifę labai re
mia. Dirbam visi sušilę, o |cai 
pritrūksta darbininkų, tai šau
kiuosi į ‘Naujiępas* ir gauną 
greįtą pagalbų.0

Laąrįnas
(‘Pp. Laurinąį neseniai atida?

NAUJA, TIK KĄ užbaigta mūrinė 
bungalow—gatava įeiti ir gyven
ti. Turiu parduoti greitai, nes tu
riu daugiau namų, kuriuos noriu 
parduoti. 6607 So. Kilpatrick. šau
kite: BUTKUS,'Hemlock 2310.

!■ ............  " 1 ■ 1 11 y.- - 1 ■■ 1* 1 1 L* 1 1 1W

FARMS—TO EXCRANGE 
Ūkiai Mainais

MAINYSIU 100 AKRŲ be skolos 
farmą į namus. Farma 50 mylių 
nuo Chicagos. Agentams komisija: 
Armitage 7949.MVONG Ova HEBE 

Are They Eating Food. Weanng 
Clothes. or Hats or Shoes 

Rdde t Sold by YOU?- - iMinraiaMB  
NAUJIENOS: 

V-------------------------— I
The Wortf* Greatest Ljthuaraan Daily 

The «w»h' “Want Ad” new»MDer

*

VVHOLĖŠALĖ FliRNitURE"" 
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. Vien4 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago, 
IU. Phone Republic 6051. "

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURN1TURE HOUSE, Ine. 
"THE BONE OF FINE FUBNITUBE" SINCE 1901 

1^8-50 West 47th St. Phone Yards 5069

M
' t

4
P $9119 8W W. R

re naujai įrengtų buęerpę ir 
grosernę, adresu 4601 Šo. Pau- kas įvyks Garsinkitės ‘ft-nose”

MELEVOJU ir popieruoju iŠ lau
ko ir vidui už prieinamą kainą. 
Darbą garantuoju. JOSEPH AU- 
GAITIS, 1608 So. 50th Avė.. Cice- 

iro. Tel. CICERO 2633. B * - *
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Kun. M. X. Mockaus 
Laidotuvių Tvarka

Laidotuvės šeštadienį, 
10 Valandą Rytą.

Vyras Netaip 
Mokinosi Kaip 
Ji Norėjo

Iš Paskutinės
SLA 6-to Apskričio 
Konferencijos

VAKAR
c ■

ClllCAGOJ
Amerikos Legionas 
Nori Padaryti Ame-

Dr. P. Grl- 
redak torius; 
iš Detroito, 
kun. S. Lin-

Kun. M. X. Mockaus laido
tuvės įvyks Šeštadienį, rugsėjo 
30 d. Prasidės iš Chicagos Lie
tuvių Auditorijos. Ketvirtadie
nį ir penktadienį šermenys 
įvyks P. J. Ridiko koplyčioj, 
3354 S. Halsted Street, o ptieš- 
laidotuvinės apeigos—Auditori
joje.

Apeigose kalbės 
gaitis, “Naujienų” 
A. M. Metelionis 
Mich.; F. Abekas,
kus, V. B. Ambrose ir T. J. 
Kuchinskas.

Detroitietis drg. Metelionis 
prisiuntė gėlių vainiką, paau
kojo $10 į laidotuvių fondą ir 
prižadėjo parinkti daugiau au
kų Detroite.
Taut. Kapinės Aukoja Lotą
Gėlininkas Lovick laidotu

vėms parūpino palmas ir kitas 
gėlių dekoracijas nemokamai. 
Lietuvių Tautiškos kapinės pa
aukojo, velionio pagerbimui, 2 
drobių lotą, kad butų galima 
jam pastatyti gražų ir tinkamą 
paminklą. Lotas randasi tarpe 
Dėdes šerno ir vėl. M. Jurge- 
lionienės kkpų.

Laisvamanių Komitetas, ku
ris rūpinasi laidotuvėmis, susi
deda iš sekamų asmenų: St. 
Dombro, A. Jocius, T. J. Ku
chinskas, St. Vitkus 
Ambrose.

Pažangus lietuviai, 
ri • prisidėti piniginiai 
dotuvių, gali palikti 
J. Ridiko koplyčioj.

kurie no- 
prie lai-

Lietuvaitė — 
“Drum Majorette”

Tarp gražiųjų “drum-majo- 
rcttes”, kurios vadovavo Ame
rikos Legiono parado būgnų ir 
trimitų korpusams užvakar bu
vo ir viena lietuvaitė, p-lė 
la Sharkey-Sharkiunaitė, 
10158 S. State Street.

Stel- 
nuo

Mirė Piktadario
Pašautas Žmogus

St. Margaret ligoninėje, Ham- 
monde, vakar pasimirė 51 rh. 
hammondietis John Fusner, ku
ris buvo pašautas laike plėšimo 
vienoj Calumet City a15nėi. Su
sirėmime su piktadariais buvo 
pašautas ir Gene latonni, Calu
met City policijos leitenantas.

Gavo Divorsą.
metų Mrs. Estelle Slučas, 
S. Sawyer avenue, vakar 
divorsą teisėjo C. J. Har-

26 
5606 
gavo 
ringtono teisme. Ji turėjo štai
kokį skundą.

Jos vyras Alex, 29 metų am
žiaus, dirba Crane dirbtuvėj. 
Parėjęs namo vakarais jis apsi
versdavo knygomis, skaitydavo, 
rašydavo per naktis, bendrai, 
labai smarkiai mokinosi. Ji di
džiavosi, kad Aleksas ne tingi
nys. Bet jos pasididžiavimas at
šalo, kai ji sužinojo, kad tos pa
mokos nebuvo tokios, kokios ji 
manė. Aleksas mokinosi kaip 
arkliukais lošti.

Mrs. Slučas tarnauja už mo
delį fotografams.

Thanksgiving Day 
Illinois Valstijoj 
Lapkričio 23

Lapkričio 23
Paprastai, Thanksgiving 

šventė išpuola paskutinį lapkri
čio ketvirtadienį. Bet guberna
torius Horner, pasekdamas pre
zidento Roosevelto pavyzdžiu, 
šventę atkėlė vieną savaitę ank
sčiau. Tokiu budu šiemet 
Thanksgiving dieną švęsime ne 
paskutinį, bet priešpaskutinį 
lapkričio ketvirtadienį — lap
kričio 23 d.

J. Baltučio
Laidotuvės

Day

BRIGHTON PARK. — šian
dieną, rugsėjo 28-tą bus laido
jamas a. a. Jonas Baltutis, 4717 
So. Washtenaw Avė.

Gedulingos pamaldos įvyks 
Gim. šv. Panelės bažnyčioj, o 
iš čia velionio kūnas bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis. T. B.

Sužeidė 21-ną 
žmogų Nelaimėj

Prie 69th ir Calumet avenue 
užvakar naktį susidūrė autobu
sas ir gatvekaris. 21 keleivis bu
vo sunkokai sužeistas. Autobu
sas važiavo į Lansirig, Ilk, sti 
keleiviais, kurie buvo atvykę 
Chicagon pažiūrėti Legiono pa
rado. Iš sužeistųjų pavardžių 
atrodo, kad lietuvių tarp jų nė
ra.

Nuotaka Gera Ir Drauginga, 
Tik Truputį Nedarbinga.

Apskričio prezidentas Dr. A. 
Montvidas, rūgs. 24 d., Lietu
vių Auditorijoj, kaip 2 vai. po 
pietų, atidarė SLA. 6to Apskri
čio konferenciją. Pirmoj vietoj 
visi konferencijos dalyviai at
sistojo, galvas nulenkė ir ati
davė tylią pagarbą įnirusiems 
SLA. nariams.

Apskričio sekr. Semaška per
šaukė atstovus, kurie atstova
vo 18-ką, kuopų, sudarydami 
apie 70 konferencijos dalyvių 
būrį. Pirmininkas Dr. A. Mont
vidas, tada paskyrė dvi komi
sijas. Pirma buvo spaudos k j- 
misija, j kurią įėjo K. Liut
kus, K. Deveikis ir T. Aleksy
nas, o antra, rezoliucijų komi
sija, kuri susidėjo iš K. Mačiu
ko, A. Zalatoriaus ir J. Nau-

• Lenkijos raudonojo kryžiaus 
atstovas, Alexandęr Osinski, ku
ris dabar vieši ChicUgoj, įteikė 
auksinį ordeną kapitonui Čhau- 
ncey McCormick už pagalbą, 
►kurią jisai suteikė Lenkijai, kai 
kraštas buvo ką tik atgavęs ne
priklausomybę. McCormick bu
vo viršinikas American Relief 
Administration. Osinski važinė
ja po Ameriką rinkdamas au
nas karo aukoms.
® Vakar Cook -apskričio šeri
fas liudijo Cook apskričio grand 
džiurei, kuri dabar tyrinėja “pi
nigų lošimo bižhį” Chicagoj. 
Per ilgą laiką šerifas O’Brien 
buvo kur tai (sako) pasislėpęs, 
bet vakar galiaų -pasirodė prieš 
grand džiurę, ir ^papasakojo\a 
jis žino apie p i fugų lošimą rr 
kaip jo raštinė šu tilo kovoja.
® Vakar paaiškėjo, kad nese
niai miręs Apskričio .teisėjas 
John R. Caverly paliko $200,000 
turto. .
e Miesto teisėjas Gutknecht va
kar paskyrė $40 pabaudą ir tei
smo kaštus 29 nlČtų Winnefka

-.--'o—* ajor. ------ ---- 
tris trafiko prdsilėngimus ir 
nepaisymą policijos/ įsakymų 
stoti teisman.
© Ant šaligatvio, prie 100 ir 
Oakley avenue, buvo rastas ne
gyvas Louis Schoenecke, 55 me
tų inžinierius, gyvenęs adresu 
10122 S. Oakley. Jisai tarnavo 
Hyde Park mokykloj.

Konvencijos Rezoliucijos
Amerikos Legiono konvenci

ja vakar priėmė rezoliuciją, rei
kalaudama, kad Jungtinės Vals
tijos taip apsiginkluotų, kad jo
kis priešas nedrįstų kraštą pul
ti.

Delegatai priėmė rezoliuciją 
I vienbalsiai.

Apie Kongrese vykstantį gin
čą neitraliteto įstatymo reikalu, 
konvencija neužėmė jokios po
zicijos. Delegatai pareiškė norą , 
kad U.S.A. neįsiveltų į karą, bet 
neitraliteto ginčą paliko kon
gresui. Konvencija pareiškė, kad 
“Legionui butų neprotinga už
imti vieną ar kitą poziciją ne
utraliteto reikalu, nes situacija 
kasdien keičiasi, ir kas šiandien 
atsako reikalui, rytoj gali ne
tikti.”

GRAŽUOLES REGISTRUOJASI

vei-

Visos Apskričio valdybos ra
portą perskaitė Dr. A. Mont
vidas. Raportas trumpas. Bu
vo priimtas.

Pakviesta Pild. T-bos narė 
Iždo globėja, E. Mikužiutė, ku
ri trumpai apibrėžė SLA. Pild. 
T-bos paskiausį suvažiavimą ir 
jo darbuotę. Toliau sekė kuo
pų atstovų raportai apie savo 
<uopų veiklą. Paaiškėjo, kad 
per Pažangos Vajaus laikotar
pį į Apskričio kuopas prirašy
ta apie 200 naujų narių.

Nauji Darbai
Bandyta surasti daugiau

klos Apskričiui, bet kas tik ne
paliesta, viskas atrodė ne Ap
skričio darbu, todėl bent prie 
bent kokio naujesnio darbo ne- 
prisitaikyta. Pagalios, K. De
veikis sumanė, kad Apskritis 
imtųsi energingos veiklos, at
einančio Pažangos Vajaus dar' 
be. Dr. P. Grigaitis tariamą 
Pažangos Vajaus veiklą apibu
dino plačiaus, ragindamas vi
sus imtis darbo.

Konferencija uždaryta kaip 
5 Vai. vakaro. Visi kuopų at
stovai pasisveikino, pasikalbėjo 
draugingai, pasižadėdami ener
gingai dirbti Pažangos Vajui ir 
viso SLA. labui.

36-tos kuopos draugai, prita
rus visiems konferencijos da
lyviams, pavaišino juos su . ge
ru svetingumu, k.t. užkandžiais 
ir gėrimu.

K. Liutkus,
Spaudos komisijos narys.

Konvencija, matyt, tyčia ap
lenkė neutralitetą, kad išvengti 
didelių ginčų. Legiono pozicija 
paprastai yra izoliacinė, bet da
bar vykstančio kongreso ginčo 
klausimu delegatai yra pasidali
nę bevelk lygiomis. Apie 65% 

gyventojui, RogerjL Odinan už stovi už prezidento reikalavimą 
“embargo” įstatymą panaikinti, 
o kiti delegatai pritaria izolia- 
cininkams, kurie nori “embar
go” palikti.

Nori Karo Tarnybos CCC 
Stovyklose

Konvencija vakar taipgi pri
ėmė pasiu.ymą įvesti savanorę

kuriose fed. valdžia užlaiko be
darbius jaunuolius. Delegatai 
taipgi nori daugiau aviacijos ir 
laivyno bazių Amerikos gyni
mui, reikalauja sustiprinti Pa
nama kanalą, padidinti kariuo
menę iki 766,000 (dabar ji yra 
apie 100,000) ir, bendrai, — 
apginkluo'ti Ameriką iki dantų. 
Tada, aiškino Legiono rezoliu
cijos, “jokis priešas nedrįs A- 
merikos pulti.”

Už Francuziją, Angliją
Kitose rezoliucijose konvenci

ja pareiškė, kad ir toliau kovos 
pfrieš visokius “izmus”, tuo pa
čiu sykiu laikysis tolerancijos 

gins Amerikos demokratiją 
nuo priešų. Privatiškai delega
tai nori, kad Francija ir Angli
ja laimėtų ir Francijos atstovui, 
generolui Adalbert de Cham- 
brun, kuris kalbėjo vakarykš
čiam posėdy j, surengė dideles 
ovacijas. Vokiečiai gero žodžio 
nesusilaukė.

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. Halsted 
Street.

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

Brangias dovanas gaus ir 4 kitos gražuolės, kurios 
bus išrinktos tą vakarą. Dovanas skiria New City Furni- 
ture Mart, kurių krautuvė randasi 1651-53 W. 47th St. 
Chicago.

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

sidedantį iš Dresser, Chest, inner springs mattregs ir 
springsų — certės $15.00.

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

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

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingą bankietą.

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

Mergaitės, tuojaus išpildykite ‘‘Kali j ienose” telpantį 
kuponą ir prisiųskite kartu su savo paveikslu į “Naujie
nas” 1739 So. Halsted St.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavardė ..............   .
' * . ' 1

Antrašas .............................. . ............................ ..................

Telefonas ........................................................ Amžius ............
‘i ' . • . * •’ t

Aukštis: .......... pėd............. coliai. Svoris: ...................t...sv.

AUME-NAUJIENŲ Telepholo

Prancūzų kareivis Stras- 
bourgo srityje • su antilėįę- 
tuvine kanuole.

Vakar Legiono moterų sky
rius (Auxiliary) rinko savo vir
šininkes, o Legiono naujos val
dybos klausimas yra šiandienos 

■ posėdžio dienotvarkėj.

Užsiėmimas ?........... ..................................................................

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko ......................

Parašas

CHICAGO. — Amerikos legionierių paradas, kuris prasidėjo anksti rytą ir baigėsi apie vidurnaktį. Para 
das įvyko antradienį. ' 1 . , r-TTTnAm . , . . . , NAUJIENŲ-ACME TelepholoCHICAGO. — Amerikos legionierių .paradas, kuris įvyko antradienį.




