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JUOZAS URBŠYS, LIETUVOS UŽSIENIU 
REIKALU MINISTERIS, IŠSKRIS Į 

MASKVA ANTRADIENĮ
Latvijos užsienių reikalų ministeris 

jau Maskvoje
Vokietija, spa-BERLYNAS, 

lip 2. — Vokietijos žinių agen
tūra praneša iŠ Kauno, kad 
Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisteriš, Juozas Urbšys, vyks 
į Maskvą, kaip pirm jo vyko 
Estijos ir Latvijos ministeriai. 
Maskvoje jis turės konferenci
jų su sovietų atstovais dėl 
baltijo valstybių padėties.

Urbšys išskris į Maskvą 
tradienį. Jį kviečia atvykti 
vietų vyriausybė.

Lįetųyos ministerių kabinetas 
murėjo dar vieną posėdį. Svar
stė Lietuvos padėtį ir jos poli
tikos kriptį, atsižvelgdamas į 
Rusijos-Vokietijos ir į Rusijos- 
Estijos paktus.

Pa-

an-
so-

RIGA, Latvija, spalio 2. — 
Latvijos užsienių reikalų mini- 
steris William Munters pirma
dienį jau buvo Maskvoje.

Hitleris ketinąs už
leisti vietą Goėrihgui

LONDONAS, Anglija, spalio 
2. — Šią savaitę įvyks Vokie- 

, tijos reichstago posėdis. Dien
raštis “The Daily Mirror” pra
neša, kad Adolfas Hitleris, kal
bėdamas reichstagui, pasisiūlys 
rezignuoti iš kanclerio vietos.

Jo argumentas busiąs toks: 
Talkininkai kalba, jogei jie ka
riauja prieš hitlerizmą ir nesi- 
taikys iki jį sutriuškins. Štai 
aš pasitraukiu iš valdžios, pa
šalinu taikai kliūtį.

Stalino paveikslas 
platinamas Len

kijoje
BREST LITOVSK, , Rusija, 

spalio 2. — Kartu su Rusijos 
armija Maskva siunčįa Lenki
jon trokus komunistinės “lite
ratūros”. O daugiausia siunčia
ma Stalino paveikslų.

Vokiečiai, norėdami gauti 
Lenkijos gyventojų pritarimo, 
pavaišina kai kada gyventojus 
sriuba. Bolševikai gi stengiasi 
pašerti okupuotų teritorijų pi
liečius “dvasišku penu” — Sta
lino paveikslais ir komunistinė
mis brošiūrėlėmis bei lapeliais.

Pasiuntė į koncen 
tracijos stovyklas 
145 svetimšalius

0TTAWA, Kanada, spalio 2. 
— Kanados valdžia internavo 
koncentracijos stovykloje prie 
Calgary 145 svetimšalius.

—NAUJIENŲ ADMIN.
priims jo siūlomos taikos.

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vat

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 2. — Hitleris paprašė Mus- 
solinį pasiūlyti Vokietijos var-

Cbicagai ir apielinkei lede- 
ralio oro biuras šiai dienai pr* 
našauja:

i

Giedra; truputį šilčiau; sau
lė teka 5:48 v., r., leidžiasi 5:30 
vai. vak.

Pirm negu jis išvyko į Mas
kvą, Latvijos ministerių kabi
netas \įaikė posėdį. Konstatuo
ta, kad rusų gautos koncesijos 
Estijoje taip pakeitė Pabaltijo 
valstybių padėtį, jogei latviams 
reikia patirti, koki bus latvių- 
rusų santykiai.

British Exchange Telegraph 
Co. praneša, kad Estijos užsie
nių reikalų ministeris 
grįždamas iš Maskvos, 
Rigoje ir įteikė rusų 
timą Muntersui vykti 
kvą. Taline, Estijos sostinėje, 
vyrauja nuomonė, kad latviams 
tenka laukti tokio pat likimo, 
kokį jau susilaukė Estija.

Kiti pranešimai sako, kad 
rusų kariuomenė, kuri buvo 
prieš keletą dienų sukoncen
truota Estijos pasieny, pasių
sta į Latvijos pasienį.

Amerikos respubli
kos užgiriu neutra

lumo planą ■

au-

PANAMA CITY, spalio 2. — 
Amerikos respublikų konferen
cija pasibaigs antradienį, ki 

i šiol kohferencijoje pasirodė/di
delis vieningumas vis
simais, kurie buvo svarstomi.

Svarbiausieji konferencijos 
darbo punktai yra Amerikos 
respublikų neutralumo išlaiky
mas ir Amerikos vandenų ap
sauga nuo kariaujančiųjų šalių 
karo laivų. .

Dauguma konferencijos da
lyvių nori nustatyti aplink vi
są Ameriką 300 mylių vandenų 
saugumo zoną. Chile delegaci
ja laikosi nuomonės, kad sau
gumo zonos. išteks 50 mylių 
platumo.

Mirė kardinolas 
Mundelein

CHICAGO, spalio 2. — An
tradienio rytą rastas miręs Chi- 
cagos arkivyskupas, kardinolas 
Mundelein. Jis buvo 67 metų 
senumo.

Rado jį mirusį jo sekreto
rius, kunigas Patrick Hayės, 
7:45 valandą ryto, kai atėjo 
pažadinti jį iš miego.

Kardinolas Mundelein mirė 
miestely Mundelein, kur yra 
katalikų kunigų seminarija ir 
kur Mundelein turėjo namą.

Kūnas bus perkeltas į šven
to Vardo katedrą antradienį, 
čia jis pasiliks iki penktadie
nio. Laidotuvės įvyks penkta
dienį.

Vokiečiai, paskandi
no danų laivą

COPENHAGEN, Danija, spa
lio 2!. — Vokiečių submarinas 
paskandino danų laivą Vendia. 
žuvo 17 žmonių, laivo įgulos 
narių. Laivas plaukė tuščias, 
prekių negabeno, kai vokiečiai 
jį paskandino. Iki šiol neutra
lių šalių laivų vokiečiai paskan
dino viso 16.

Selter, 
sustojo 
pakvie- 
į Mas-

O ■M

J į ». • NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Stovi iš kairės į dešinę: Viačeslav Molotov ir “ne

klaidingasis” Stalinas. Tuo tarpu Joachim von Rįbjien- 
trop, nacių užsienių reikalų ministras pasirašo paktą, 
pagal kurį Lenkija yra padalinama tąfp Vokietijos ir 

; Rusijos. ,
«-*•■<« • | ,............................ .................... .. .................. * ............. . . ...............—

KARO ŽINIŲ SUTRAUKA
LONDONAS, Anglija, spalio du taiką Britanijai - ir Francu- 

2. — Vokiečių ginkluotas lai- 'zi jai.. Jeigu talkininkai pasiu
vąs paskandino britų * prekybL lymo nepriims, Hitleris paskelbs 
nį laivą ’Clėment pietų Atlan 
te. J-y

BERLYNAS, ■; Vokieti ja, spa- 
lio 2. *-- Vokietijos pranešimas 
pirmadienį ' sako, kad vokiečių 
armija pradėjo okupuoti Varšu
vą sekmadienį. Tas pranešimas 
sako, kad lenkai kariavę Hela 
pusiau saly, Dancigo apylinkėje, 
pasidavė sekmadienį.

---- X---- X—X----
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 2. — Pusiau oficialus fran
cuzų pranešimas sako, jogei 
francuzų • kariuomenė į mėnesį 
laiko paėmė 60 vokiečių mies
telių.

---- X—-X—X—
VVASHINGTON, D. C., spa

lio 2. — Valstybės departamen
to sekretorius, Cordell ]Hull, pa 
reiškė, kad Jųpgt. Valstijos dar 
pripažįsta Lenkijos valdžią.

■—X X-—X— '
LONDONAS, Anglija, spalio 

2. — Valdžia paskelbė, kad bri
tų lėktuvų eskadrilė apžiūrinė
jimo tikslu nuskrido toli į Vo? 
kieti ją ir pasiekė Berlyną nak
tį ’į pirmadienį.

—X—-X—X—
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 2. — Pirmadienį Mask
von atskrido Latvijos Užsienių 
reikalų ministeris William Mun 
terš. Jis turės pasikalbėjimų su 
sovietų > vyriausybe. Komunis
tai nori pasiimti latvių uostą 
Liepoją.

4 •

BERLYNAS, Vokietija, spa* 
lio 2 Patirta, jogei sovietų 
Rusijos vyriausybe pakvietė at 
vykti į Maskvą Lietuvos užsie
nių reikalų ministerį Urbšį. 
Urbšys išskris 'Į Maskvą antra
dienį.

.t i >

jiems ultimatumą, kalbėdama-! 
reichstago posėdžiui ateinantį 
penktadienį ar šeštadienį. s

—X—X—X—
LONDONAS, Anglija, spalio 

2. —- Britanija paskelbė mobi
lizavimą 250,000 jaunų vyrų, 
amžiuje nup 20 iki 22 metų.

—X—X—X ''
WASHINGTON, D. C., spa

lio 2. — Jungt. Valstijų sena
tas pradėjo debatus ryšium su 
įteiktu kongresui neutraliteto 
bilium.

.—X----X—X----

LONDONAS, Anglija, spalio 
2. — Diplomatiniuose rateliuo
se eina gandai, kad laivyno mi
nisteris Churchill gali patapti 
Britanijos premjeru vietoj 
Chamberlaino.

---- X---- X---- X----  
/BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 2. — Naciai skelbia, kad 
jų laivų statybos įmonės galin
čios pastatyti po 400 naujų pa
prastos konstrukcijos submari- 
nų kas mėnuo.

—X—X—X—
NEW YORK, N. Y., spalio 

2. — Amerikos korespondentai,- 
kurie lanko rusų okupuojamas 
Lenkijos dalis, sako, kad dau
giau rusų karo mašinų guli pa
keliuose Lenkijoje, negu vokie
čių. Daugiau laužo jie paKeka 
pakeliuose, negu paliko vokie
čiai užimdami čeko-Slovakiją ir 
Austriją.

. ~—

Streikuoja Nash 
kompanijos dar

bininkai
KENOSHA, Wis., spalio 2. 

— Streikuoja Nash automobi
lių kompanijos darbininkai. 
Unijos atstovai ' pareiškė, (kad 
darbininkai sutinka atnauj inti 
derybas su kompahija bet ku
riuo momentu.

• /r''." 'i-it, v .‘ji

Mirė Juozas Tūbelis
CHICAGO, spalio 2.—Lie- 

tuvoje mirė Juozas* Tūbelis, 
buvęs tautininkų vyriausy
bėje ministeris pirmininkas. 
Jisai pasitraukė iš tos vietos 
po krizės, kurią iššaukė 
Lenkijos ultimatumas Lie
tuvai ryšium su lietuvių rei
kalavimu Vilniaus.

Tūbelis gimė 1882 metuo
se Rokiškio apskrity. Gim
naziją, ėjo Liepojoj, o kole
gijos kursą baigėjftigos po- 
litechnikiniame institute.

Vokiečiai užgriebė 
lietuvių laivą

STOCKHOLM, Švedija, 
spalio 2.—Sekmadienio va
kare, pranešimas sako, vo- 
keičių patrulio laivas sulai
kė lietuvių laivą Imantą. 
Laivas gabenęs anglis į An
gliją. Vokiečiai nusivarė lie
tuvių laivą į Vokietijos uos
tą. Vokiečiai pasigavo Iman
tą ties Skanoer, Švedijoje.

Vokiečiai davė pa- 
skolas Francuzi- 

’ jok kbihunistams
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 2. — Francuzijcs valdžia 
išleido įsakymą konfiskuoti ko
munistų partijos ir jos pagal
binių organizacijų turtą.

Policija konfiskavo partijos 
dokumentus. Konfiskavusi su
žinojo štai kokį faktą: Vokie
tijos apdraudos kompanija pa
skolino Francuzijos komunis
tams 1938 Kietais 2,000,000 
frankų!

Dar Stalinas ir Hitleris ne
buvo padarę sutarties. Dar ko
munistai taip Francuzijoje, 
kaip ir visame pasauly keikė 
Hitlerį ir vokiečius nacius. Ta
čiau vokiečių apdraudos firma 
skolino f rancuzams komunis
tams pinigus.

Numatoma kova 
A.D.F. konven

cijoje
CINCINNATI, O., spalio 2. 

— Pirmadienį čia / prasidėjo 
Amerikos Darbo Federacijos 
59-ta metipė konvencija.

X f*

Keliais klausimais laukiama 
smarkių debatų. Jie numatomi 
ryšium su reikalavimu suspen
duoti dvi senas Federacijos 
unijas, būtent Brewery Work- 
ers Union ir International Typo- 
graphical Union.

Pirmoji šitų unijų kaltinama 
tuo, kad. ji nepripažįstanti Fe
deracijos autoriteto. Antroji 
kaltinama tuo, kad ji atsisakė 
mokėti specialius asesmentus 
skyriamus C.I.O. kovoti.

Vykdomosios tarybos rapor
tas, paskelbtas pirm konvenci- 
jai prasidėjus, liečia karą Eu
ropoje. Raportas pataria Ame
rikai užimti taikytojos rolę. 
Tačiau jis nedaro jokio pareiš-

BERLYNAS, Vokietija, gpa- 
lio 2. —- Vokietijos spauda pir

kimo ryšium su prez. Roose- madienį skelbia, kad Hitleriui 
velto reikalavimu pakeisti esą- padės kariauti ne tik rusai, 
mąjį Jungt. Valstijų neutralu- bet ir italai, jei talkininkai ne- 
mo įstatymą

PRASIDĖJO DEBATAI DĖL NEUTRA 
LITETO BILIAUS

WASHINGTON, D. C., spa
lio 2. — Pirmadienį prasidėjo 
debatai Jungt. Valstijų senate 
dėl biliaus, kuris reikalauja pa
keisti esamąjį Jungt. Valstijų 
neutralumo įstatymą.

Debatus atidarė senatorius 
Pittman, senato užsienių reika
lų komiteto pirmininkas. Pitt
man kalbėjo, kad pasaulis šian
dien pergyvena rimčiausią kri
zę. Kad Jungt. Valstijų neu
tralumo įstatymas, koks jis 
šiandien yra, tikrumoje stato 
šalies neutralumą pavojum

Karo pavojus, kalbėjo Pitt
man, gresia Jungt. Valstijoms 
ne taip dėl to, kokias prekes 
jos parduoda kitoms, jų tarpe 
ir kariaujančioms valstybėms,

Japonai smerkia 
Lenkijos pada- 

’ linimą
TOKIO, Japonija, spalio 2. 

— Japonijos atstovas pirma
dieni pareiškė, kad rusų ir vo
kiečių pasidalinimas Lenkija 
yra priešingas anti-kominterno 
paktui. Hitlerio kooperayitnas 
su rusais tik stiprinąs komu- 
-s!" gali» . ■

Operos dainininkė 
žuvo Varšuvoje

COPENHAGEN, Danija, spa
lio 2. — žiniomis iš Varšuvos, 
laike lenkų sostinės apgulos 
žuvo operos dainininkė Eva 
Turska. Praeity ji yra daina
vusi Metropolitan operoje New 
Yorke. Turska žuvo kai bomba 
užgavo namą, kuriame ji gy
veno. $

Karininkai daro są
mokslus prieš Hitlerį

LONDONAS, "Anglija, spalio 
2. —rfirancuzijos vyriausybe, 
sako pranešimai, gavusi patikė
tinų žinių, kad 200-us vokiečių 
karininkų neseniai teisė karo 
teismas. Jie dalyvavo sąmok
sle nuversti ^Hitlerį. Nepasiten
kinimas Hitlerio režimu Vokie
tijos karininkų tarpe plečiasi.

Vyriausias teisnias 
susirinko

WASHINGTON, D. C., spą- 
lio 2. — Vyriausias Jungt. Val
stijų teismas pirmadienį pra
dėjo 1939-40 metų sesiją. 400 
bylų laukia teismo sprendimo.

Francuzai paėmė 60 
vokiečių miestelių
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 2. -AAPusiau oficialus pra
nešimas tako, kad per pirmą 
karo mėnesį francuzų kariuo
menė paėmė 60 vokiečių mies
telių.

kaip dėl to, kad šitas prekes 
gabena Jungt. Valstijų laivai. 
Ir į Pasaulinį karą Jungt. Val
stijos įstojo, kai vokiečiai ėmė 
skandinti Jungt. Valstijų lai
vus ir Jungt. Valstijų pilie
čius. Siulamas dabar neutralu
mo bilius draudžia karo reik- 
menas gabenti Jungt. Valstijų 
laivais, draudžia amerikiečiams 
keliauti karo zonose. ' Nupirk
tas Jungt. Valstijose 
pirkėjai turės išsivežti 
laivais.

Senatoriui Pittmanui 
senatorius Borah, debatuojamo 
biliaus priešų vadas. Borah pa
reiškė, kad bilius atgabensiąs 
Europos karą į Ameriką. “Ša- 
linkimes nuo to karo!”, pasakė 
Borah. “Tai ne musų karas!”

prekes 
savais

atsake

A.D.F. rems prez 
Roosevelto neu

tralumo bilių
WASHINGTON, D. C., spa

lio 2. — Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas, William 
Green, pirmadienį pareiškė, kad 
Amerikos darbininkai remia 
prez^ Roosevelto siūlomą neu- 
tralujno bilių, kurį dabar de- 
batuoja Juhgt. Valstijų • sena
tas.

Patys lenkai šalina 
si Smigly-Rydzio

BUCHAREST, Rumumja, 
spalio 2. — Visai nesenai Smi- 
gly-Rydz buvo Lenkijos legio
nų vyriausias komanduoto jas. 
Skaitėsi stipriuoju Lenkijos vy
ru.

šiandien Smigly-Rydz gyve
na internuotas Rumunijoj. Net 
patys lenkai karininkai šalina
si jo. Viena, jie negali buvu
siam savo komanduotojui do
vanoti tai, kad jis pabėgo iš 
Lenkijos, palikęs armiją vieną 
kariauti. Antra, jie kaltina Smi
gly-Rydz dėl to, kad lenkų ar
mija pasirodė visai silpna ko
voje su vokiečiais.

Rusai nori, kad tur- 
kajŲbutų neutralus
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 2. — Turkų delegacija 
veda derybas su rusais. Rusi
ja nori, kad turkai pasiliktų 
neutralus, jeigu ji įsiveltų ka- 
ran ir stotų Hitleriui talkon.

Būdami neutralus, turkai 
neleistų talkininkų laivams 
įpldukti per Dardanelus į Juo
dąją jurą ir užpulti iš čia ru
sus.

Dabar—
Sekmadieniais 

- NAUJIENŲ RASTINE 
bus ' 
ATIDARYTA 
nuo 9 vai. ryto iki . 
1 vai. popiet
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Rą Žmonės Mano
ROMOS BAŽNYČIA IR LIETUVIAI 

KATALIKAI
Rugsėjo *16 r 18 dienomis 

tilpo “Naujienose” tikro Rymo 
katalikų kunigo L. S. Brigma- 
no raštas-apie tai, kaip Romos 
katalikų vyskupai, arkivysku
pai ir kardinolai elgiasi su A- 
merikos lietuviais Romos ka
talikais kunigais ir pasaulie* 
Čiais. Kurie tą kun. Brigmano 
straipsnį perskaitė, tai galėjo 
aiškiai matyti, kiek daug Kri
staus meilės yra pas Romos 
katalikų bažnyčios vyskupus, 
arkivyskupus ir kardinolus ir 
kaip jie pildo Kristaus moks
lo taisykles.

Iki šiol, kai tilpdavo “Nau
jienose” raštai apie baisias ne
teisybes, daromas Amerikos 
lietuviams Romos katalikams 
airių vyskupų, arkivyskupų ir 
kardinolų, kuri verčia lietu
vius romiškus kunigus įvesti 
anglų kalbą į lietuvių pinigais 
pastatytais bažnyčias, o įsaky
davo visai nustoti sakyti pa
mokslus lietuvių kalba, giedo-

Dn Karolis Nurkartis
- 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 3600

ti ir mokyklose vaikučius mo
kyti lietuviškai, tai “Draugas”, 
“Darbininkas” ir kiti romiški 
laikraščiai rašydavo ir šauk
davo, kad *ot tai bedieviai no
ri sugriauti šventą romišką 
katalikišką tikėjimą, nori su
ardyti lietuvių katalikų vieny- 
'bę ir t. t. Tačiau dabar tais 
pačiais katalikų klausimais 
prabilo vienas iš tų kunigų, 
kurio nei “Draugas”, nei “Dar
bininkas” negali apšaukti, kad 
tai yra netikras kunigas, kad 
tai yra kokis ten nepriklauso
mas nuo Romos, arba kaip 
“Draugas” ir “Darbininkas” 
su pasigardžiavimu vadina 
unezaIeŽninkas”, bet tikras 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigas. Jis, tai yra kun. Brig
manas, per daugelis metų ku
nigavo lietuvių Romos kata
likų bažnyčiose; jis buvo Ro
mos katalikų bažnyčios vysku
po įšventintas į kunigus, ta
čiau jo lietuviška širdis nebe
galėjo betesėti tų paniekinimų, 

į tų apgaudinėjimų, kokius da- 
, ro lietuviams Romos katali
kams airiai vyskupai ir7 kardi
nolai.

Tfydel jis ir prabilo viešai, 
pareikšdamas, kas darosi po 
ta šventenybės priedanga, po ta 
melo skraiste, kokia yra pri
sidengę Romos katalikų baž
nyčios vyskupai, arkivyskupai 
ir kardinolai. Tokia pat melo 
skraiste yra prisidengę ir mu-

Naajien’ų-Acme Teiephoto
Nors diena pasitaikė lietinga ir šalta, bet tūkstan

čiai Chicagiečių susirinko pažiūrėti Amerikos legionie
rių parado. j

CHANE COAL COMPANY , 
5332 So. Long Avenue 

f v TelHerftas PORTSMOUTH 0022
POCAH0NTĄS Mine Run iŠ geriausių, mainų, 

• daug* Ralfaių užimta Perkant $*7-4©
5 torftiS* zf# daugiau .....L..............' - ■ ' t

^PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Sį Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.

ŠAUKIT CALUMET 6969
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPI.Y COMPANY «« fa*
10 West 18tly Street

I vakarus nuo Statę Street*
Ir musų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir snteihs DYKAI apskaičtavfma dėl na-

sų lietuviai Romos katalikų 
bažnyčios kunigai, kurie save 
vadina tikrais Rymo katali
kais. O jei kas viešai pasako 
ar parašo apie tas romiškos 
bažnyčios kunigų neteisybes, 
daromai žmonėms, tai tokius 
jie apšaukia tuojau bedieviais, 
komunistais ir panašiais var
dais. Mat„ yra aišku, kad tei
sybe jiepis akis bado. Todėl 
tai romiški kunigai, kas tik 
bando |ų blogus darbus vie
šumon iškelti arba žmonėms 
parodyti*,'tai tokius reikia tuo
jau žmonių akyse paniekinti, 
apšaukti bedieviais, atskalū
nais, kad tokiu badu atšalint! 
savo tikinčias aveles nuo jų.

Vienok jau ir lietuviai ro
miški katalikai nebėra tokie 
trumparegiai, kad negalėtų pa
matyti, kaip tie jų romiški dva
sios vadai juos išnaudoja, kaip 
jie juos nežmoniškai aplupa 
už visokius dvasinius patarna
vimus. Ir pas daugelį dažnai 
kyla klausimas,/-kaip,' i;po Jtų 

visti melų pasi liuos no t i? To
kia klausimas, matyti, kilo ir 
pas kun. Brigmaną. Jis irgi pa
matė savo akimis, kaip bai
siai* lietuviai Romos katalikai 
yra išnaudojami, kaip jų šuna
kiai uždirbti centai eina sve
timtaučiams. ant padidinimo 
jįj turtų ir gerbūvio, o lietuvis 
katalikas palieka paniekinime, 
apjuokime dėl visų airių vys-

L
Kadangi kun. Brigmanas 

lfaktais įrodė kaip Romos ka
talikų bažnyčios kardinolas 
Dougherty nuskriaudė jo kon
gregaciją, atsisakė grąžinti 
ijam įmokėtus $15,842.00, tai 
šis pasielgimas su lietuvių ka
talikų turtu, ir daugybe kitų 
panašių atsįtikimų atliekamų 
airių romiškų vyskupų, arki
vyskupų ir kardinolų, visoje 
plačioje Amerikoje, užtenka 
pertikrinti ir didžiausį netikė
lį ir menkiausiai apsišvietusį 
romišką kataliką, kad tie visi 
Komos katalikų vyskupų ir
kunigų obalsiai, jog jie dirba 
tik dėl žmonių sielų išganymo 
ir nuly dėjimo jų į dangaus ka
ralystę, yra didžiausias melas 

j ir išnaudojimas lengvatikių 
žmonelių. Tie Romos katalikų 
bažnyčios vyskupai, arkivys
kupai ir kardinolai rūpinasi, 
tik kuodaugiausia turtų prisi
plėšti, kad galėtų gyventi kaif 
milijonieriai arba karaliai, c 

i kad pagelbėti darbo žmonėms 
i—tai tas jiems yra visai ne
galvoję. Todėl jie taip uolia 
rūpinasi nutautinti lietuvius 
>ir kitų tautų žmones šioje ša 
lyje, dėl to kad jie visai ne 
pildo Kristaus įsakymą eiti ii 
mokyti vsas tautas , ir genlii 
pasaulio jų prigimtoje /kalbo 
je. Jie, tai yra romiški vysku 
;pai ir kardinolai, eina su di 
džiųjų tautų šovinistais, ura— 
pairi jotais, o į mažesnių tauti 
žmones ir jų reikalus bei troš 

‘kimus visai nenori nei girde

1 •"».

Taip, gerb. kun. Brigmanas 
klausia visuomenės, kokią iš
eitį surasti iš tos lietuvių nu
tautinimo *ir išnaudojimo ne
laimes ir kokiu bildu butų ga
lima užbėgti tai nuodėmingai 
srovei. Suprantama, Čia kas 
galva, tai gali vis kitokį recep
tą pasiūlyti, kaip iš tos padė
ties Amerikos lietuvius katali
kus paliuosuoti. Vienas būdas 
gali būti geras, kitas dar ge
resnis; tačiau aš drįstu pasiū
lyti vieną būdą kaip nuo tos
nutautinimo ir išnaudojimo ti, nei jų paremt arba juos už 
sroves lietuvius katalikus pa- stoti, 
liuosuoti. (Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
j os) •

SENIAUSIA HC DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ambulance,
....... DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 

i 4447 South Fafrfield Avenue
. . .. Telefoną. LAFAYETTE «na

4 koplyčios visose
J—LCcll Chicagos dalyse

SPECIALISTAI

8

š Lietuyps 
urado kontrabandinių 

prekių ir degtinės
MAŽEIKIAI. — Tučių II kai- 
e krautuvininkas P. Juodpu- 

savo krautuvėje laikė ir
ntrabandinių prekių, kurias 
skrities akcizo revizorius šu
lo. Be to, pas Juodpusj ras- 
ir neakcizuotos degtinės, už 
jam surašytas protokolas.

SIS

Phone GANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugi jos Nariai _ __ _lj_ _ _ 
Ofiso Tei. Yards 5921 

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

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

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

Tel. Kemvood 5107.

Dr. V. E. SIEDUNSKi
DENTISTAS 

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

Tek Yards 0994.
AUtrad., Ketvirtad% Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 365,

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

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

Namų Tel: Prospecl 1938 f

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So, Ashland Avė.
i arti 47 Street

.... Telefonas YARDS 2240
Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

ra arba karštu vandeniu šildomą
Nereikia pinigų įmokėt 
sesi" i išmokė iimul 
kanų kaina, Lietavis salestnanas

36 mė 
-žema palu

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

Direktoriai

ės, mat, tie

PANSY APPLIOUE OUILT PATTERN 2282 
No. 2282—4*NašhitČs” lovos užklotas išsiuvinėjima*.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT
| 1739 So. Halsted St, Chfeago,

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti. ffidn Pavyzdį

I Vardas ir pavar^A.

Adresas.

Ko. 2282

dos ir išnaudojimo.
Čia butų galima parašyti il

ginusį straipsnį ir priskaityti 
eiles visokių neteisybių daro- 
mų Amerikos lietuviams ka
talikams. Bet kas rš to. Lietu
viai romiški kunigai, kurie 
yra nuolankus vergai airių 
vyskupų, dėl savo ypatiško 
lengvo negeru gyvenimo iš to 
tik pasijuoks, ir ant sekančio 
sekmadi'ėnįo pamokslo pasa
kys grąsinantį pamokslą, kad 
visi geri romiški katalikai tu
rite neskjy.tyti bedieviškų laik* 

idieviai
tykoja taip, kaip tas liūtas jū
sų sielas pasigauti ir pražudy
ti pragare, ir t. t/ Vienu: žo
džiu, iš vien rašymo nieko ne
bus, nieko nebus galima pa
gelbėti tiems žmonėms, kurie 
menkai supranta Romos baž
nyčios kunigų triksus. Vien 
rašymu ir aimanavimu, kad 
lietuviai Amerikoje yra nu
tautinami per bažnyčias ir mo
kyklas lietuvių romiškų kuni
gų to nesulaikys ir nesustab
dys. čia reikia ką nors daryti 
(r reikia pradėti tą darbą da- 
ryK^greitai ir planingai.

■ Geri). feun. Brigmanas, pa- 
‘baigoje savo straipsnio sako: 
uKokfamę stovyje šiandiep ran- 
damies mes lietuviai katalikai 
S. A. V-se? Aš neflumalau iš
eities, kaip ir kokiu budu už
bėgti už akių tai nuodėmingai 
srovei, nes neturiu galimybės 
tai padalyti, tam piktam ke
lią užkirstu Kaip neapsakomai 
didis ir šventas butų atliktas 
darbas, kokia butų garbė Die
vui ir Tėvynei, jei butų suras
ta tam išeitis!”

NARIAI
Chieag'os.
Cicero g
Lietuvių t
Direktorių
Asociacijos

m.MnH ,, i.i.Lm

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSI

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

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

S. P. MAŽEIKA YardSUN
3319 Liiuanica Avenue Y«rd» 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Cana! 2516
SKYRIUS: 42-44 East lO&th Street Tet. Pullmaa 1270

7 ALBERT V. PETkUS
4704 SOe Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3gO7 Lituanięa Avenue ______ Phone Yards 490.8

ANTHONYB. PETKUS 3
6834 So. Western Avė. Phone GrovehiH 0142
74W South 49th Ctnirt Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

DK. VA11USM, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina a.Kių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1828
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisa

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutarti.

LIETUVIAI

. Telefonas Rez. Tel.
DORchester 7200 STEwart 3316

Dr. William J. Charm
DENTISTAS

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

prie Jeffery Avė.

Ofiso Tel. Virgtnia 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
8039 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

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

Or. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Calnmet 747'J 
Office Honn:2-4 p.m 7-8:30 p.m

Physician and Surgoon
3261 So. Halsted Street
YeL Yards S14«
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 iki

4 it 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 fld I 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST*

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOMS m CHIRURGAS 

2808 West 63rd St
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 8111

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Valahdos: nuo 10 r. iki 2 po piety 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitariu.
Phone YARDS 7200

TėL Office WentwOrfh <880 
Bes. Hyde Park 3385

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

išskyrus ser«dnmis ir •nb»t/wni«

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
, 2500 West 63rd Street

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN
Į TS kusuos<

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

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

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

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

Tel. CANAL 3118
Rezidencijos telefonai:

S u per io r 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAJZA 3200

1 ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N„ Dearborn Si 
Kamb. j 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 8 iki 8:30

Telefonas YARDS 0811.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chfeago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 8781 
Valandos: 9 ryto 11d • vakaro

ADVOKATAS 
7 So< Dearborn St 

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”Miestas ir valstija.
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KORESPONDENCIJOS
Detroit, Mich
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EKMA- 
LIS

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAU- 
TUVfi ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR S 

DIENIĄ 
Telefon

VICTORY 3486
504 VVEST 33rd STREET 

CHICAGO, ILL.-------------- ?------------

1) Lietuvos Garbės Kcmulai 
Amerikoje

Lietuvės Vyriausybės paskir 
tiems garbės konsulams Ameri

NAUJIENOS, Chicago, fll------------------------ ——;----- -

Lietuvos Ęasiunli-
nybės Žinios

Besiartinant rinkimams miesto 
valdininkų

Spalio (Oct.) 10 dieną Detroi
te įvyks rinkimai kandidatų į- 
Vairiems miesto urėdams. Bus 
renkamas ir miesto majoras. 
Tarp kitų kandidatų, norinčių 
užimti majoro vietą, yra ir Ed- 
ward J. Jeffries, Jr. Šis pastara
sis yra sunus» buvusio Recor- 
der’s Court teisėjo. Gimė ir au
go Detroite ir baigė Michigan 
Universitete mokslą. Per aštuo
nis metus buvo prezidentu šio 
miesto konsihnanų tarybos ir 
dalyvavo kitose viešose įstaigo
se. Pildydamas savo pareigas vi
sados rūpinasi visuomenės rei- 
kalais'ir darbavosi teisingai. Jis 
prisilaiko demokrat.nių princi
pų ir toje linkmėje yra pasiren
gęs dirbti, jei bus išrinktas ma-į 
joro vieton. Jis permato reikalą 
įvesti geresnę tvaiką miesto 
departamentuose, kaip — svei
katos, mokyklų, taksų, policijos 
ir pašalpos, ir tokią tvarką ga-' 
lės padaryti, kada taps miesto 
mayoru. Jis yra energingas, vei-

klus ir dar jaunas vyras, ir ga
lima tikėtis, kad jis butų geras 
majoras. Dėl tos vietos jis tėri 
tinkamų kvalifikacijų, gerai su
pranta vedimą miesto ūkio* ir 
žino žmonių reikalus. Todėl De
troito lietuviai yra kviečiami pa
laikyti Edward J. Jeffries kan
didatūrą j majoro vietą ir rin
kimų dienoje atiduoti jam sa
vo balsus. V. Budvidis, 

Korespondentas

Iš Spaudos Klubo veiklos
Lietuvių Spaudos Klubo eili

nis susirinkimas įvyko šių metų 
rugsėjo 28, SLA raštinėj, New 
Yorke.

Susirinkimą vedė Klubo p’r- 
mininkas 
sius klubo 
Jankausko

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Woodstock, III.— Charles 

Allcn Dain (14 metų), ku
ris nužudė savo geradėją 
Lester Groth, farmerį.

Nutraukiamas orinis 
susisiekimas Kaunas — 

Palanga
— « ;• į
- Nuo rugsėjo

Dr. Friedman '
CHIROPODIST — KOJŲ 

SPECIALISTAS
4729 S. Ashland Avė.

^Ątdara 9—12 A. M. 1 iki 5 v. p. p.
6 iki 8:30 v. p. p.

Telefonas YARDS 4888

INSURANCE
(APDRAUDA)

t 
AU-

NUO

• PILNĄ APDRAUDĄ
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ
UGNIES^

• APDRAUDĄ RAKANDŲ*
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir Barnų savi-

HtlCS.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

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

Dr. Vinikas. Išklau- 
sekretoriaus V. F. 
raportą apie Dr.

Šliupui rengtą išleistuvių vaka
rienę, sužinota, kad tai buvo da- 

7 romą labai staigiu sumanymu, 
taigi ir tuojau pasiuntus na
riams pranešimus ne visi juos 
laiku gavb ir ne visi norintieji 
galėjo dalyvauti. Raportą priė
mus, Dr. Vinikas plačiai palie
tė šiandienę lietuvių buitį, ne
aiškią Lietuvos padėtį ir prane
šė, kad prieš kelis mėnesius įsi
kūrusi New Yorke Lietuvos Ne
priklausomybei ginti Taryba pa
skutinėmis dienomis likvidavo
si. Visi dalyvavusieji nariai iš
sireiškė, kad vieninga lietuvių 
draugija būtinai reikalinga ir 
nutarė atsikreipti tuo reikalu į 
visas lietuvių centralines orga
nizacijas, kurios kartu imtųsi 
iniciatyvos įsteigti musuose Lie
tuvių Tarybą, panašią, kokia 
veikė karo laiku. Nutarta atsi
šaukti į visų srovių spaudą ir 
paskirai į organizacijų vadovy
bes. Organizacijos, suinteresuo
tos šiuo klausimu, prašome tuo
jau kreiptis į LSK sekretorių, 
V. F. Jankauską, 307 West 30 
Street, New York City, N. Y., 
kad greičiau butų galima su
manymą įvykdinti realybėj.

V. Ambrozeyičiui pasiūlius 
surinkti karo laiku veikusios 
Lietuvių Tarybos dokumentus, 
sumanymas paremtas ir sekan
tį susirinkimą pažadėta išrink
ti tam reikalui komisija.

Kitas susirinkimas šaukti spa
lių mėn. paskutinį ketvirtadie
nį arba anksčiau, jei Klubo se
kretorius numatytų tam reika-

Pr. Lapienė, LSK mėn. sekr.

INSTALL a “SQUARE DEAL” 
/^W^HEATING PLAKT N0W!

Newarko Liet. Mote
rų Klubo viešas 

pareiškimas
Newarko Lietuvių Motorų 

Klubas savo susirinkime rugsė
jo 14 dieną, išklausęs delegačių 
raportą iš “Moterų Seimo” 
Brooklyn, N. Y., po visapusių 
diskusijų nustatė, kad tas taip 
vadinamas “Moterų Seimas”, 
kuris buvo šaukiamas po be- 
partyviškumo skraiste pasirodė 
siauru, partiniais pagrindais mi- 
tingėliu, davęs progos tik komu
nisčių lyderkoms plačiau pasi
sakyti — pasireklamuoti. Ka
dangi net pačios “Moterų Tary
bos” rinkimas liko atliktas juo
kingu a la stalinišku budu — 
be balsavimo — o tik “reko
menduoja”, “sutinku” — “iš
rinkta”, ir viskas. Viena iš taip 
‘“išrinktų” delegačių tą dieną 
net suvažiavime nedalyvavo, o 
vienok “apsiėmė” ir liko “iš
rinkta”! į , , x

"• ' k .
Kadangi komunistės taip ne

leistinai skverbėsi į “Moterų Ta
rybą”, kadangi praeityje kai 
kurioms iš musų teko tą komu
nistišką vadovybę sekti ir — de
ja — sekant išklampoti visas 
pelkes ir plynių plynias, ir ka
dangi ta vadovybė praeityje yra 
pasižymėjusi daugiau griovimu, 
negu kūrybiniu darbu, todėl bu
vo nutarta, kad mums, Netvar
ko Lietuvių Moterų Klubui de
mokratiniai nusiteikusiam, toji 
vadovybė yra ne priimtina ir 
neremtina. Mes todėl nutariam 
laikytis nuošaliai atsisakant nuo 
moralės ir materialės koopera
cijos su Moterų Seimu ir Mote
rų Taryba.
—Netvarko Liet. Moterų Klubas

1) Mr. Julius J. Bielskis, 
1001 Hilt Avė., 
Los Angeles, Cal.

2) Mr. Anthony O. Shallną, 
366 West Broadway, 
So. Boston, Mass., , į

Lietuvos Pasiuntinybė parupiųo 
jiems Amerikos Prezidento F. 
D. Roosevelto pripažinimą (ex- 
eąuatur) ir Šiomis dienomis 
tuos dokumentus įteikė ponams 
naujiems konsulams {drauge su 
geriausio pasisekimo linkėji
mais. Ypač California ir Bos
tono lietuviai tuo faktu galės 
pasinaudoti ir pasidžiaugti. Po
nai konsulai pradės savo parei
gas eiti kaip tik susitars su ata
tinkamomis įstaigomis.

2) Iš Lietuvos Santykių su
Amerika

Keletas metų praėjo bes’ruo- 
šiant prie prekybinės ir konstp 
liarines sutarties tar^e Lietuvos 
ir Amerikos. Prekybinis susita
rimas tarpe Lietuvos ir U. S, A. 
yra pirmiau sudarytas nors lai
kinoje formoje. Dabar ypač pa
gyvėjo reikalas sudaryti ir kon- 
suliarinę sutartį. Šiuo reikalu 
Lietuvos Atstovybė Vašingtone 
ir rūpinasi ir jau yra turėjusi 
keletą pasitarimų su State De
partamento žinovais. Lietuvos 
konsulai irgi tarne darbe daly
vauja, teikdami informacijų iš 
savo konsuliarinio darbo prak
tikos. . -v.-4 T

3) Iš Lietuvos santykių s|i
Mexico

. - . ’.d , .
Draugingumo sutartis tarpe 

Lietuvos ir Meksikos įsigaliojo 
šio rugsėjo (September) 29 die
ną. Koks bus to oficialaus drau
gingumo turinys, paaiškės vė
liau. —L. P. ž.

Rugsėjo 30, 1939
Washington, D? C.

PALANGA
4 d. nutraukiamas orinis susi
siekimas Kaunas — Palanga, 
kuris Palangai tą pačią dieną 
pristatydavo iš Kauno spaudą, 
laiškus ir laikraščius.

Kelios žinios
BETYGALA. — Per Dubysą 

bus statomas keltas.
— Vietos parapijos komite

tas pradeda murinės salės sta
tybą.

— Kas metai Dubysoje vis 
mažiau žuvies.

“JUSU TARNAS”
VANDENS ŠILDYTU V AS 

Viskas Iki pilnumos vidutinėms 
kam b. apAildytl. įeina boiler, radlator, 
palpos, kranai vandens tiekimo prle- 
tasa*, automatinis drėgmės regulator.

n

Vienas iš Chicagos tūkstančių

GASU
ŠILDOMU

MAŽŲJŲ N AM V

A^is didėjantis Chicagos mažesnių namų skaičius yra 
apšildomas gasu. Dabar, daugiau negu bet kada, Chi
cagos šeimynos supranta, kad nepalyginamas smagu
mas ir patogumas, šildanties gaso šiluma, sutinka su 
vidutinės sėtinos budžetu. Pavyzdžiui: Štai namas pri
klausąs JOSEjPH PETTED’UI, 5358 So. Honore Street, 
penkių kambarių freiminis su gaso šildoma karsto 
vandens apšildymo sistema. Gaso kuras PER 8 ŠIL
DOMUOSIUS MĖNESIUS 1938-1939 metais vidutiniai 
apsėjo'tiktai... \

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben- 

t drovė Chicagoje, kuri karus 
’ pardavinėja publikai.

TIESIOGIAI
Pirkite 

kuris tarnaus 
tokią kainą, 
mokėti, 
kainą už 
šią dalį
GALITE

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.

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

Mes 
jūsų

IŠSIMOKĖTI

gerą 
liku-

PER

Automatinė šiluma pa 
Hame genime. Plgeiini*, 
lengvesni* vartoti. Sto
kit n Iki 8 kanib. Su į j 
palūkanom tik .........  * mėn.

MODERNIAKA MAUDYNE 
PirmoH kokybė* įrengimą* h u 4%’ 
recea* vana, wall huug lavatory, kiū

rėtų jreng. su 
balta ledyne. 
Nuostabi ver
tė. Gali pirkti 
dalim. Pirk 
munų budžet. 
planu-Sff įmo
kė*—>5 | mėn.

Kiek paįuk.

50
s195Koke*, žemai 

kaip $5 1
mėn.

Dykai apskaičiuotė • Be prievolių 
Ekspertų inžinierių patarnavimas

Naudokitės ruimų žemų mokesčių budžeto plano 
nauda. Tik palaukit CALumet 0200

H KATINO Comm«r> 
etai 

Saa. 1924

MAIN 
STORI
1715

S. Stata St.
Cal. 5200

Opon Eves. TU Ti30Ng/sunday UntH I p. MjBe Trinių

Palmyra, N. J
Kun. M. X. Mockaus mirties 

proga.
/ Šiandien pasiekė mane dien
raštis “Naujienos”, pranešda
mos liūdną žinią su atvaizdu ir 
paaiškinimu: “Mirė Kun. M. X. 
Mockus!” Manyje ta žinia suža
dino audrą ir pastatė keistoką 
klausimą: Kodėl gamtoje taip 
esti, kad kas vakar buvo tvir 
tas ir galingas, tas šiandien li
ko bejėgis, šaltas lavonas? Gam
ta yra tik viso labo milžiniška 
jėga,c kuri ką vakar tvėrė, tą 
šiandien drąsko naikina, neat
sižvelgdama į tai, kokia tuštu
ma ar trukumas lieka tarpe li
kusių jos padarų. Kun. M. X. 
Mockus buvo liaudies švietėjas, 
jis pajėgė kovoti su burtais. Tą 
kovą vesdamas jis kartu sklei
dė ir suklaidintoje liaudyje tik
rąją šviesą! Skauda širdis nete
kus taip kilnaus kario su prie
tarais.

Ilsėkis švietėjau ir teisybės 
skelbėjau šioje Amerikos žeme
lėje! O aš tardama šiuos žo
džius lenkiu tau galvą.

Alice G. Yatuzienė
P.S. Su šiuo drauge siunčiu 

ir savo mažytę auką —- $1.09. 
(Pinigai Įgauti ir perduoti 
riamam tikslui. — Red.).

le
.50
MĖNESIUI

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANYg
. PHONEWABASH 60.00 . .‘.f <4

ihviitmimt

IŠVISO PER SEZONĄ TIKTAI $76.
Šauk WABash 6000 tikslu gauti patikrintą apskaičiavi
mą, kiek apseis Automatinis Gasinis Namo Apšildymas

MODĘRN COOKCRY.. CONSTANT HOT WĄTER ■ SILCNT REFRIGERATION .. GAS HEATINcT

: ZIUREKL
PASIDĖTI PINIGUSGALIMA

ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

iš stoties —

W.G.E.S
iki 9:15 vakaro.

Išgirsit vėliausias žinias, 
mušiką ir kitus įdomius 

pranešimus.

GERBIAMI NAU 
tytojai Prašomi J

MADŲ

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

LITHUANIAN BUILDlNG, LOAN & SAVINOS ASS’N
Vardas

Adresas.

Mieataa

ski- VaUtija

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, m.

£

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

NAUJIENŲ ŠPULKA
Tel. CANal 8500



NAUJIEN03, Chicago, UI.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa

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

1739 South Halsted Street
TelOphone CANal 8500.

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

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, UL under the act bf 
March 3rd 1879.

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams------------
Pušel metų ------
Trims mėnesiams .....
Dviem mėnesiams __ ___
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtoj us
Viena kopija -------------
Savaitei __ ______________
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Stalinas terorizuoja mažasias valstybes
Grasindamas jėga, Rusijos diktatorius privertė ma

žiukę Estiją pavesti sovietams dvi salas juroje ir uostą 
netoli Talino. Maskva tose vietose įtaisys/bazes savo gin
kluotoms jėgoms, ir tuo budu Estija bus, militariniu at
žvilgiu, kaip į vilko nasrus patekusi. Bet ką ji galėjo kita 
daryti?

Estijos prezidentas Paets, kalbėdamas per radio apie 
tuos įvykius, pasakė, kad Estija išpildė sovietų reikalavi
mus, norėdama išvengti karo, kuris butų pražudęs kraš
to laisvę ir nepriklausomybę. Kitaip sakant, Stalinas tai 
Pabaltijo respublikai padarė “hold-up”.

Dabar, matyt, atėjo eilė kitiems SSRS kaimynams 
vakaruose. Į Maskvą jau yra pašauktas Latvijos užsie
nių reikalų ministeris, Wm. Munters. Eina gandai, kad 
iš latvių Stalinas reikalaus Liepojos (Libavos) uosto sa
vo laivynui. Kadangi Latvija yra maža ir silpna, tai ir ji 

. bus priversta išpildyti bolševikų reikalavimą.
O po to sovietų “voždius” rengiasi atstatyti revolve

rį į krutinę Lietuvai. Telegrama iš Berlyno jau praneša, 
kad ir Lietuvos užsienių reikalų ministeris Urbšys gavo 
“kvietimą” vykti į Maskvą. Kokie reikalavimai bus pa
statyti Lietuvai, dar nežinia, bet netrukus, gal būt, pa
aiškės.

x žodžiu, Stalinas “šienauja”. Naudodamasis tuo, kad 
naciai sutrempė Lenkiją ir Hitlerio" armijos grumiasi su 
franeuzais ir anglais prie Siegfriedo tvirtovių linijos, j b 
sai terorizuoja ir plėšia mažasias kaimynines tautas.

Kolkas jisai niekuo nerizikuoja, nes prieš jo milioni- 
nes armijas tos miažois tautos neturi jėgų kovoti.. Taip, ga
li elgtis tiktai žemos rųšies bailys!

riems pulkams jau buvo tekę marguoti 200 angliškų my
lių, kuomet juos matė korespo:

’ Trys ketvirtadaliai sovietų 
kiją, susideda iš mongolų, sako 
vodką, o pietums ir vakarienei arbatą, ir graužia sudžio
vintą juodą duoną.

Jisai paduoda štai kokį įdomų faktą:
“Per 60 valandų^ rašo korespondentas, ’as ma

čiau daugiau sugedusių mašinų, gulinčių prie kelio 
arba tempiamų, negu aš esu iš viso matęs Vokietijos 
armijoje, nuo Saaro okupacijos 1935 m., per Reino 
krašto remilitarizaciją, Austrijos prijungimą, Bohe- 
mijos-Moravijos užėmimą ir karą su Lenkija. To 
priežastis, gal būt, yra blogi keliai*”
Tai yra reikšmingas dalykas. Nežiūrint, kaip blogi 

keliai rytinėje Lenkijoje, bėt jeigu sovietų armijos sunk
vežimiai, tankai, traktoriai (kurie tempia kanuoles) ir 
kitos mašinos taip genda, kuomet armija paleng^ele slen
ka, nesutikdama pasipriešinimo, tai galima sau įsivaiz
duoti, kas su jos mašinomis atsitiktų, susikirtus jai su 
gerai apginkluotu priešu!

Nenuostabu, kad an^lų ir franeuzų karo vadai ir 
nenorėjo tos armijos talkos. Prieš vokiečius ji nebūtų ga
lėjusi nė tiek atsilaikyti, kiek laikėsi lenkai. Tik butų ki
lęs didesnis suirimas.

Vargiai ir Hitleris norės, kad ta armija eitų prieš 
fraheuzus.. Jisai ją veikiausia vartos kaipo policiją, užka
riautose teritorijose. ' '

I

JUOZAS TŪBELIS, prez. Smetonos 
švogeris ir buvęs Lietuvos premjeras, 
mirė sekmadienį, spalio 1 d.

, atsiųstos į ten
te kareiviai geria

g

Antradienis, spalių 3, 1939
rios iš viso žmonių gyvenimą 
veikia. i , i

Versalis taikos sąlygas padik
tavo Prancūzijos, Anglijos ir 
USA kapitalas. Kadangi tų tri- 
,ų kraštų kapitalas dar tarp sa
vęs konkuruoja, tai ir taika iš
ėjo kompromisinė ir iš to kom
promiso nugalėta Vokietija 
daug ką laimėjo.

Anglijos kapitalas nenorėda
mas, kad kontinente įsigalėtų 
vien tik Prancūzija, leido Vo
kietijai atsigauti. Bet Vokietija 
atsigavo ne todėl, kad Anglijai 
reikšti už tai padėką ir jos pa
vadžiu vedama visur eiti, bet 
kad Europoje įsigalėti ir kon
kuruoti su ta pačia Anglija, tik
riau tarus su visa Britų impe-

Karas ir galimos pasėkos
Karo laimėjimas pareina nuo daugelio veiksnių. — Karas 

ir reakcija 
puolimo sutartis su bolševikais.

Versalio sutartis. —- Vokietijos ne- 
, — Lengva Įsileisti, 

bet sunku iškrapštyti. — Pabaltijo valstybės.

“Taikos ofensyvas”
Rugpiučio 29 d. Berlynas ir Maskva “galutinai” pa

sidalino Lenkiją ir pasižadėjo bendromis jėgomis steng
tis tuoj aus įvykinti “taiką”.

Dabar Vokietija (be abejonės, su Maskvos žinia ir 
pritarimu), pasikvietė talkon dar ir Mussolinį. Naciai 
nori, kad Italijos diktatorius, Hitlerio ir Stalino vardu, 
įteiktų Anglijai ir Francuzijai “paskutinį pasiūlymą tai
kytis”. Jeigu jos atsisakys, tai .naciai pareikš visam pa
sauliui, jogei “atsakomybė” dėl karo tęsimo puola ant 
demokratinių valstybių) ir tuomet Hitleris pavartos vi
sas priemones jo galioje toms valstybėms sunaikinti!

Kiekvienam aišku, kad tai yra besąžiniška demago
gija. Karą pradėjo Hitleris, ir dabar, kai jisai išžudė 
šimtus tūkstančių žmonių, jisai bando suversti kaltę ant 
kitų. Bet šitame begėdiškame bandito lošime dalyvauja 
ir “socialistinės” sovietų Rusijos valdžia, — ta pati vaL 
džia, kuri dar visai neseniai smerkė Angliją ir Francu- 
ziją ųž kapituliaciją Miunchene. Maskva dabar reikalau
ja, kad Europos demokratijos visai atsiklauptų ant ke
lių prieš Hitlerį. ‘

Negalima tikėtis, kad Anglija ir Prancūzija tai pa
darytų. Bet Londono politikieriai turėtų mesti į šalį tą 
naivų įsivaizdavimą, kad sovietų valdžia dar galinti “su
stabdyti” nacius. Nuo to įsivaizdavimo nėra ląisvas ir 
naujasis Anglijos laivyno viršininkas, Winston Churchill. 
Bet tai yra niekas kita, kaip tęsimas tos “maldymo” (ap- 
peasemtnt) politikos, kurią pirmiaus vedė Chamberlai- 
Uas linkui Hitlerio. *

Stalinas yra Hitlerio klapčiukas. Jisai tarnauja na
ciams net uoliau, negu Mussolini. Juo greičiau šitą faktą 
pripaiins anglų ir franeuzų valdžios, juo mažiaus jos tu
rės nusivylimų.

Vodka ir arbata
Vienas Amerikos korespondentas praleido pustrečios 

dienos kartu su sovietų armija, marguojančia Lenkijon, 
ir jo tos armijos aprašymas (perėjęs per Maskvos cenzū
rą) yra įdomus. . -

Korespondentas stebisi nepaprastu armijos didumu. 
Ji susidedanti daugiau, kaip iš miliono vyrų. Esą ir ka
reivių moterų, kurios daugiausia tarnauja, kaip šoferiai 
ir lakūnai. Milžiniška dauguma tos armijos eina pėsčia, 
nes sovietai neturi motorizuotos infanterijos. Kai ku-

ATSISAKO REMTI 
HITLERĮ

Vienas žymiausiąją komunis
tų veikėjų Amerikoje ir buvęs 
“Daily Workerio” administrato
rius, George Wishniak, pasi
traukė iš komunistų partijos, 
padarydamas šitokį viešą pa
reiškimą?

“Aš jaučiu, kad mano šven
ta pareiga paaiškinti, kodėl 

* aš rezignavau iš partijos. Pa- 
skutihio laiko įvykiai giliai 
sujaudino tuos, kurie pirmiau 
tikędavp, kad Sovietų Sąjun
ga ir komunistų partijos vi
same pasaulyje kovoja prieš 
fašizmą ir hacizmą. Sovietų- 
Hitlerio sutartis šitą tikėjimą 

, sugriovė.
“1937 m., po valymo bylų 

Maskvoje, daugelis seniausių
jų revoliucionierių ir geriau
siųjų armijos vadų buvo ‘lik* 
viduoti’, nes jie buvo kaltina
mi pritarimu haciams. Sovie- 
tųmacių sutartis šitą nuomo
nę sugriovė. Nef po to, kai 
buvo pasirašyta vadinamoji 
'nepuolimo' sutartis, mums 
buvo sakoma, kad tai apsau
gosią Europos taiką, bet ne
spėjo išdžiūti rašalas ant to 
dokumento, kaip Hitlerio ir 
Stalino armijos įsiveržė į 
Lenkiją.

^Kiekvienas, kuris turi 
hęnt kiek smegenų* gali su
prasti, kad vjsi Šitie maniev- 
rai buvo suplanuoti iš anks
to,. Visi tie* kurie dar ir da
bar palaiko ryšius su sovietų 
Rusijos ir nacių Vokietijos 
sąjungos rėmėjaiss, turės— 
jeigu jie norės būti nuosakus 
— geisti pergalės Hitleriui. AŠ 
atsisakau tai daryti ir šiuoini 
aš pareiškiu, kad aš galutinai 
atsiskyriau nuo tą, kurie gi
na ir teisina tokią kooperavi- 
mo su Vokietijos naciais po
litiką.”

Maj. Galleani buvo komunis
tų partijos narys nuo 1926 ni. 
Jisai buvo vienas iš pirmųjų 
Amerikos savanorių, kurie nu
vyko 1936 m. į Ispaniją kovoti 
prieš fašizmą.

'FRANCUZIJOS DARBO 
KONFEDERACIJA PRO- 

TESTUOJA PRIEŠ 
“IŠDAVIMĄ”

ISPANIJOS KARO VETE
RANO BALSAS

Maj. Humberto Galleani, ku
ris kovojo lojalistų pusėje Is
panijos pilietiniame kare ir bu-, 
vo savanorių brigados koman
duoto jas, pareiškė apie savo pa
sitraukimą iš Atnęrikos komu
nistų partijos. Jisai sako, kad—*

A
“vadinamoji nepuolimo su
tartis, kuri buvo pasirašyta 
Maskvoje rugp. 23 d. tarp soe 
vietų Rusijos ir hitleriškos 
Vokietijos, iššaukė tokį pasi
baisėjimą ir pasibiaurčjimą 
mano sąžinėje, kad aš pasiju
tau turįs tuojaus nutraukti 

t savo ryšius su partija.”
i

A i ' • • •Darbininkų pasipiktinimas ju- 
došišku Stalino’ ‘ susitarimu su 
Vokietijos naciais pasireiškė 
stipriausiai Ėrancuzijoje, ka
dangi Francuzijos darbininkų 
masėse il^iaus, negu kitose ša
lyse, buvb ųčišnykusios iliuzijos 
apie sovietų diktatūros “socia- 
listiškumą”.j Francuzijoje buvo 
sudarytas kairiųjų partijų “liau
dies frontas”, į kurį įėję komu
nistai ir 1936 m. tam “liaudies 
frontui” buvo pasisekę paimti į 
savo rankas valdžią.

< Komunistai Francuzijąje tu
rėjo ne tiktai stiprią partiją, bet 
ir skaitlingą darbininkų unijų 
susivienijimą. Tos “raudonos” 
unijos prieš keletą’ metų įstojo 
į Generalinę Darbo Konfedera
ciją, ir nuo to laiko komunis
tai įgijo daug įtakos bendrame 
Francuzijos darbininkų judėji
me. Konfederacijos pirminin
kas Jouhaux (žuo) verste verte 
parbininkų Unijų Internaciona
lą susijungti su Rusijos prof-so- 
juzais.

Bet koks buvo dabar Fran
cuzijos darbininkų apmaudas, 
kuomet jie pamatė, kad “rau
donoji” Maskva staiga susidrau
gavo sU ruduoju Berlynu, o 
Francuzijos komunistų partija 
tą susidraugavimą užgyrė!

Darbininkų unijos viena po 
kitos ėmė kelti protestus, pa
reikšdamos, kad jos neturės nie
ko bendro *nei su sovietų val
džia, nei su jos klapčiukais ko
munistais. i Stambiausia tarpe 
šitų unijų yra metalo darbinin
kų unija, turinti 500,000 narių.

Prabilo ir Generalinės Darbo 
Konfederacijos vykdomoji ta
ryba. Po Jouhaux vadovybe ji 
priėmė — Ą4 balsais prieš 5, ir 
dviem susilaikius nuo balsavimo 
— rezoliuciją, kuri griežtais žo
džiais pasmerkia “proletariato 
reikalų išdavimą” ir šaukia vi
sus Francuzijos komunistus, Va
dus ir narius, protestuoti prieš 
sovietų armijos įsiveržimą Len
kijon ir nutraukti visus ryšius 
su Kominternu. Rezoliucijoje 
tarp kitko Sakoma:

“šios rimtos paUetiės aki
vaizdoje, mes pareiškiam’O 
kad nebegali būti jokio kęo- 
peravimo su tais, kurie neno
ri arba neturi drąsos pa-

(Musų specialaus^orespondento Lietuvoje)
į ■ * ‘i »
veikia ir vidaus krašto politika, 
žmonių nuotaika, šių laikų mo
derninis karas tai nėra vien tik 
pajėgų, fizinių pajėgų santykia
vimas. O be to, ir karo pabūklų 
vartojimas reikalauja daug iš
mokslintų vyrų, apsišvietusių 
karių.

žodžiu, šių dienų moderninis 
karas reikalingas ne tik geros 
technikos, organizacijos, bėt 
kartu jis reikalingas ir kulturin* 
gų vyrų, mokančių ne tik gink
lą vartoti, bet tiek moksliškai, 
tiek psichologiškai jį karui pa
ruošti. Tai jau kariaujama ne 
vien tik ginklais, bet viso kraš* 
to kultūra, socialine padėtimi, 
krašto vidaus politika iiį turto 
visais resursais.

Šiokių faktų akivaizdoje juo 
labiau sunku numanyti, kuri iš 
kariaujančių šalių laimės, nes 
nėra tokio maisto ir galimybės 
krašto tiek kultūra, tiek karui 
pasiruošimą ir jo turtus iš anks
to išmatuoti, atsverti.

Betgi yra žmonių, kurie vi
daus politikos laimėjimus nori 
rišli su karu. Esą karas dikta- 
turiniems kraštams gali atnešti 
galą, o demokratiniems kraš
tams didelius laimėjimus.

Istorija mus įtikina, kad ne 
visuomet taip yra buvę, mes ži
nome visą eilę karų, kurie Eu
ropoje pagimdė tik stiprią re-

Aišku, iš anksto niekas nega
li numatyti ir atspėti kokios bus 
laukiamos karo pasėkos. Taip 
lybiai, kaip niekas hegali atspė
ti,^Ihiri iš į karą įsivėlusių ^ša
lių laimes. Juk jei ryžtamasi ei
ti į karą, tai tiek vienų, tiek ki
tų ne todėl, kad pralaimėti, bet 
kad jį laimėti.
. Karas juk lai galutinė prie
monė ginčams spręsti. Kaip ki
tokios išeities nėra, tai kariau
jama, o jei kariaujama, tai kaip 
vienų, taip ir kitų tikimasi, kad 
laimėsią. Pagaliau karo laimė
jimas dera ne vien tik nuo pa
jėgų santykiavimo, bet ir nuo 
įvairiausių psichologinių veiks
nių.

Į karo laimėjimus ypatingai

smerkti paniekinimą tų žmo
niško solidarumo principų, 
kuriais didžiuojasi darbinin
kų klasės judėjimas.”
Francuzijos Darbo Konfede

racija turi daugiau, kaip 5,000,- 
000 'narių, šiai darbininkų or
ganizacijai apsivalius nuo ko
munistų, Francuzijos darbinin
kų judėjime bus atsteigta vie
nybė, kurios tenai nebuvo nuo 
1921 metų. •

NEPRAŠYTI GLOBĖJAI

Vienas Amerikos korespon
dentas paduoda tokį gandą, ma
tyt, skleidžiamą iš tylaskvos: so
vietų valdžia, girdi, sutiktų Lie
tuvai “atiduoti” Vilniaus kraš- 
tą, bet su ta sąlyga, kad Lietu
vos valdžia pereitų į kitokias 
rankas —- sakysim, į tokias, ko
kios Lietuvą valdė 1926 m.

Bet ar tai yra Maskvos rei
kalas, kas Lietuvą valdo? Mas
kvai gali rūpėti tiktai tokie Lie
tuvos valdžios pasielgimai, ku
rie liečia SSRS interesus. Bet 
dabartinė Lietuvos valdžia so
vietų interesų neužgauna ir pa
saulio taikos neardo. Todėl jai 
.nereikia jokių “globėjų”, kurie 
jai pasakytų, kaip ji turi viduje 
tvarkytis.

Lietuva pasirodytų nesanti 
nepriklausoma valstybė, 
ji pradėtų savo valdžias
pagal Maskvos užgaidas. Jeigu 
Lietuva, norėdama įtikti 
nui, pastatytų į prezidento vie
tą, sakysime, Dr. Grinių, tai už 
Įdek lai^o sovietų “voždius”, 
gal būt, pareikalautų, kad Gri
nius užleistų .savo vietą Anga- 
riečiui {jeigu pastarasis dar nė* 
ra “sulikviduotas”).

Pagalios, Vilniaus kraštas Ru
sijai nepriklauso. Ji seniai jo 
atsižadėjo. O dabar ji jį okupa
vo, susitarusi su Hitleriu, kuris 
irgi jokių teisių į Vilniaus kra
štą neturi. Juodu dalinasi sve
timu turtu.

jeigu 
keisti

Stali-

Štai — ką mes dabar turime, 
tai visai drąsiai galėtume tvir
tinti, kad tai anglų kapitalo dė
ka.

Jei Vokietija dabar iš naujo 
grąsina visai Europos ramybei, 
tai tik anglų besočio ir kartu 
žlibo kapitalo pasėkos.

Spėlioti, kad jei dabar įvyks 
karas, tai jau ateis ir, kapitaliz 
mui galas, butų labai neatsargu.

Veik tektų manyti, kad tik 
tais sumetimais ir SSSR surašė 
su Vokietija nepuolimo paktą, 
nes SSSR norėtų karo pradžio
je pasilikti visai nuošalyje, o 
paskui kaip karaiujančios šalys 
visai išsisems, tai kaip vieniems, 
taip ir kitiems padiktuoti taikos 
sąlygas, kurios turėtų būti ko
munizmu atmieštos. SSSR norė
tų apsaugoti savo raudonąją 
kariuomenę, kuri besibaigiant 
karui Europoje galėtų likti re
voliucijos avangardu.

Ir tai visai panašu. Atrodo, 
kad SSSR ir tais sumetimais 
sudarė su Vokietija nepuolimo 
paktą, kad tolimuose rytuose 
turėtų laisvas rankas, taip sa
kant, pirmoje eilėje galėtų ap
sidirbti mažiausio pasipriešini
mo linkine, o jau paskui visu 
savo svoriu galėtų atsikreipti į 
vakarus.

Taip, militariniai SSSR stipri, 
bėt kiek ji psichologiškai suce
mentuota, tai sunku pasakyti, 
tai sunkiai atspėjama mįslis.

Jei SSSR busiamo karo pra-

jėgomis sveika, karo pabaigoje 
ji galėtų suvaidinti labai stiprų 
vaidmenį, kuris lygus galėtų bū
ti USA, kurį atliko Europoje 
buvusiam karui užsibaigus.

Bet USA ir šiuo metu nėra 
linkusi be atodairos mestis į Eu
ropos busimą karą. O Europos 
karui besibaigiant vargu USA 
išliks rami ir vargu tuomet leis 
SSSR Europoje laisvai šeimi
ninkauti.

(Bus daugiau)

Štai, kad ir didysis, praeitas 
karas, iš pradžių suteikęs tiek 
daug vilčių ir net jo pasėkoje 
kai kurios iš tautų, tame skai
čiuje ir Lietuva atkūrė savo 
valstybes, bet to karo pasėkoje 
gimė ir fašizmas.

Galėtume tvirtinti dar dam 
giau, — Versalio sutartis į tau
tų gyvenimą įnešė daug painia
vų ir kartu pasėjo daug netei
sybės, kuri iki šių dienų kyšo- 
te kyšo ir sėja daug nerimo.

štai kad ir toji Lenkija, ne
priklausomybę atgavo, bet pa
ti pavergė ukrainiečius, gudus 
ir Lietuvos teritorijos dalį pa
glemžė.

Balkanų tautų santykiuose 
taip pat paliko neužgydomas 
žaizdas ir kaip dabar taikos ša
lininkams tenka su tomis tuu- 
tomis kalbėtis, bendros kalbos 
negali surasti, Taigi, laukti ir 
tikėtis, kad karas turi daugiau 
teisybės ir Šviesos įnešti į žmo
nių ir tautų santykius, netenka.

Buvo manyta, kad pereitas 
karas galutinai bus sugniuždęs 
Vokietijos mlMterizmą ir impe
rializmą, bet atrodo, kad jisai 
atgimė daug greičiau, negu bu
vo tikėtasi ir kartu jisai gimė 
dar stipresniojo dvasioje.

Juk karo pasėkas tvarko, ar
ba taikos sąlygas diktuoja tos 
pačios socialinės pajėgos, ku-

Du Žuvo Traukinio 
Nelaimėj

Nukrito Nuo Bėgių

Brakeinonas ir peČkurys bu
vo užmušti, kai Santa Fe gelž- 
kelio prekinys traukinys nusi
rito nuo bėgių prie Jolieto, III. 
15 vagonų, pilni įvairių prekių, 
sudužo.

Užmuštieji yra Clintoh^ K. 
Walberg, iš Galesburg, brake- 
monas, ir E. M. Garroil* peČku
rys. Inžinierius George 
Beault, iš Dottners Grove, 
vo sunkiai sukeistas.

W. 
bu-

Lėktuvų Linijos 
Nori Slaugių

Lietuvaitės, kurios nori 
likti oro slaugėmis (“stevvardes- 
sėmifi”) yra raginamos atsilan
kyti trečiadienį, Pahner House 
viešktftyjė. Ten T.W.A. oro li
nijos atstovė, Miss Gladys En- 
trekin priiminės aplikacijas.

Kandidatės turi būti regis
truotos slaugės, mažo svorio— 
ir gražios. Jų pareigos bus pri
žiūrėti kelionėj keleivius kelei
viniuose lėktuvuose. Darbas ge
ras, gerai apmokamas, (bet kai 
kam gal truputį pavojingas).

pa-

i



"STOVOL”
Tobulai dedantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams, švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—už gaL

100 galonų—8c už gal.

Veikia speciali pri] 
apribotam laikui.____ _ ___e

Prisipildyktte tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

Antradienis, spalių 3, 1939

las Ant Namų 1 iki 20 mt

• FOTOGRAFAS

4065

(Vardas tr pavardi)

<A4reaaa)

- įsitikins, kad jie 
perdirbti ant ko-

LIETUVOS NEPPJ 
KLAUSOMYBĖS

karo 
Pane

šimo

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 S. Halated SU Chicago, BL

Utena” pakeliui iš Ant 
( į Liepoja

menesjo
nor-

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

------- X 970 
$1.10 aukšč. 
... 50 AukšČ.
-...... $1.65

Mergaitėms kostiumas.
No. 4065—Sukirptos mieros 4, 6, 

8, 10 ir 12 metų. *

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai 
▼ard

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų. . '

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
tel. ENG. 5S83-M46

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED

M galonų—9c už gal.
ino pasiūla 
te saugiai.

LOAN ASSOCIATIONof Chicago 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

MARQUETTE
Automatic Heating Sales
6747 S. Westem Avė.

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

Nereik pinigų įmokėti—3 
metai išmokėjimui.

(Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos leidinys 
Nr. 44).

Iš šio rašto antgalvio mato
si, kad minimoji draugija yra 
darbšti. Jauna, mat. Tik gal dėl 
tos jos jaunystės iki šiol jos iš
leistieji raštai neįstengė masių 
nudžiuginti. Pati skaičiau kėlio- 
liką jos leidinių, bet aiški juo
se tendencija propaganduoti 
skaitytojuose komunizmo dva
sią manęs nesužavėjo. Ir kuo
met išgirdusi, kad Dr. A. Pet
riką rengia spaudai knygą apie 
musų tautinio atgimimo pionie
rius, pasidžiaugiau savo ge-

įvairųs tie žadintojai! Štai, dar
bo naštos slegiama moterėlė 
naktį prie rūkstančios lempelės 
telkia Lietuvos liūdną būtį į at
skirus vaizdelius. Jos kaimynė, 
dieną arkliu po apylinkes jodi
nėjusi, bežiovaudama dvaro 
pertekliuje, irgi linksta prie 
plunksnos.... Štai vėl vyras ligos 
parverstas žymiausius jo gyve
nime darbus lovoj atlieka!...

Kova už duonos kąsnį, kova 
už vaizduojamąsias žmogaus 
teises, kankina daugumą mums 
brangių žmonių kimus ir sielas. 
Ir ne už dyką šiandien musų 
mintyj jų vardai gyvi, įsiam
žinę.

Būtina kiekvienam perskaity
ti čia apkalbamą knygą. Maža 
žinantieji apie Dr. Petrikos kny
goj išvardintus žmones susida
rys gana aiškų vaizdą, jo kny
gą perskaitę, o tie, kurie gerai 
jo aprašomus žmones pažįsta iš 
jų darbų, 
nesistengta
munistiško kurpaliaus”.

Aš ją perskaičiau be atidėlio
jimo. Pr. Lapienė

ti savo vardą pa- 
„____ resą. 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 
So. Halsted St, Chicago, Ilk

TEL. YARDS 3088

nkžtls, Kfetvergais ir šubątomis iki 9:30 Vakarė, Pane-

Palangbs, kurs per visą vasarą 
žuvo palaikomas Susisiekimo 
Ministerijos dvimoioriniais 7 
vietų lėktuvais “Darius” ir “Gi
rėnas", Lėktuvai visą sezoną 
turėjo didelį pasisekimą ir pri
sidėjo prie oro kelionių išpopu- 
iarinimo. Taip pat daug gelbė

jo pašto greito pristatymo rei
kalui, nes laiškai ir laikraščiai 
iŠ Kauno į pajūrį buvę prista
tomi per vieną valandą.

jau sustojo 
agentūros 

Vokieti j
užsakymų Lenkijos 

Lenkijos agentu- 
Vokietijos laikraščiams.

Kauno gyventojai paskutinė
mis dienomis labai suskato 
pirktis radijo aparatus. Labai 
daug radijo priimtuvų perka ir 
provincija.

Lietuvos prekybos laivai, ku
rie šiuo metu tebėra atviroje 
juroje, gavo per radiją parėdy
mus plaukti Švedijos pakraš
čiais, kad nepatektų : 
veiksmų zonas. Laivai 
vėžys”' ir “Marijampolė1 
metu buvo viename Olandijos 
uoste, 
verpeno, į Liepoją, “Šiauliai” 
pakeliui iš Londono į Liepoją, 
“Kretinga” iš Liepojos į Lon
doną, o “Kaunas” Klaipėdos 
uoste.

Pasunkėjus prekėms gauti ir

FGQ „.......................  te.oo
NUT ................. ............ $6.00
BIG LUMP ............... $6.00
MINE RUN .................... $5.75 -
SCREENINGS .............. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel ARDMORE 6975

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA --------- *......................
4 HR. SPAR VARNIŠIUS —......................
SIENŲ POPIERIUS ....................-..................
VIENO KAUTO ENAMELIS ........................

PRISTATOME MIESTE VISUR.

200 Parlor 
miausų Amerikos Išdinbysčių Mąteri- 
jolo Tiktai po.......$49.00 ir $69.50
Miegamo Kambario Setai, Dining Room
Setai, Karpetai, Dinettes, Klijonkės, 

Pečiai, Elektrinės Ledaunės
1940 Oil Burners verti $69.00 už $49*00
1940 Radios su Daugybė Įvairių Pa
gerinimų. Cūckoo Clock tiktai 50 cen

tų su kiekvienu $10.00 pirkiniu. 
Kitų Prekių

E-E Wardrobe Cabinet tik 50 Centų su 
$10.00 Pirkiniu Kitų Prekių

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

Al Ai

Dr. Petriką. MUSŲ /TAUTI- riems pažįstamiems, jie man at- 
NIO ATBUDIMO PIONIERIAI, šovė: “Ką, manai labai tau pa

tiks, kuomet pamatysi tuos 
mums visiems brangius žmones 
perdibtus ant komunistiško kur
paliaus?”

Susimąsčiau ir laukiau.
Šiandien toji knyga guli prieš 

mano akis jau persklaidytais la- 
Ipais. Ji tik išėjusi iš spaudos, 
dar, taip šakyti, šilta. Apima ji 
318 puslapių. Puslapiuose telpa 
Dr. Vincas Kudirka, Povilas Vi* 

| šinskis, Gabrielė Petkevičaite* 
Bitė, Jonas Biliūnas, žemaitė. 
Lazdynų Pelėda ir Šatrijos Ra
gana. ‘

Aišku, knygoj negalime tikė
tis tų žmonių pilnas biografijas 
išvysti, juo labiau .negali joje 
tilpti vienas kitas tų žmonių 
raštų pilnas vaizdelis. Tai tik 
bendrais ryškesniaisiais bruo
žai! bandoma jie ir gadynė, ku
rioje jie gyveno, mums parody
ti. Autorius pats vengia! kalbėti. 
Visas raštas ramstomas kitų au
torių knygų ištraukomis. Dėl- 
ko? Gal būt, bijojo primetimo 
jam šališkumo.

Tam, kuris bus skaitęs apie 
vieną kitą, ar visus Dr. Petrikos 
išvardintus asmenis plačiau, ku
ris bus studijavęs jų raštus, pa
siges šio ir to ir vis tik gal drįs 
autoriui prikišti subjektyvumą 
ar tyčia pasirinktą tendencingu
mą parenkant ir iš kitų raštų 
citatas. Juk yra žinoma, kad 
apie vieną ir tą patį asmenį į- 
vairi spauda įvairiai yra rašiu
si. Bet bendrai imant, kiekvie
nas galės čia pasirodžiusia a- 
merikiečiuose knyga nuoširdžiai 
pasidžiaugti. Ir aš ją pavadinu 
ne tik. vieną iš vertingiausių 
Dr. Petrikos parašytų knygų 
(jis yra parašęs ir išvertęs iš 
kitų kalbų kelias knygas), bet 
ir vieną iš geriausių ALDLD 
leidiniuose. Amerikiečiui, nieka
da tų žmonių gyvenimo nestu- 
dijavusiąm, labai puiki pamoka. 
Kalba sklandi, lengva.

Matosi, kad autorius padėjo 
daug triūso pajėgdamas papras
to formato 318 pusi, knygoje 
parodyti mums bent septynių 
asmenų charakteringus veidus, 
kurie pirmieji ėmėsi žadinti

FURNITURE HOUSE
3409-21 SO. HALSTED ST

-f * ■ . • « ’

Gyvenančių Kituose Miestuose Pirkėjų Parankūtuui BUDRIKO KRAUTUVĄ Yjea Atdara Nedė 
Įlomis nuo 9 iki 4 Vai. Po Pietų. UtarninkMs, Ketvertais ir Šubątomis iki 9:30 Vakare, Pane. 

dellats, SeredMhis ir Petrtyčiomie Iki 8:30 Vai. Vakare.

KAUNAS. — Vokietijos Len- išsiųsti per Klaipėdos uostą, 
kijos karo pirmąją dieną Kau- laivininkystės bendrovės savo 
nas pergyveno su rimtimi, bet laivus su prekėmis Lietuvai nu- 
be didesnio susijaudinimo. Mat, 
įgudę sekti įvykius per radiją, 
dauguma kauniškių ir rugsėjo 
1 d. rytą anksti jau sėdėjo prie 
radijo priimtuvų, iš kurių 7 
vai. ryto jau suprato visą pa
dėties rimtumą. Taigi, praside
dant įstagose darbui, žinios 
apie karo pradžią buvo jau pa
sklidusios po visą miestą. Iš 
karto judėjimas gatvėse tartum 
pagyvėjo. Pirmosios pasirodžiu
sios laikraščių laidos buvo be
matant išgrobstomos. Pastebė
tina, kad šiomis dienomis laik
raščius perka ir gatvėse skaito 
nebe vieni vyrai ir suaugę, bet 
ir moterys, jaunos mergaitės, 
vaikai, žmonės susibūrę gatvė
se dalinosi įspūdžiais, darė sa
vo išvadas, spėliojimus. Prie 
atvirų langų, pro kuriuos aiš
kiau girdėjosi radijo praneši
mai, būriai sustoję lauko pu
sėje klausėsi Kauno, Varšuvos, 
Berlyno žinių. Šiaip visas gyve
nimas pasiliko visiškai norma
lus. Nei vidujiniai, nei išoriniai 
Kaune nesijautė žymių, kad vi
sai netoli kaiminystėj užvirė 
karštos žūtbūtinės kovos. Va
kar kaip tik prasidėjo nauji 
mokslo metai ir tūkstančiai 
linksmų vaikų traukė į mokyk
las ir gimnazijas. Visur darbas 
ėjo normaliai. Bankuose kaip 
paprastai kiekvieno 
pirmą dieną darbdaviai 
maliai nmkėjo algas, p 
mokėjo vekselius. Įvykiai nebu
vo jaučiami ir prekyboje, iš
skiriant, kad kaikurios šeimi
ninkės, atsimindamos karo me
tų praktiką, pasiskubino apsirū
pinti didesniais kiekiais maisto 
produktų. Daug daugiau žmo
nės pirkosi cukraus, druskos, 
žibalo, bet už vis daugiau pir
ko laikraščius. Iš įvairių vietų 
pranešama, kad visame krašte 
pritruko laikraščių.

Susisiekimas su Vokietija ir 
Lenkija oru ir traukiniais nors 
tebeina,* bet žymiai sutrukdy
tas. Oro linijos iš Berlyno ir 
Varšuvos jau sustojo. Kauno 
laikraščių agentūros gauna 
daug Vokietijos laikraščių 
agentūrų 
laikraščių, 
ros

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

„ NAUJIENŲ-ACMte Telephoio t 
Henry Ford (po dešinei) su Steplien Chadwick,

Amerikos legiono komendantu.

1...............  «■>!■< »u! .......nu-............  .....................» m

WGFL—970 k. BUDRIKO KRAUTUVĖS Radio Programas Bus Viena Valanda Vė 
liau, Lygiai 10 Vai. Vakare Chicagos Laiku.

Kišeninis Laikrodėlis 50 centų su 
Kitu Pirkiniu $5.00 Vertės 

Metalinė Table Lempa Del Skaitymo 
69 Centai

Naujausi Lietuviški Rekordai po 500
Senesni po .r.................................. 250
Midget Radios po ...................... $4.95

Vilnoniai Blanketai Verti $7.00 
po $3.95

Plunksninės Kaldros, Vertos $39.00 
, po $9*95

Rašomos Mašinėlės, Naujos, vertos 
$39.00 po $19.50 .

Auksinės Plunksnos po 98 Centus

Norž'o pralobti krautu- 
. vininkas

MAŽEIKIAI.—Mažeikių krau
tuvininkas S., nežiūrėdamas ta
bako išdirbiniams nustatytos 
kainos, kai kurias tabako rų* 
šis pardavinėjo dvigubai bran
giau nustatytos kainos. Tačiau 
buvo susektas ir už tai atitin
kamos įstaigos pareigūnai jam 
surašė protokolą.

(Lietuvis Plumberis
J. . ♦

— Laisniuotas —
GAS FITTINGS and SEWERAGE 
9lso BEER COILS in TAVERNS 

{RENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 West 69th St
Tel. Henjlock 2867 
Rez. Republic 5688KRAUJAS-ODA

PU8LES, INKSTŲ IR VISŲ KRONISKŲ 
LIGŲ LIGONIAMS

Senualininkite. jei kur kitur bandStS gy« 
Jytis Ir nepMleekC. Per paskntlnlus 24 
metu* vyrai Ir inoter*—kronlftklejl ligoniai, 

kurie gydėsi musq modernu moksllSku 
budu. pasigydė.

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

Žarnos Ligos
GYDOMOS BE OPERACIJOS IR DARBO 

LAIKO SUGAIŠTIES
Pilna pagelba per 3 iki 6 dienų daugumos 

atsitikimuose. lilaldos pakeliamos 
darbo žmonoms.

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 

Ątdara: 0 v. r. Iki 8 v. v. Jcasdien 
Sekmadieniais ir šventadieniais 10 v. r.

liomis mio 9 iki 4 " 
veliate

kreipė į Liepojos ir Rygos uos* 
tus. Ir Vokietijos radijas per
spėjo prekybinius laivus sau
gotis pavojingos zonos prie 
Dancigo įlankos. Laivams pa
tarta plaukti į Skandinavijos 
arba į Latvijos uostus.

KAUNAS. — Nuo rugsėjo 4 
d. nutraukiamas reguliarusis 
oro susisiekimas tarp Kauno ir

FURNITURE WEEF 
. ' I < r ‘it* į 1-4 .,i\. ui. • i > ■J

SEPTEMBER 30 to OCTOBER 7
Rakandu Savaitė. Didelis Pinigy Sutaiipymas, Perkant Šiy Savaitę

• LTGONINRS 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI už $«Į J.50 
GYDYMAS LIGONINftJ lEfi.OO 
FIAUDONGYSLŽS IŠIMAI4A viena 

dieną Ligoninėje ... M5-oo 
REUMATIZMAS j $9.00 
Greitai Palengvinama/.. C 
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00 

Ekzamlnaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPtTAL 
1906 So* Kedžie Avė., Chicago 

Tel. Latrndale 5727.



Antradienis, spalių 3, 1939

— SAVAITRAŠTIS -

*

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
46 99

V
Aptvarkys miestą

:■

į

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

CHIGACSOS LIE’TŪVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros' Draugija 

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

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vlce-prezldentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. 'MANKUS, sekretorius v P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

NAUJIENOS. Chicago, TO.
- - - ------ - 1 * - ---- -—-—k-‘———---------

•• - r 'iš*v
': ',.v» W Y' /'t •'."J •'/• <r1' • ’ĮJr a • r Trr .J* WI

9899 vasarotojų ir 
73,000 litų

Dėstomos degazavimo 
pamokos

i

PALANGA. — Per gegužės, 
birželio, liepos ir rugpiučio mėn. 
Palangos vasarvietės vasaroto^ 
jų registratūros biure užsire
gistravo 9899 vasarotojų; §398 
noterys ir 4501 vyras ir su
linkta vasarvietės rinkliavos 
73,000 litų.

Pernai per tą patį laiką bu
vo užsiregistravę 8561 vasaro
tojas ir surinkta vasarvietės 
rinkliavos 66,000 litų.

KAIŠIADORIAI.—šiomis die
nomis Kaišiadoryse pradėtos 
dėstyti teoretiškos ir praktiš
kos degazavimo pamokos gele
žinkeliečių ir paštininkų dega
zuoto] ų grandims. Pamokos lan
komos punktualiai ir vykdomos 
tvarkingai ir jau daug toje sri
ty nuveikta. Pamokas vykdo 
specialius degazuoto] ų kursus 
baigęs pašto vald. Aleksas Jan
kauskas.

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

38 
36 
33 
27 
25
20 
17 
14 
14 
13 

. 8
8 
6 

. 5

Juozas Žukas, Chicago . .........................
Adomas Markūnas, Chicago .... ......u......
Benedict Vaitekūnas, Chicago .............
John Petkus, Aurora, .111.......................
Juozas Ascilla, Chicago ........................
V. B. Ambrose, Chicago ......................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III.......
Petras Galskis, Chicago ........................
K. Yokubka, Cicero, III..........................
S. Yurchis, Chicago ......................... .....
Frank Bulaw, Chicago ..........................
Joseph Laurinas, Aurora, III..................
Petras Lapenis? Chicago ......................
Jonas Thomas, Chicago ........................
Ramusis Mikšys, Chicago ....................
Marijona Ascilla, Cicero .............. ........
E. Norgailienė, Chicago ........................
Valeria S. Zelnis. De Kalb, III. ......... .
Mike Senko, Chicago ..... .......................
Miss Josephine Miller, Evanston, III. ... 
Frank Klikna, Chicago .........................
Thomas Šalkauskas, Chicago ...............
S. Mockus, Racine, Wis. ....................
Antanas Totiląs, Kenosha, Wis..............
Chester Prakuratas, Gary, Tnd..............
J. Cinikas, Cicero ........................ ............
Juozas Albauskas, Chicago Heigts, UI. 
John J. Lidžius, Indiana Harbor, Ind. 
Bruno Arlauskas, Chicago .................
Joseph Augaitis, Cicero .........................
Jonas Kaulinas, Chicago .......................
Constantin čepulevičius, Chicago ........
Anton Marshall, Maywood, III...............
Pavieniai nariai įrašė ...................................r............... 94
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais. 
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įra; ys nors vieną naują narį.

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

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

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

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

4
3
3
2
2
2
2
1

na-

vai.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Pamoka išdavikams. Taip Rumunijos vyriausybė 

pasielgė su konspiratoriais, kurie nužudė premjerą 
Arniand Calinescu.

AR PRIKLAUSAI?

Didelis gaisras.
KAPČIAMIESTIS. — šiomis 

dienomis Kalvių kaime ukin. 
Barkausko namuose kilo gais
ras, kuris išsiplėtė ir į greti
mų ukin. trobesius. Ugnis su
naikino net 3 gyv. namus, dve- 
:us tvartus ir kt., padarydama 
bent Lt 10,000 nuostolių. Tro
besiai seni, mediniai, šiaudais 
dengti, todėl ugnis buvo tokia 
smarki,'kad iš jos nebuvo ga
lina išgelbėti ne tik daiktų, 
bet net pinigų, kurių ukin. Bar
kausko grįčioj buvę apie Lc 
1000. Gaisrą gesino visas kai
mas, bet tik palankus vėjas, 
pūtęs nu<5. kaimo (Kalvių km. 
dar neižskirstytas į vienkie- 
nius) išgelbėjo kaimą nuo dar 
didesnės nelaimės.

PRIENAI. — Prieš keletą 
dienų sudaryta komisija iš Vid. 
reikalų m-jos ir s-bių atstovų 
miestui tvarkyti pagal neapsta- 
tytų sklypų įstatymą. Remda
masi šituo įstatymu, komisija 
tikisi pakeisianti miesto veidą, 
nes dabar jau pajėgsianti pa
veikti sklypų po 6 ha ir dau
giau, esančių miesto centre, sa
vininkus, kad jie sklypus par
duotų prieinamom kainom 
ba

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?"

ar-
patys juose statytųsi.

Arklių lenktynės
JONIŠKIS. — Rugsėjo mėn. 
d. įvyko arklių lenktynės, 

kurias suruošė vietos šauliai.
3

pasislėpę jį 
savo parapi
ją j rankas

LIETUVIU KULTŪROS DRAUGIJŲ
KONFERENCIJA

tikKilo mėnesio pradžioje įvyks dėjus iš Lietuvos atvyko 
Lietuvių kultūros • draugijų visai nedidelis skaičius žmo- 
konferencija. Kolonijų atsto- nių į pasaulinę parodą. Dau- 
vai bus kviečiami suvažiuoti j gelis tų, kurie galvojo apie at- 
ir pasitarti apie organizacijos 
rekalus. Ten jie patirs, kasiki 
šiol jau nuveikta, kas veikia
ma ir kas manoma veikti. 
Taip pat bus progos pasitarti 
apie musų bendros organiza
cijos reikalu^ būtent, apie 
tai, kas yra kolonijų pagei
daujama.

Tenka pasakyti, kad mes 
gyvename labai neramius ir 
sudrumstus laikus. Viskas 
mainosi tiesiog galvatrūkčiais. 
Dėlei to ir kultūros draugijų 
veikimas' negalėjo būti pra
vestas tąja linija, kurią nu
statė pernykštė konferencija.

Pavyzdžiui, buvo numato
ma, jog pasaulinės parodos 
proga atvyks iš Lietuvos įžy
mių žmonių. .Buvo pareikštas 
pageidavimas, kad reikia kokį 
įžymų Lietuvos veikėją pa
kviesti ir jam surengti paskai
tų maršrutą.

Dėl visiems žinomų priežas
čių tas pageidavimas negalėjo 
būti įvykintas. Europoje nuo 
pat pavasario gyvenimas pasi
darė neramus. Vadinamasis 
“nervų karas” truko kelis mė
nesius, kol jis pagaliau išsi
vystė į tikrą karą. Visi kažko 
baimingai laukė, visi tikėjosi, 
jog netrukus Europoje ir vėl 
suliepsnos karo liepsnos.

Takioms aplinkybėms susi- butų gyva, įejomi ir naudinga.

vykimą, priversti buvo nuo 
savo kelionės atsižadėti.

štai kodėl ir pernai kilęs 
sumanymas turėjo butk į šalį 
atidėtas.

Konferencija buvo nutarusi 
surengti bazarą kultūrinių 
darbų fondui. Visos kolonijos 
pasižadėjo bazarą remti ir se
rijas platinti.

Vienos kolonijos pasidarba
vo mažiau, kitos d iau. Ba- 
zaras buvo Ai gtas. Pelno 
liko vidutiniškai. Fondui liko 
ųora šimtų

imas,

ęru kaupu do-

Taigi, bazaro sur 
galima sakyti, buvo visai 
iningas.

Butų gerai, kad ir į šių me
tų konferenciją mes suvažiuo
tumėme su įvairiais gerais 
sumanymais. Iki konferencijos 
laiko dar yra pusėtinai, tad 
pagalvokite ir paruoškite to
kių sumanymų, kurie butų 
naudingi tiek kolonijų sky
riams, tiek visai organizacijai.

Mes gyvename ypatingus 
laikus. Tad iš dalies bandyki
me ir savo veiklą pritaikyti 
tiems laikams.

Kaip tai padalyti,—apie tai 
pagalvokime rimtai. x

Bandykime tinkamai pri
siruošti konferencijai, kad ji

Ar Tamsta priklausai prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
kuri yra didžiausia vietinė pa- 
šalpinė draugija ne tik Chica- 
goj, bet ir visam lietuviškam 
pasaulyje, ši draugija šiandien 
turi apie 5,600 narių. Ar Tams
ta esi šios garbingos ir didžiau
sios draugijos narys? Jei dar 
nesi, tai pasistenk, kad tuojau 
į šią draugiją įsirašytum. Ka
dangi šiuo laiku eina Jubilieji
nis kontestas, tai į draugiją ga
lima įsirašyti per draugijos kon
testantus, arba galite parašyti 
laišką į ofisą, kad norite įsira
šyti, tai mes pasiųsime kurį 
nors kontestahtą, kuris įrašys, 
o kuriems patogu, tai atvažiuo
kite į ofisą, nes ofisas atidaras 
dienomis kasdien, o ketvergais 
iki 8:30 vakaro. Taigi nelauk 
ryįojaus, bet pasistenk įsirašyti 
šiandien, nes rytoj gąĮijbut vėlu, 
nes Tamsta gali susirgti, o tuo
met juk įsirašyti negalėsi ir to
kiu budu atidėdamas prisirašy
mą gali pats save nuskriausti.

*

Nario mokestis.
Narys įsirašęs į Chicagos Lie

tuvių Draugiją pasirenka sau 
skyrių, kuris jam patinka ir 
paskui tnoka duokles pagal pa
sirinktą skyrių. Kadangi drau
gija turi tris skyrius, tai narys 
pasirenka vieną iš šių skyrių. 
Daugiausia Chicagos Lietuvių 
Draugija ųąrių turi pirmam 
gyriuje, kuriame nariai moka 
duoklių po 50 centų į mėnesį. 
Į antrą skyrių priklauso kiek 
mažiau, nes į šį skyrių duokliiĮ 
reikia mokėti po 75 centus į 
mėnesį, o į trečią skyrių pri
klaus# dar mažiau, nes į jį tu
ri mokėti po $1.25 į mėnesį.

Ekstra mokestis.
Kiekvienas draugijos narys, 

nežiūrint į kurį skyrių priklau
so, kiekvienas sumoka j metus 
po 50 centų virš mėnesinių mo- 

| kesčių. Iš šių surinktų pinigų 
'palaikomas draugijos ofisas, ap
mokama valdyba už darbą ir 
kiekvienas narys už tuos sumo
kėtus 50 centų gauna nemoka
mai tikietą į draugijos metinį 
balių ir metinį pikniką. 
' ' ' 4 .. ‘ ■ < • . . - 1 «

Ką narys gauna.
Narys mokąs po 50 centų į 

mėnesį gaunąs $6.00 pašalpos į 
savaitę laike ligos; mokąs po

75 centus į mėnesį, gauna1 $10.; 
mokąs po $1.25 į mėnesį, gauna 
po $16.00 į savaitę laike ligos 
ar susižeidimo.

Tai tiek gauną draugijos na
riai pašalpos laike kokios nelai
mės — ligos.

Pomirtinę, 
1 • t ’ t » •;

Kiekvienas Glpcągos Lietuvių 
Draugijos pilnas, narys'gauna 
dar priedą už tas pačias sumo
kėtas duokles $200.00 pomirli- 
nes ir dar .pasiunčiama kiekvie
nam gėlių vainiką, taipgi duo-

grabnešiams. Vežimą, užkurį 
draugija užmoka1 iš iždo.

Na, ar neverta kiekvienam 
susipratusiam lietuviui priklau
syti j Chicagos Lietuvių Drau
giją? Pagalvoki-'

Palyginimas. , ' \ . I ’■ • • ■ ,
Asmuo turėdamas šiandien 

45 - metus amžiaus, ir įsirašęs 
į Chicagos Lietuvių Draugiją, 
mokėdamas mėnesinių duok
lių po 50 centų į mėnesį, tai 
per metus laiko sumokės $6 
ir dar 50 centų, draugijos rei
kalų. Tokiu budu iš viso su
mokės ;per metus $6.50. Jeigu 
šis įsirašęs narys išgyvens dar 
20 metų ir priklausys į šią 
draugiją, tai jis tuo laiku 
turės 65 metus amžiaus, tai 
yra jau bus senukas ir per vi
są tą laiką sumokės tik $130. 
Kadangi mes žinome iš kons- 
tituc/.os, kad narys miręs nors 
ir už dviejų metų nuo įsira
šymo gauna pilną pomirtinę, 
tai yra $200.00 ir dar tam tik
rą priedą, taip pat susirgus ir 
šalpą gauna, aš buvau nuror 
dęs, kad narys, per 20 metų 
sumoka tik $130.00, tai aš ma
nau, kad kiekvienam yra aiš
ku, kad į Chicągos Lietuvių 
Draugiją priklausyti yra išro- 
kavimas, kadangi už mažą 
mėnesinę mokestį galima tu
rėti nelaimės atsitikime gan 
gerą pagalbą. >

Gerbiamas skaitytojau, pa
galvok ip jeigu dar nepriklau
sai prie šios organizacijos, tai 
būtinai

<!!■■■■—> i ............  ■ ................. . ............................ .............. i

KENOSHA, WIS.

Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos susirinkimas įvyks 
rytoj pas p. Poteliuną. Visi 
draugijos nariai esate kviečia
mi susirinkti

pasistenk prikjausyti.

NAUJI NARIAI

B. Vaitekūną? įrašeKon. , 
Petronėlę Tamašiunas ir Ago 
tą Bartkus.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion Šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
; AMERIKOJE

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

ŠTAI JUMS PROGA
“Naujfr’i Gadynė”—Vienas Doleris Mett

DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitrašti^ 
“Naujoji Gadynė”. Dabar nutarta leisti du kartu, į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendrovės direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti 1,000 naujų skaitytojų.

“NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliarė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant pusės 
nukertama—-už vieną dolerį metams.

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

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

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

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

220 Leonard Street

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Ar žinai, kodėl vieni jį gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jį skaityti ?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
joninis draudžia 
paimt.

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

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

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

Kainuoja tik $2.00 metams.
Adresas toks:.

“KELEIVIS”

S

MACARONI 
AND-CHEESE

SEADY IN 9 MINUTES

Brooklyn, N. Y.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomenininkai.

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

(terausiu kurinių rinktine knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’* žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

HOVS 
YOUR 

BREATH
TQOAY

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

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

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

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

LISTEHINE 
ior HALITOSIS

'r
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CLASSIFIED ADS.KOMITETO PADĖKA, KUN. M. X. MOCKŲ 
PALAIDOJUS

Komitetas Dabar Ruošiasi Paminklą 
Pastatyti

Mirus kun. M. X. Mockui, jo gų tvarkos. Taipgi ačiū daini- 
gelbėjimo komitetas tapo dapil- ninkui St. Rimkui ir jo ansamn 
dytas ir užvardintas “Laisva
manių Komitetas kun. Mockui 
Palaidoti”. Tą komitetą sudarė 
sekanti asmenys: St. Dombrow, 
pirm, ir iždininkas; A. Jocius, 
sekretorius, V. B. Ambrose, ko
respondentas; Tadas J. Kučins
kas ir S. Vitkus, komiteto na
riai. 1

Iškilmingai palaidojus sene
lį kun. M. X. Mockų, minėtas 
komitetas šia proga nori pa
reikšti bendrą padėką visiems, 
kurie prisidėjo savo auka arba 
patarnavimu padaryti tas lai
dotuves* pasekmingomis.

Pirmiausia mes dėkojame 
Lietuvių Tautiškų Kapinių val
dybai už paaukotą lotą kapinė
se, “Naujienų” ir “Vilnies” laik
raščiams už suteiktą vietą ir 
plačius aprašymus apie senelio 
Mockaus mirtį; visoms lietuvių 
radio valandoms už nemoka
mus mirties pranešimus per jų 
radio valandas, gėlininkui p. 
Levickui už suteiktas paimu 
dekoracijas koplyčioje ir Lie
tuvių Auditorijoje, taipgi Lie
tuvių Auditorijos valdybai už 
leidimą pildyti laidotuvių apei
gas iš Auditorijos, ir kartu vi
siems kalbėtojams, kurie ne
mokamai savo laiką pašventė: 
“Naujienų” red. Dr. P. Grigai
tis, A. Abekas, drg. A. M. Me- 
telionis iš Detroit, Mich, Tadas 
J. Kučinskas, St. Dombfow ir 
V. B. Ambrose už vedimą apei-

Jo-

Į Chicagą Atvažiuoja Iš Naujos Gadynes 
Nepaprastas “Ame- (Choro Veikimo i| 
rikos Žentas“

Pamatysit jį spalių 22 dieną

■j. ' Ui ' .n

Ruo&a operą Ir Šoklus
-4——1~—Įij-’-y

Aukos Lietuvos
Reikalams

QNA MARTUŠAUSKIENE, 
po tėvais Skurvitaitė 

gyveno 7036 So. Ya/e Avė.
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

spalių 1 dieną, 9:24 vai. ryto 
1939 m., sulaukus pusės amž. 
gimus Lietuvėj, Rūkų kaime, 

r MosČdžiir«t>arap.^^^<«etingos
^Airfekoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

. vyrą Vladislovą, 2 sunu Vla
dislovą ir Bronislovą, 2 duk
terį: Oną ir Mortą, uošvius: 
Kazimierą ir Barborą Martu- 
šauskus; švogerį Joną ir Švo- 
gerienę Barborą Jankauskus, 
švogerį Kazimierą, švogeriehę 
Martušauskus, švogerienę Do
micėlę, “švogerį Augustiną 
Gusus ir jų šeimynas ir dąųg 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoj—2 seseris ir 
1 brolį.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioj, 6834 So. 
Western Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, spalių 4 
dieną, 8:00 vai. ryto iš kop
lyčios į Visų Šventų parap. 
bažnyčią, Roselande, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Onos Martušaus- 
kienės giminės, 
pažįstami esat
kviečiami dalyvauti 
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sunai, Dukterys ir 

kitos giminės.
Laid. Dir. Antanas Petkus, 

Tek GROVEHILL 0412.

draugai ir 
nuoširdžiai 

laidotu-

11 H fl * Gėlės Myttnttems11 K K A Vestuvėms, Ban- II11 kietams, La i d o- 
tnrvėms, Papuoši-!

Lietuvos Konsulatas Čikago
je gavo ir šiuo maloniai skel
bia sekamas aukas Lietuvos rei
kalams;

Chicago, III. LithUanian Uni- 
' versity Club, per sekr. W. Gry
baitę .... ............. $5.00

Laurynas ir Vaclovas Vilkai 
lir Jonas Ramoška, sudėtinė au
ka .............   $10.00

Kingston, Pa. Kazys * Kučins
kas ....................................  2.00
Lietuvos Paviljono Paganinė j 

Parodoj rėmimui
i Chicago, III. Jonas J. Kaza- 
nauskas, Simano Daukanto Fe- 
deral Savings & Loan Assn< 

• pirmininkas ...i,......   $10.00
Lietuvos Vaizbos Buto nariai, 

per ižd. St. P. Balzeką 21.00 
Mečys Šveikauskas .... 10.00 

i Visos Konsulate gaunamos 
laukos tuoj pakvituojamos, laik- 
i Paščiuose skelbiamos ir perve
damos į atitinkamus fondus. 
Konsulatas nuoširdžiai dėkoja 
už visas lietuviškas aukas. 

/

Lietuvos Kopsulatas, 
100 E. Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.,,;

R£AL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4 APARTMENTŲ 
plytinis damas—po 4 kambarius 
prie Emerald Avė., arti 31 gat.

GORDON REALTY, 
YARDS 4329.

PERSONAL 
Asmenų Ieško ,

IEŠKO NAŠLĖS, 37 iki 40 metų, 
apsivesti. P. W., 229 So. 14th Avė. 
Maywood, III.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS
Mokykloste w ,, ,

PILIETYBĖS PAMOKOS 
bus laikomos kas antradienį, pra
dedant Spalio 3-čią, 1939, 7:30 v. 
vakaro. Vedėjas—

ADV. JOSEPH J. GRISK 
i 4631 South Ashland Avenue 

Telefonas YARDS 1001
HELP VVANTED—FEMALe " 

_______ Dterbimnkių Reiklu
PATYRUSI MERGINA NAMŲ 

ruošos darbui, virti savas kamba
rys, $10. Kreiptis 544 West Roo
sevelt Road, antras aukštas.

•'* * i /r’ *< v • 'j - ’ ■'

Naujos Gadynės choras ren
giasi prie atidarymo savo de
vinto šėtono veikimo tarp Čika
gos lietuvių. Choras susitvėrė 

—32 metų sfezone ir pasižy
mėjo perstatymu didelės eilės 
muzikališkų programų. IŠ ope
rečių Čikagos ‘lietuviai neuž- 
Imirš, tarp ki<Ue “Cukrinį Karei- 

“Mikado**, “Fenzanco Pira- 
Itai*, “Našlutė*’, ir “Tulpės”. 
Šiomis dienomis visos pastan
gos yra dedamos susimokitii- 
ntui nepaprastai gražios ir sun
kios operos, Balfe*s parašytos 
ir draugo J, Steponavičiaus su
lietuvintos, J tohemian Giri”, 

 

ši opera susidėta iš trijų aktų 
ir šešių scenų. Specialus stene- 
rijos yra statomos ir Šokiai ir 

_ „ kostiumai pridėti prie visų mė

gus į krūvą, gyvenimas pasi- giamų dainų sudarys tokį vaiz
dą, kuriuo kiekvienas dailės 
mylėtojas tikrai .galės gėrėtis.

šokiai

Prieš pasaulinį karą lietuviai- 
važiavo į Ameriką užsidirbti 
pinigų, ir tik retas apsigyventi. 
Užsiliepsnojus pasauliniam ka
rui ir po jo Amerikai suvar
žius emigraciją, lietuviai apsi
prato šioj šalyj, įsigijo biznius, 
nuosavybes’ ir išaugino šeimy-Į^ 
nas. . r

Lietuvai gavus nepriklauso
mybę ir dalykams susitvarkius* 
iš Amerikos į Lietuvą pradėjo 
važiuoti jau nebe grįžtanti iš- 
ejunai, bet lietuviai ameriko
nai, iš tų senų ir jaunų ameri
konų Lietuva susilaukė daug 
marčių ir žentų. •

Dviejų šalių skirtingai išauk
lėtiems gyventojams susijun-

bliui už muzikalį patarnavimą.
Labai atsiprašome kun. S. 

Linkaus, kuriam neteko progos 
pakalbėti, nes laikas to neda- 
leido. Kapinėse butų buvus to
ji proga suteikta, bet kun. S. 
Linkus savo sveikatos sumeti
mais negalėjo ten atvykti. Dė
kojam fotografui F. Maukui, 
Jr. už nufotografavimą Audito
rijoje šermenų vaizdo, kurk ga
lėsit pamatyti “Naujienų” raš
tinėje ir palikti savo užsaky
mą. Kopija 50 centų.

Grabnešiai
Dėkojam grabnešiams: 

Kučinskas, Al. Thompson,
nas Yuknis, A. Laurinaitis. 
Adam Maskoliūnas ir M. Davi- 
donis.

Labai dėkojam Povilui J. Ri
dikui, laidotuvių direktoriui, 
kuris per visą savaitę velionio 
palaikus prižiūrėjo ir pavyzdin
gai užlaikė geroje tvarkoje per 
tą ilgą laiką. Taipgi ačiū už jo 
rūpestingą patarnavimą nemo
kamai perkelti visas šermenis 
į Lietuvių Auditoriją ir taip 
tvarkingai palydovų minias su
tvarkyti lydint į kapines.

Dėkojam gėlių aukotojams: 
Lietuvių Etinės Kultūros Cent
rui ir pirmai jos kuopai ir 
draugui A. M. Metelioniui, iš 
Detroit, Mich. Karstui gėlė bu
vo parūpinta paties komiteto iš 
senelio Mockaus buvusio fon
do.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE S80*

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui, savas kambarys, va- 
na, $8—$10 ZIMMER, 7716 N. Ash
land Avė., Briargate 5480.

59 AKRAI prie U. S. 30 kelio, 
arti Grovertown, Indiana. 15 kamb. 
namas. Bank bam garažas, 
budinkai baigiasi. Pasidarysi 
gąsdino’ stotį arba turistams 
peš. Kaina $3500 .Terminai. 
MOTZ, 4000 Drexel. Oakland

Kiti 
gerą 

kem-
5262.

BARGENAS — 5 kambarių ply
tinis bungalo#, ąžuolinės grindys— 
nauji furnasai, glazuoti porėtai, 
risiš^ąi furnišiuoti, $4,900. 7626 

: L.af ayette.

Turi nemažai aukų
Labiausiai dėkojam aukų rin

kėjams, kurie labai rūpestingai 
atliko savo pareigas su dideliu 
pasišventimu. Dar nevisi prte 
•davė savo blankas, todėl dabai* 
vardų negalime paminėti. Tilps 
vėliau.

Senajam Mockui šelpti fonde 
buvo $140.92, kuri suma liko 
priskirta į laidotuvių reikalų 
fondą. Jau priduotos surinktos 
aukos sudaro gerą pradžią 
Mockui paminklą pastatyti, bei 
dar trūksta nemažai, kad butų 
galima kiek gražesnį užsakyti.

Aukas siųskit, kaip ir seniau 
S. Dombro, 56 E. 101 St., Chi
cago, Ilk, iždininkui, arba A. 
Jociui, 135 E. 114th Place, Chi
cago, Ilk, sekr.

Nuoširdžiai dėkojam visiems 
aukotojams, kurie parodėte sa
vo prakilnumą su auka pagerb
ei laisvosios minties skelbėją 
senelį kun. M. X. Mockų.

Laisvamanių Komitetas,
V. B. A., koresp.

Šįvakar SLA 139 Kp 
Susirinkimas

darė tiek įvairus, l<ad gabesni 
rašytojai iš jų sutvėrė teatrams 
veikalus. Vieną iš tokių veika
lų spalių 22 dieną pamatysime 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

Veikalą stato Chicagos* Lie
tuvių Vyrų choras. Amerikos 
lietuviams, be abejonės, šis vei
kalas bus labai įdomu pamaty
ti. Po lošimo bus gražus kon
certas, kurį išpildys Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras. Dalyvaus 
Amerikos lietuvių “šaliapinas”, 
dainininkas Povilas Stogis. 
Taip pat bus ir daugiau solis
tų, duetų ir kitokių numerių^

Vyrai sudainuos figšiol 
negirdėtas dainas 

1 t

Senų vyrų koncerte išgirsim 
chorą dainuojant pirmą kartą 
lietuvių kalba čeko-slovakų šo
kio dainą. Tai yra nepaprastai 
graži daina, bet reikia daug 
darbo, kad ją gerai išmokti. 
Chicagos Lietuvių Vyrų choras 
.mano nugalėti visas kliūtis, neš 
1 .šį.yyąųtJchorą yra, susispietę 
geriausi Chicagos vyrai daini
ninkai su daug metų dainavi
mo praktikos.

Kas sekmadienio rytas p. Ne- 
ffo svetainėj, 2435 S. Leavitt 
St., kaip 9:30 vai. vyrų choro 
“komanduotojas” muzikas p. 
K. Steponavičius dirba sušilęs, 
kad chofą tinkamai prirengti.

Rasit gerų draugų
Vyrai, kurie mylite dainuoti, 

bet nepajėgiate nugalėti savo 
paprastas kasdienines kliūtis, 
šio sekmadienio rytą metę vis
ką į šalį, atvažiuokit bent pa
siklausyti ir pamatyti kaip vy
rai praktikuojasi, d, be abejo
nės, jums patiks.

Prisidėję prie choro jus nie
kuomet su juo nenorėsite skir
tis, nes čia rasite ne tik gerų 
dainininkų, bet ir nuoširdžių 
draugų. -—J. A-Ha.

Ateinantį šeštadienį, spalių 7 
d., Marųueite svetainėje, 69th ir 
;Western Avė., yra rengiasi 
“Harvest Dance” šokiai priėmi
mui naujų narių. Gros George 
Stephens orkestrą, ir komisija 
ruošia gražų programą Kvie
čiam visus atsilankyti.

Renginio Komisija.

Naujas Kojų 
Specialistas

Stulginskas Kalė ji 
me, Sūnūs — 
Prieglaudoj

Nelabai Gerai Prižiūrėjo 
Berniuką.

13DROSELAND. — SLA 
kuopos mėnesinis susirinki- 
mas( įvyksta šįvakar, antradie
nį, spalių 3 dieną, Darbininkų 
svetainėje, 10413 Michigan 
avenue, 7:30 vai. vakaro.

Visi kuopos nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti susirin
kime, nes apart paprastų kuo
pos rekalų, turėsime pasitarti 
dėl SLA Antrojo Pažangos 
Vajaus gavimui naujų narių.

Antrasis Pažangos Vajus 
prasideda su 1 d. spalių mėn. 
Dar sykį primename, kad 
skaitlingai dalyvautumėte su
sirinkime. — Valdyba.

■■■ ■■ . ............................................ ..

Diena Iš Dienos

REIKALINGA moterų skudu
rams skirstyti—turi būti patyru
sios. D. Miller and Sons, 2155 Og- 
den Avenue.

GERIAUSIAS PIRKINYS mėgs
tančiam dirbti lauko darbą. Na
mas, 5 kambariai, didelis miegamas 
porčius, 2 karų garažas, vištydė, 
vaismedžiai, 1 akras žemes, puiki 
cibulėms jr daržovėms auginti. 
J’ardavimo ‘ priežastis — ėjimas iš 
ūkio. Terminai—pusę įmokėti ir 
kitą 11 metų išmokėjimui.

ų 5983 Archer Avenue, 
Chicago, III.

k- - - .......... .  - - -

REIKALINGA VEITERKA, 
GEORGE’S CAFE 

3465 So. Union Avenue.

PATYRUSI MERGINA lengvam 
ruošos darbui, savas kambarys, nė
ra skalbimo, $8 iki $10.

Wellington 3880.

FARMS FOR SALK 
Ūkiai Pardavimui

LAKE CO., ILLINOIS farma 
TVz akrų prie kieto kelio, vaka
ruos nuo Sheridan kelio, kaina 
$100 akrui, tik $150 pinigais ,kita 
mėnesiais. (
Rašykite laišku Box 1068, 1739 So.

Halsted Str.
MERGINA LENGVAM ruošos 

darbui, mėgstanti vaikus, būti.
Polland, 1423 Farwell, Rogers

• ' Park 5201.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Keikia

REIKALINGAS VYRAS dirbti 
George’s Cafe, 3465 So. Union Avė.

DARŽŲ ARBA VIŠTININKYS- 
TėS FARMA prie Cicero avenue, 
visa aukštumos žemė, arti 147-os 
gat. už visų miestų — žemi mo
kesčiai). Kaina $475, $100 pinigais, 
$5 mėnesy.

Kreiptis laišku Box 1069, 
1739 So. Halsted St.
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NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA'

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE KNISE, Ine. 
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Ch icago j e)

Edward Kurtz, 23, su Ann
Muskat, 18

John Wasilk, .22, su Anna 
Byrne, 19

Frank Tverionas, 61, su Wac- 
fewa Werpecinski, 58

Antim Chekanausky, 28, su
Pearl Hula, 20

Raymond Hohn, 26, su Irene
Recknes, 21

Casimir Dobilas, 22, su Du 
rothy Cummings, 21

Afex ‘ Jarewicz, 23, stt ftene 
Gtorut, 20

Bruno Gazauskas, 29, su Adel- 
phina Weiron, 24

Joseph Panek, 27, su Helen 
Budris, 23 *

Reikalauja
Perskirij '

Mary Lou Miller nuo George 
G. Miller

Šiomis dienomis atsidarė'-ofi- 
<są lietuvių apylinkėje naujas 
.kojų specialistas — Dr. Fried- 
man. Jo 'ofisas randasi prie 
4729 S. Ashlahd avenue — tam 
pačiam narnėk kur Dr. Ovitsky 
ir Dr. Sęgal*/ o laukiamasis 
kambarys fa# bendras.
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Naujasią cjbi^opodistas savo 
darbe ne naujas, jis praktikuok 
ja jau 
baigęs 
kyklų.

per daugel metą ir yra 
vieną i j iš garsiųjų me-

- , >i • : (Skelb.)

Užvakar nakti savo namuo- 
se, 900 N. Michigan avenue, 
pasimirė buvęs' Cook apskričio 
prokuroras (nuo 1912 iki 1920} 
Maclay Hoyne. Jisai buvo 67 
metų amžiaus; ‘

*
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New City Furniture 
Mari iš Stoties 
WSBC 1210 Kil.

šį vakarą,18-fą valandą, 
'stoties WSBC, 1210 kil 
girdimas įdomus New City 
Furniture Mart krautuves radio 
programas. Radio štabas deda 
visas pastangas pagerinti šį 
programą^ kad užganėdinus 
visus ^klausytojus. Taigi, aty- 
džiai išklausykite šio vakaroi 
programą ir praneškit ar pa
tiko ar ne. Taip radio štabas 
sužinos ką klausytojai nori gir
dėti per t)KQblangas.

^★-ŽINANTIS

iš 
bu9

Stockyards nuovadoj polici
ja užvakar vakare uždarė 26 
metų lietuvį Walter Stulgins
kį už tai kad jis paliko savo 
3 metų sūnų ant suolo viešam 
parke, o pats nuėjo ‘ūžti” ali-

Anot skundo, Stulginskis pa
liko mažą Danięl Garfield 
Parkėl nėtoti Ndrm&l bulgaro.. *7U’’'n j ; j; jTai buvo pereitą penktadienį. 
Buvo gana šalta, ir kai polici
ja rado kūdikį, jis visas dre
bėjo iš šalčio. Policija kūdikį 
atidavė St. Vincent’s prię- 
glaudon, išėjo tėvo ieškoti. Su
rado, ir uždarė už grotų.M

Stulginskis gyvena persisky- 
ręs su žmoną, ir sau 
kūdikio priežiūrą.

Apiplėšė Juozo

Justice Parke

paliko

Piktadariai Buvo Du Lietuviai

dėt

REIKIA PATYRUSIO rakandų 
finišerio, nesenesnro kaip 45 metu į 
amžiaus. Nuolatinis darbas, 
11 *7m oVncn i q
ROOSEVELT FURNITURE CO. 

2310 W. Roosevelt Rd.

geras

DARŽŲ FARMA, miesto vanduo, 
elektriką, akmens kelias, arti Roo- 
sevelt Road, pietuose nuo Glen El- 
lyn. Kaina $175, $50 mėn. pinigais, 
-—$5 mėn. (mokesčiai ir asermen- 
tai. apmokėti.)

Kreiptis laišku Box 1070, 
1739 So. Halsted St

REIKALINGAS PORTERIS dir
bti taverne—negirtuoklis ir teisin
gas. TWO STEP TAVERN, 634 W. 
59th Street.

BUSINESS SERVICE 
______ BiznioPatarnavimai______

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

AR JŪSŲ PEČIAUS VIDURIAI 
neišdegė? Jeigu jau yra išdegę, tai 
aš galiu jums jį pataisyti, kad jis 
bus geresnis už naujo pečiaus vi
durius. C. PILKIS,
3336 So. Halsted St. Yards 6067

SENAS NAMAS Roosevelt Road, 
konkryto pamatu, tuoj nuosavybė, 
arti Park Blvd., Glen Ėllyn, dideli 
viešoji mokykla, dideli laukai, ma
ži taksai, nėra asesmentų, be sko
lų. Kaina $1506, $250 pinigais—

Kreiptis laišku Box 1071,
’ • 1739 So. Halsted St.

U'i. i««11>i i

MA¥WOOD APYLINKĖJ pirmą 
kartą pasiūloma tartas su mišku, 
kalvos farma prie seno Roosevelt 
kelio, elektriką, arti 25,000 ketv. 
pėdų plotas. Kaina $675, $150 pini
gais, $8 mėn.

Kreiptis laišku Box 1072, 
1739 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas, geras biznis.
8857 Houston Avė., South Chicago,

Illinois.

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

KENOSHA KULTŪROS DRAU
GUOS mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, spalių 4 d. 7 vai. 
vakaro pas pirmininką J. Pateliu- 
ną. Malonėkite susirinkti, nes tu
rime nusitarti .dėl žiemos veikimo.

x —J. Pabalskienė, rast.nors 
atsku-

NAMAS SU ŠEIMOS FARMA, 
gana dideli 7 kambAr&i, arti 
Washington Blvd., už visų miestų 
ribų, patogu į vidmiestį, elektriką, 
akmens kelias, mokesčių apie $18 
metams. Kaina $1875, $275 pini
gais, $24 mėn.

Kreiptis laišku Box 1073, 
1739 So. Halsted St.

5 AKRAI CENTRAL AVENUE 
pietuos nuo 95-tos gatvės, Oak 
Lawn, parduos toli žemiau esamų 
rinkos kainų, terminais.

Kreiptis laišku Box 1074, 
1739 So. Halsted St.

FARMS—TO EXCHANGE 
z Ūkiai Mainais

Dainuos Algirdas Brazis,, 
patarimai, žinios, smagi 
muzika ir t. t, 
šiandie^, antradienį, 7 vai. 

vakare iš stoties WGES bus< 
transliuojamas reguliaris lietu
vių radio programas, kurį lei
džia pastoviai Peoples Baldų 
Bendroves Krautuvė, 4183 Ar
cher Avenue.

šios dienos programo išpildy
me tarp kitų talentų dalyvaus 
Algirdas Brazis ir kiti# kurie 
padainuos daug .gražių dainelių 
ir muzikos. l?rią to bus naudin
gi patarimai apie sveikatą, mo
terų “Grožio Žodynas” bei na
mų papuošimo žinios, kas ' su
darys smagių ,ir naudingą va
landą kiekvienam pasiklausyti. 
Nepamirškite. ^Rep. xxx. (

JUSTICE PARK. -L Du apy
jauniai lietuviai — piktadariai 
šeštadienio naktį apiplėšė Juo
zo Liepos (Leppos) įstaigą 
šiame miestelyje, netoli Liet. 
Tautiškų kapinių. ‘

Jie pasiėmė tarp $18 ir $19 
pinigais iš registrerio ir sep<y- 
iiiias kvortas geriausios 
i nes.

Užpuolikai pabėgo, 
tuojau po įvykio alinėn 
bėjo keli policistai.

Piktadariai pasirodė apie 11 
vai. naktį. Kalbėdami lietuviš
kai, jie įsakė savininkui Juo
zui Liepai, jo žmonai, ir bro
liui Antanui Liepai, sugulti 
ant grindų. Abu užpuolikai 
buvo apsiginklavę revolve
riais, iad užpultiems nebuvo 
kitos išeities kaip tiktai jų 
klausyti.
Apipiešė Alinę Town of Lake

‘ I •’ • .. k

Trys, nežinomi banditai, 
persistatę *‘G'-menais” vakar 
rytą atėmė $1,600 nuo Mrs. 
Bose Chlivek, kuri užlaiko ali
nę adresu 4306 So. Ashland 
Avė. Jie atėjo alinėn, parode 
policistų žvaigždes, tada neti
kėtai išsitraukė revolverius, 
savininkę, tarnautoją, jos dvi 
dukteris ir klijentus suguldė 
ant grindų, nekliudomi susi
rado pdiiigus zir dingo

BRIDGEPORTO \ LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ SĄ-GOS mėne
sinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, spalių 4 d., 7:30 vai. vakaro 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Visi malonėki
te atsilankyti, yra daug svarbių 
reikalų aptarti. S. Kunevičius, rast.

MAINYSIU 100 AKRŲ be skolos 
farmą į namus. Farma 50 tnylių 
nuo Chicagos. Agentams komisija. 
Armitage 7949.

VVHOLESALE FUJKMTŪEE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik narionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mua ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Westem Avė., Chicago, 
HL Phone Republic 6061.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, Ma
nio progų ir t t * .

Du Užsidarę Bankai 
Moka Dividendus
Reddiek ir West Liberty State

Valstijos auditoriaus prane
šimu, du užsidarę valstijiniai 
bankai, Reddiek State ir West 
Liberty State, išmokės po ne
mažą sumą pinigų depozito- 
riams. Pirmojo banko taupyto
jai gaus 7.43% dividendų, su
moj $7,623.78, o antrojo —- 
,20.2%, pinigais $12,149. Red
diek bankas randasi miestelyj 
;tuo pačiu vardu, o West Liberty 
.bankas veikė West Libertyville 
miestelyj

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų 
rąjl kostumert bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUMKNV 
“CIassttied” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

| 1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.



r" NAUJIENOS, Chlcago, DL Antradienis, spalių 3, 1939

PAŽIŪRĖKIT EUROPOS ĮVYKIU REIKŠMĘ Krata Komunistų
LIETUVIAMS! Partijos RaštinėjLIETUVIAMS!

Kalbės Apie 
| Vilnių ir Karą

Dalyvaukite LSS. Prakalbose Penkta 
dienio Vakare -

Užareštavo Dokumentus

Komunacių spauda neatsi
džiaugia sovietų Rusijos ge- 
niališku, ?gerašMdmgumu, kad 
į pat laiką suspėjo “išvaduoti” 
nuskriaustas tautas Lenkijoje. 
Suprantama, labiausiai, kad 
Vilniaus kraštas išgelbėtas iš 
“ponų-tironų” ir pavestas 
“darbininkams.” Ką ir bekal
bėti. Tik, ot, tas buržujus 
Smetona nenori priimti Vil
niaus Lietuvos globon ir no- 
roms-nenoroms patiems vil
niečiams prisiėjo organizuotis 

sovietus, tvarkos palaiky- 
inui. Kągi darysi iš bėdos?

Bet juk “demokratija turės 
(turbut) imti viršų ant agre
sorių;” o paibelis žino, gal 
Smetona, norėdamas Vilnių 
gauti, irgi turėtų sovietų tvar
ką įvesti. Diena po dienos 
gąli ir kitokie vėjai papusti. 
Žodžiu—kaip ten nebūtų—bile 
draugo Stalino valia įsikūny
tų; viskas bus ‘‘o. k.”

O šiandien jie sako: Rusi
ja yra: viso pasaulio centru; 
taikos, karo, demokratijos, di
plomatijos ir tt. Be Rusijos, 
beveik niekas nebedrįsta nei 
žingsnio žengti...

Tai beveik kasdieninė gie- 
. smele virto.

Nejaugi? nesant komuna- pilkuotus įvykius.

tame tarpe ir 
klausimais 

susirupi- 
per-

pla-
Lie-

ciais, atrodo lyg klajojimu 
panašios mintys, nes naciai ir
gi kuone iš tų pačių notų gie
da.
Kokios Lietuvos Perspektyvos#

Karas siaučia, demokratijos 
su diktatūromis pasiryžę 
grumtis iki pergalės. Lenkija 
sutrempta, mažosios.. pabalti- 
jos tautos apkarpomos ir gadi
namos. Ar yra vilties joms iš
likti čielybėje, 
Lietuya? šiais
kiekvienas lietuvis 
nęs. Kokia ateitis, kokios 
spektyvos?

Kad šiuos klausimus 
čiau perstatyti publikai,
tuvių Socialistų Sąjungos 
Centralinė kuopa rengia vie
šas prakalbas ateinantį penk
tadienį, spalių (Oct.) 6 d., 
Mildos svetainėje, 3142 South 
Halsted st. Pradžia 8 vai. va
karo, įžanga visiems veltui.

Kalbėtoju pakviestas Dr. P. 
Grigaitis, “Naujienų” redak
torius, žmogus, kuris yra la
biausiai ko m p e t e n t i š k a s 
šiuos klausimus nušviesti. 
Kiekvieno lietuvio pareiga at
silankyti ir įgyti aiškesnį su
pratimą apie šių dienų kom-

Soc.

Patikrintomis žiniomis, fe- 
deralis valdžios maršalo asis
tentai vakar popiety padarė 
kratą komunistų partijos raš
tinėj, adresu 208 North Wells 
Street.

Tie patys agentai taippat 
padarė kelias kitas kratas, bet 
kur, nepasakė. Tai sako, buvo 
įvairios komunistų ir nącių 
bundo įstaigos.

Kratose agentai užareštavo 
daug dokumentų, ir juos per
duos Dies Komitetui, kuris 
dabar Chicagoj daro komuni
stų ir nacių tyrinėjimą.

Komunistų partijos raštinėj 
seifas buvo užrakintas. Visi 
raštinėj buvę žmonės buvo 
užareštuoti (gavo subpoenas) 
liudyti Dies komitetui.ir šian
dien turės pristatyti tyrinėji
mui visus seife esančius doku
mentus.

VAKAR 
ČiŪČAGOJ

? e 22 metų chicagietis Mil- 
ton Agel, nuo 1610 Allport avė., 
užvakar naktį pasivogė taksi 
automobilį, , bešvilpdamas 18- 
tos apylinkės gatvėmis įvažia
vo į tris kitus automobilius, 
susidūrė su gatvekariu —- ir 
pats atsidūrė Bridewell kalėji
mo ligoninėje. Agel pasivogė 

(taksi prie 18-tos ir Halsted 
gatvių.

© Miesto teisino vyriausias 
teisėjas John J. Sonsteby va
kar padarė užmetimą policijos 
departamentui, kad per policis- 
tų apsileidimą Chicagoj klesti 
nevaržomi pinigų lošimo ir “bu- 
kių” bizniai. Jis* pareiškė, kad 
policistai, kurie darys areštus, 
bet tuo pačiu laiku nepristatys

Frances Krovelis

GRAŽUOLĖS REGISTRUOJASI
Viena iš Jų Atstovaus Lietuvius 1940 Automobi

lių Parodoj. Gaus Puikias Dovanas.
Gražuolės rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa-

Dies Komitetas 
Daro Tyrinėjimą 
Chicagoj

Demokratai Links 
mai Užbaigė 
Vasaros Sezoną v

Kamantinės vietinius nacius 
komunistus

ir Tariasi kaip gauti daugiau 
darbų

Netikėtai Mirė 
Geo. Kardinolas 
Mundeleinas
Atrado Kūną Lovoj Vakar Ry

tą; Buvo 67 Metų Amžiaus.

mirė miege nuo širdies 
Vakar 7:45 valandą ry- 
kuną lovoj atrado velio- 
sekretorius monsinioras

Garsusis kongreso Dies ko- 
mintetas jau pradėjo posė
džius Chicagoj. Tas komitetas 
studijuoja taip vadinamą “prieš 
amerikonišką” veikifną Jungti
nėje Valstijose.

Chicagoj komitetas tyrinės 
Illinois valstijos ir kitų vidur- 
vakarinių valstijų komunistų 
partijos, nacių Bundo ir kitų 
“svetimų izmų” organizacijų 
darbuotę, sąstatą, finansus, tik
slus, veikėjus ir t. p.

Komitetas laikys posėdžius 
Chicagos Palmer House vieš-

* * 9

Į liudininkus Dies turi pašau
kęs (subpeona keliu) kelis Chi
cagos Bundo ir komunistų vei
kėjus. Užvakar buvo pasklidę 
gandai, kad Andriulis ar Pru- 
seika iš “Vilnies” yra pašaukti 
liudyti, bet tai tik gandai ir 
galimas daiktas, kad jiems pa
mato nėra.

Chicagiečiai Už
Embargo 
Panaikinimą

pereitąDienraštis “Times” 
savaitę pradėjo “šiaudinius” 
balsavimus Amerikos neitrali- 
teto klausimu. Pirmųjų penkių 
dienų rezultatai rodo, kad chi
cagiečiai pritaria panaikinimui 
“embargo” įstatymo, kuris 
draudžia ginklų pardavimą ka
riaujančioms^ šalims. 2,116 bal
sų buvo
mą embargo, o 1,936 — už to 
įstatymo palikimą.

Pereitą savaitę didelė grupė 
Lietuvių Demokratų Lygos na
ftų sU šeimynomis išvažiavo į 
Paw Paw, Michigan, kur demo
kratai turėjo savo išvažiavimą. 
Tikslas to susirinkimo buvo 
proga susidraugauti ir taipgi 
apsvarstyti geresnius budus iš
kovoti daugiau darbų lygos na
riams.

Šis bendras išvažiavimas la
bai gerai pasisekė ir tie, kurie 
dalyvavo, buvo patenkinti su 
programa ir su vietos gamta. 
Reikia turėti tokius išvažiavi
mus kelis kartus per metus, nes 
per artimesnius pasikalbėjimus 
galima daug nuveikti. Nors ši 
vieta truputį tolesnė už kitas, 
kelionė gan įspūdinga ir dvi va
landos važiavimo su automobi
liu nenuvargina žmogaus.

Teisėjas Zuris, kartu su Al 
Kumskiu, apsvarstė kaip susi
rinkusiems lygos nariams ga
lima geriausia patarnauti. Grei
čiausia, kad kita delegacija bus 
išrinkta ir visi kartu vėl nu
vyks prašyti darbų nuo virši
ninkų. Apie tai daugiau bus 
svarstoma lygos susirinkime.

‘ D. K.

Gavo $8,500 Iš 
Miesto Už 
Susižeidimą

Chicagos ir diecezijos kata
likus vakar ištiko skaudus smū
gis.

Netikėtai pasimirė Jurgis 
Kardinolas Mundeleinas, Chica
gos arkidiocezijos arkivysku
pas, sulaukęs 67 metų am
žiaus.

Jis 
ligos, 
to jo 
nio
Patrick Hayes, kuris buvo ap
sistojęs kartu su kard. Mun- 
delein jo rezidencijoje, prie St. 
Mary of the.Lake seminarijos, 
Mundelein priemiestyje.

Velionio vietą laikinai užims 
Bemard J. Sheil, Chicagos die
cezijos vyriausias vyskupas ir 
generalis vikaras. Jisai paskel
bė, kad šįvakar velionio kūnas 
bus atvežtas Holy Name ka- 
tedron ir ten bus šermenys. 
Penktadienio rytą (10:30) įvyks 
iškilmingos gedulo mišios. Kar
dinolo liekanos bus palaidotos 
kriptoje, kurią jisai sau įren
gė St. Mary seminarijos Ne
kalto Prasidėjimo koplyčioje, 
Mundeleine.

Laidotuvių iškilmėms Chica
gon suvažiuos visi vyskupai 
Amerikoje (suvirs 100) ir kiti 
du kardinolai Jungtinėse val- ... ..-ųv?stijose. •

Valdė -1,738 Kunigus.
Kard. Mundelein, kaipo Chi

cagos arkidiocezijos viršinin* 
kas, turėjo po savo priežiūra 
1,738 kunigus, 418 parapijų, 13 
seminarijų, 39 mergaičių aka
demijas, 19 aukštų mokyklų, 
364 pradines mokyklas, kęlias 
prieglaudas, senelių namus ir 
25 ligonines su 85 vaikų dar
želiais.

Velionis buvo vokiečių 
mes, ir gimė liepos 2, 1872 
tais. Sulaukęs 17 metų, jis 
gė aukštuosius mokslus, 30
tų a^gal paliko Brooklyno vy
skupu, o 1916 metais buvo pa
skirtas Chicagos arkivyskupu 
Popiežius jį pakėlė į kardino
lus kovo 24, 1924 metais.

Kard. Mundelein buvo skai
tomas Chicagos katalikų bažny
čios “statytoju”. Laike jo ad
ministracijos diocezija pasista
tė Mundelein seminariją ir daa£ 
kitų stambių triobesių, ligoni
nių ir kitokių įstaigų. Jis buvo 
skaitomas artimu, prezidento 
Roosevelto draugu, kovojęs 
prieš anti-semitizmą, ir priva- 
tiškai ir viešai smerkė Hitlerį. 
Kartą pavadino jį “popieruo- 
toju” už\ką Vokietijos nacių 
spauda kardinolo asmenį užpuo
lė ir niekinot Velionis taipgi

ta už panaikini*

Automobilių Biuras 
Naujoj Vietoj

Apskričio teisėjo John J. 
Wallace džiurė paskyrė $8,500 
atlyginimą chicagietei Mrs. 
Saah Rawson, nuo 1039 N. 
La Šalie Street. Pinigus turi 
sumokėti miesto iždas. Moteriš
kė sunkiai susižeidė įkritusi į 
duobę šaligatvyj prie 2637 N. 
Racine avenue.

'kil- 
me- 
bai- 
me-

Valstijos automobilių biuras, 
kuris išduoda laisnius automo
biliams, vakar persikėlė naų- 
jon vieton. Nauja raštinė ran
dasi adresu 334 S. Ashland 
Boulevard, už dviejų blokų nuo 
senosios vietos, kuri buvo ad
resu 120 S. Ashland blvd. Nau
ja raštinė yra daug didesnė,
negu senoji, ir yra lengviau trumpam vizitui. Sekmadienį 
pasiekiama gatvekariais ir au- temperatūra buvo 39 laipsnių, 
tobusais. bet vakar pakilo iki 76.

Vasara Grįš Trum 
pam Vizitui

Chicagos oro pranašas, Gor- 
don S. Duhn, vakar skelbė, 
kad vasara grįžta Chicagon

bet vakar pakilo iki 76.

Rytoj vakare, (7:30 iP. M.) 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted street, įvyks 
mėnesinis SLA. 36-los kuopos 
susirinkimas. Dienotvarkę už
baigus, Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius ir kuopos 
narys, skaitys įdomią paskai
tą apie dabartinį Europos ka
rą ir Vilniaus krašto likimą.

Visi nariai yra raginami at
silankyti ir išgirsti Dr. Grgai- 
čio mintis; apie įvykius, kurie 
sukrėtė visą pasaulį, neva “iš- 
liuosavo” Vilnių ir pastatė di
deliam pavojuj visą Lietuvos 
krpštą.

Narys.

buvo įtakingas’ "Čfticagos visuo
meniniam ir politiniam gyve
nime, ir jų ; įtaka dažnai stip
riai pasireikšdavo mero Kelly 

tarybos 
Rs.

(kataliko) ię Mesto 
darbuose. ' .* ** ‘

AUTOMOBILIU
nelaimės;

Užmušė Jauną Mokinį

© Vakar ir užvakar auto
mobilių nelaimėse žuvo sekami 
Chicagos ir apylinkės gyvento
jai:

Peter Moltyka, 16 metų mo
kinys St. Mary amatų mokyk
loj, Evanston, III. Jį ir 13 me
tų draugą, Anthony Pechloff, 
suvažinėjo automobilis, prie 
Rand ir River Road, netoli Dės 
Plaines. Vairuotojas, Vito Sa
bo, iš Barrington, buvo suim
tas už neatsargų važiavimą.

Kitose nelaimėse žuvo:
William Kcrthage, nuo 5658 

S. Laflin Street*; (kaip šian
dien jis ruošėsi švęsti 21 m. 
gimtadienį.)

Chester NosaI, nuo 5700 S. 
Throop street; (sunkiai sužei
stas.) /

’ Bridget Munday, nuo 4502 
Woodlawn avenue. Buvo 74 me
tų amžiaus, žuvo nelaimėj prie 
Staunto, III.; L:

Wallace Tidd, *73, nūo 8817 
S. Elizabeth stiįeėt; \

Morris Dorfntan, 65, 
2113 Cortez street, ir

Jed J. KingsĮey, buvęs 
Kalb, III., męra^,

Įvažiavo į Būrį ,žmonių
< ■ »•' -.

2’9 metų Tony Sylvesterio 
vąldomas au^įmpbilis, prie 
Grand ir Chicago avenue, įva
žiavo į grupę Žmonių, stovin
čių ant šaligatvio, ir tris sun
kiai sužeidė. Sylvčster, kuris 
gyvena adresu 3808 N. Not- 
tingham avė., bandė pabėgti, 
bet kiti praeiviai jį sulaikė.

teismams įrodymų, bus kalti
nami teismo paniekinimu. (Kai 
kurie policistai, areštuodami 
gemblerius ir bukins tyčia ne- 
priduodavo įrodymų, kad areš
tuotieji butų paleisti, ^reštus 
darydavo įstatymų patenkini
mui, bet nedėdavo jpkių pa
stangų bukių ar gemblerių biz
nį drausti.)

» » O
• Nežinomas piktadaris ban

dė apiplėšti Mrs. Lucille Nehon, 
nuo 4108 Drexel Boulevard, ie- 
loj, piig Cottage Grcve ir 41st 
street. Moteriškę išgelbėjo šuo, 
kuris ėmė taip smarkiai loti, 
kad už kelių blokų buvęs poli
cijos^ skvadas jį išgirdo, ir at
skubėjo Ic-jimo priežastį ištir
ti.

o » s
© Amerikos įstaigos giriasi 

savo sumanumu ir greitumu. 
Bet ne visuomet. Waller elek
tros stotis randasi adresu 6349 
Wentworth avenue. Greta yra 
policijos nuovada, o už 50 pė
dų — ugniągesių stotis. Kai 
elektros stotis užsidegė, darbi
ninkai davė žinią ne ugniage
siams, bet policijai, o kol po
licija ugniagesius pašaukė ir 
jie atvyko ugnį gesinti, tai gais
ras jau buvo padaręs apie $1,- 
500 nuostolių.

» » rt
• Prie Navy prieplaukos už

sidegė ir paskendo $2,000 mo
torinis laivas. Jis priklausė lai
vų firmos agentui William E. 
Quillen, nuo 3824 West 26th 
street.

» » »
© Užvakar vakare pasimirė 

Martin H. Burns, garbios mai
sto produktų firmos, Hillman’s 
Food Stores, prezidentas. Jis 
buvo 64 metų amžiaus ir gy
veno adresu 847 Ashland avė., 
River Foreste. Hillman bendro
vė kontroliuoja ir Stop and 
Shop maisto firmą.

lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Halsted 
Street

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

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

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

sidedantj iš Dresser, Chest, inner springs .mattress ir 
springsų — vertės $175.00.

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, tuo jaus išpildykite “Naujienose” telpantį 
kuponą ir'prisiųskite kartu su savo paveikslu į “Naujie
nas” 1739 So. Halsted St.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO ^kuponas

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

Antrašas ................................................................................—

Telefonas .... .................................................... Amžius ..........

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

Užsiėmimas ..............................................................................

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

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

Parašas

nuo

De

Iš South to wn ligoninės (57 
ir Wood) trečio aukšto lango 
iššoko ir užsimušė 70 metų 
ligonis, Edvvard Dean. Jisai 
gyveno Marųuette Parke, ad
resu 6635z South Maplewood 
ą rt

• North Shore gęlžkeUs pa
davė prašymą federaliam teis
mui prašydamas leidimo nusi
pirkti du “streamlined” trauki
nius kursavimui tarp Chicago 
ir Milwaukitę. Traukiniai, sako, 
padarysią po 100 mylių į va
landą. Gelžkelis turi turėti lei
dimą tranzakcijai, kadangi li
nija yra recei^erio rankose ir 
po teismo priežiūra.

• Apšvietos taryba skelbia, 
kad viešų mokyklų vaikai šį
met gaus tiktai dvi savaitesxka^ 
ledinių atostogų, vietoj ftrijų. 
Bet už tai mokslo metai pasi
baigs birželio 21, vietoj birže
lio 28 — reiškia, savaitę anks
čiau. |

• Miesto taryba ruošiasi 
duoti leidimą statumui naujos 
“high school” mokyklos prie 
108th ir Avenue G.

• Būrys piktadarių užpuolė 
gėrimų krautuvę adresu 4780 
Mįlwaukee avenue. Supančiojo 
savininką Jack Kęrschner ir du 
tarnautojus, susidėjo trokan 
150 keisų degtinės, pasiėmė 
$300 ir nuvažiavo. Degtinės jie 
pasivogė už apie $3,000.

• Kriminalio teismo teisėjas 
John Prystalski vakar paskelbė, 
kad šiandien teisman bus pa
šauktas ir formaliai apkaltintas 
miesto teisėjas Eugene L. Mc- 
Garry. Jis yra kaltinamas pra
sižengimu teisėjo pareigoms.

• Miesto viešų darbų komi- 
sionierius Hewitt nusiskundžia, 
kad 96,129 apartamentiniai na
mai Chicagoj nėra aprūpinti 
skardinėmis išmatoms sudėti. 
Gyventojai verčia iŠmątas į ie- 
Jąs-Jr jas ten palieka. Komi- 
sionierius sako, kad namų sa
vininkai bus verčiami skardi
nes įtaisyti.

• Federalis teismas Chica
goj pirmu kartu savo istorijoj 
vakar pašaukė 16Qmoteriškių 
tarnauti džiurėse. Jos^frus- pa- 
skirstytos po įvairių teisėją 
teismus, lygiomis su vyriais.

• Naktį iš penktadienio į 
šeštadienį Evangelical ligoninėj 
pasimirė buvęs butlegeris John 
Nevills, nuo 5236 Green street. 
Policija spėja, kad jisai buvo 
sušaudytas alinėj ties 5105 S. 
Halsted street, khr rinkdavosi 
įvairus prohibicijos laikų geng-

steriai. , Alinės savininkas, 
Frank Houlihan, partneris Da
unys Stanton, taipgi butlegeris, 
ir keli kiti žmonės, buvę alinėj 
susišaudymo metu kur tai 
slapstoti. Alinėj policija rado 
didelį kraujo klaną ir netolie
se stovėjo apkruvintas automo
bilis.

Lietuvon Išvažiuoja 
Dr. Stasys Urbutis

Kartu ir p. liulaitis.

Šiandien 10 vai. ryto iš.Mi
chigan Centrąl stoties Lietu
von išvažiuoja Dr. Stasys Ur
butis, svečias, kuris per va
sarą atostogavo pas savo gimi
naičius Chicagoj, pp. G. J. 
Stungius. Jis atvyko Amerikon 
liepos mėnesį su Lietu, os 
Verslininkų Ekskursija.

Dr^ Urbutis išplauks laivu 
“Gripsholm”, spalių 6 d. Kelyj 
į New Yorką susto Niagara*5 
Falls, N. Y., pamatyti garsų- 
lį Niagara krioklį.

Kartu su Dr. UrbuČiu Lietu
von grįžta ir p. Dulaitis.




