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No. 234

atvija išpildė Stalino reikalavimus
MINISTERIS J. URBŠYS KALBĖJOSI SU 

SOVIETU ATSTOVAIS
Konferencijoj dalyvavo Stalinas ir 

Molotovas
ftlGA, Latvija, spalio 4. —| tarimą su komunistų vadais tu- 

Pusiau oficialus pranešimas sa
ko, kad* trečiadienio vakare so
vietų Rusijos ir Latvijos atsto
vai pasirašys sutartį. Sutartis 
duos rusų oro ir jurų laivy
nams bazes Latvijoje. Be to, 
sutartis duos rusams specialių 
privilegijų naudotis latvių ge
ležinkeliu einančiu į Liepojos 
uostą.

Latviai nusilenkė Stalinui ir 
sutiko išpildyti jo reikalavi
mus.

I
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rėjo Latvijos užsienių reikalų 
ministeris Munters. Apie ką ši
toj konferencijoj kalbėta, irgi 
nepranešta. Bet trečiadienį pa
sklido gandas, kad Maskvon 
ketina atvykti Latvijos prezi
dentas Ulmanis. Latvijos at
stovybė Maskvoje atsisakė pa
tvirtinti arba paneigti šitą gan- i ; > • NAUJIENŲ-ACME Telephoto

VOKIEČIŲ SUBMARINĄS', KURIS NUSKANDINO ANGLŲ LAIVĄ “INFLUENCE.” 
------------------------------—----- ;---------- :----------------------------------------------------------------------------

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 4. — Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris, Juozas Urb
šys, antradienio vakare (spalio 
3) kalbėjosi Kremlyje su so
vietų viršininkais ilgiau nei dvi 
valandas.

Kokie klausimai buvo disku- 
suojami, nepatirta. Manoma 
betgi, kad sovietų Rusijos rei
kalavimai Lietuvai yra leng
vesni, negu Estijai arba Lat
vijai. Iš Lietuvos rusai reika
laują visųpirma teisės naudo
tis geležinkeliais. ** ----

Konferencijoje — su Lietuvos 
ministeriu, be kitų, dalyvavo 
Stalinas ir premjeras Molotov.

Pirm to, kai ministeris Urb- Turkijos delegacija šiuo laiku 
šys atsilankė į Kremlį, pasi- yra ir Londone.

Diplomatiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad, sekanti Stalino 
eilėje stovi Suomija. Ir jos vy
riausybė neužilgo gausianti pa
kvietimą atsiųsti į Maskvą sa
vo atstovą.

Turkų delegaciją dar tebėra 
Maskvoje. Ji čia užtruko il
giau, ne kad buvo nužiūrėta. 
Turkai veikiausia pasiliks dar 
dvi-tris dienas. Stalinui ne kaip 
sekasi derėtis su turkais. Iš 
karto rusai pareikalavę, kad 
turkai išsižadėtų sutarčių su 
francuzais ir britais. Turkai 
reikalavimą atmetę. Po to ru
sai pasiūlę turkams tokią su
tartį, kuri nekliudytų jų drau
gingumo su britais ir francu
zais. Bet derybos neužbaigtos. , , 
Ko Vo

KARO ŽINIŲ SĄTRAUKA
LONDONAS, Anglija, spalio 

4. —; Gautu &ą pranešimu, tur
kų vyriausybė užtikrino Len
kijos ambasžįdorįų, kad Turki
ja nepripažins Lenkijos pada
linimo.

LONDONAS, Anglija, spalio 
4. — Vokietijos submarinas pa
skandino suoiųių laivą Walma 
prie Švedijos. Suomių laivą ne
laimė ištiko rūgs. 23 d.

—X—X—X—
STOCKHOtM, Švedija, 

lio 4. — Vokiečiai sulaikė 
dų laivą Korsholm, kuris
beno medžio mišinį į Wilming- 
ton, Del., Amerikoje, švedų lai
vą vokiečiai nusivarė į savo uo
stų*

spa 
šve
ga

BERLYNAS, Vokietija, spa- 
io 4. — Karo komunikatas sa-

Ko Uf laū 
kų-britų ^pasitarimų davinių.

Areštavo du taikos 
agitatorius Fran

cuzijoj

Vokiečiai koncen
truoja kariuomenę 

prie Šveicarijos

NUMATOMAS GLAUDESNIS NACIŲ 
KOMUNISTŲ KOOPERAVIMAS

LONDONAS, Anglija, spalio 
4. -r- Britų spauda sąko, kad 
viena pirmųjų taikos sąlygų tu
ri būti nepriklausomos Lenki
jos atsteigirrtąs.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 4. — Kalbėdamas atstovų 
rūmams antradienį, Britanijos 
premjeras Chamberlain pasakė, 
kad britai apsvarstys visus pa
siūlymus taikos. Bet jie nepa
sitenkins vien vokiečių priža
dais ir neišsižadės tų tikslų, 
dėl kurių stojo karan.

Oficialaus pareiškimo 
Chamberlaino kalbos naciai 
nepadarė. Atrodo betgi,
britų premjero kalbą jie skai-
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to kaipo atpietimą jų siūlomos

dar
ru-

dėl 
dar 
kad

taikos.
Vokiečiai numato ateity 

glaudesnį kooperavimą su 
šais. Gal būt, kad neužilgo Ber
lyną atlankys sovietų premje
ras Molotov.' Tikrai vokiečiai 
tikisi, kad siuntimas iš Rusi
jos į Vokietiją reikmenų 
didės.

Vokiečiai laukia Hitlerio
bos reichstagui, kurią jis pa; 
sakys penktadienį. Reichstagas 
susirinks 12 vai. dienos (6 v. v. 
Chicagos laiku). ’

pa

kai-

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 4. — Francuzijoj praldėta 
platinti atsišaukimas, reikalau
jąs tuojau taikytis su Hitleriu. 
Atsišaukimą pasirašė 31 as
muo. •

Du asmenys, rašytojai Le- 
coin ir Giono, pasirašę atsišau
kimą, tapo areštuoti. Kariuo
menės atstovai tiria kitų 29 
asmenų, pasirašiusių atsišauki
mą, veiklą. <

Lecoin ir Giono tapo areš
tuoti remiantis karo padėties 
patvarkymu, kuris draudžia 
spausdinti raštus galinčius su
kelti publikoje ir armijoje pra
gaištingą nuotaiką.

BASEL, Šveicarija, spalio 4. 
— Pagal Reiną, Šveicarijos pa
sieniu, vokiečiai koncentruoja 
stiprias kariuomenės jėgas. 
Reiškiama nuomonė, kad vokie
čiai planuoja išvystyti šitame 
sektore didelį ofensyvą prieš 
talkininkus. Sektoras, kuriame 
vokiečiai mėgins pralaužti fran- 
cuzų tvirtovių liniją, numato
mas tarp miesto Mulhouse ir 
Šveicarijos rubežiaus.

kiečių- susirėmimų su išblašky
tos lenkų kariuomenės būriais.

--X—rX-r-X--
STOCKHOLM, Švedija, spa

lio 4. — Gautu čia pranešimu, 
Estiją atsisakė pasirašyti pak
tą su rusais, kai šie pastatė di
desnius reikalavimus estams.
• —-X—X—X—-

P AR Y žitjŠ» Fraricųzi ją, spa- 
. ’ — ' Premjeras Daladiėr

Reikalauja atsteigti 
nepriklausomą 

Lenkiją

lio 4 
painformavo parlamento užsi 
nių reikalų komitetą, kad Fran
cuzija ketina kariauti toliau ir 
yra priešinga vokiečių diktuo
jamai taikai.'

--X—X—X--
STOCKHOLM, Švedija, spa

lio 4. — Rusija padarė sutar
tį su Norvegija, pagal kurią ji 
renduos norvegų laivus preky
bai su Anglija ir įgabens pre
kes tais laivais per šiaurės van
denis. Tuo pačiu reikalu rusai 
veda derybas su švedais ir da
nais.

Hitleris' pasiūlysiąs 
mušią, paliaubas

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 4k — Painformuotuose vo
kiečių rateliuose reiškiama nuo
monė, kad ' kalbėdamas reich
stage Adolfas Jditleris pasiūlys 
talkininkams priimti trumpas 
mūšių paliaubas — armistice. 
Šitas pasiūlymas bus duotas 
tuo sumetimu, kad galima-'bu
tų pavaitoti visas diplomatines 
priemones taikai atsiekti.
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PREZ. ROOSEVELTAS VĖL KVIEČIA 
UNIJAS TAIKYTIS

CINCINNATI, O., spalio 4. 
— Antradienį Amerikos Darbo 
Federacijos konvencija gavo 
prez. Roosevelto sveikinimą. 
Prez. Rooseveltas ragina Ame
rikos Darbo Federaciją ir C.I.O. 
taikytis.

A.D.F. prezidentas, Wm. 
Green, atsakydamas preziden-

tui Rooseveltui pareiškė, kad 
Federacijos komitetas taikos 
deryboms laukia kada .C.I.O. 
pareikš noro jas atnaujinti.

Pakvietimą taikytis prez. 
Rooseveltas pasiųs ir C.I.O. 
(Industrinių Unijų Kongresui), 
kurio konvencija įvyks San 
Francisco mieste spalio 10 d.

Iš Lietuvos
MIRĖ’ JUOZAS TŪBELIS.
KAUNAS, spalio 1 d', mirė 

Juozas Tūbelis, pastaruoju me
tu buvęs Lietuvos Banko valdy
toju. Velionis buvo aktyvus 
Lietuvos politiniam gyvenime, 
buvo ministru keliuose kabine
tuose, o nuo 1929 iki 1938 me
tų ministru pirmininku. Politi
niam veikime velionis buvo vie
nas iš veikliausių tautininkų 
šulų ir vadovų.
1939/X/2 d.

KAUNAS. — Šiemet iš Lie
tuvos išvežta į užsienius 503,- 
410 kilogramai vyšnių už 329,- 
820 litų. Čia neįskaitomos vyš
nios, išgabenamos į užsienį 
naudojantis mažojo pasienio 
susisiekimo lengvatomis. * šie
met 94 nuoš. vyšnių eksporto 
ėjo jau per kooperatyvus.

KAUNAS. — Nesenai įsteig
toji Lietuvos “Medvilnės akci
nė bendrovė” gavo 'leidimą 
steigti 75 staklių medvilnės fab
riką, kuri buvo manoma steig
ti Marijampolėje, bet dabar žy
mi akcininkų dalis nori fabriką 
itatyti Šventojoje.

KAUNAS. — Tautos Ūkio 
Taryba svarsto, kokioj vietoj 
Lietuvoje . kokie fabrikai bei 
įmonės tiktų statyti. Pirmoj ei
lėj į planą įtraukiama švento
ji, kuri yra būtinai reikalinga 
Žuvų apdirbimo fabriko, geros 
plytinės, baldų dirbtuvės ir t. t. 
Šventosios pramonės rajonas 
numatomas toliau į šiaurę nuo 
uosto.

Dominijų ministeriai 
suvažiuos į Londoną

LONDONAS^ Anglija, spalio 
4. — Anthony Eden, dominijų 
sekretorius, paskelbė, kad Ka
nados, Australijos, Naujosios 
Zelandijos ir Pietų Afrikos Uni
jos valdžios pasiųs po vieną sa
vo ' ministerį į Londoną pasi
tarti karo klausimais. « *

HITLERIS NEPASITIKI DRAUGU 
STALINU

Francuzai naują 
tvirtovių liniją 

pastatė
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 4. — Prancūzai taip 
stiprino užkariautą vokiečių 
ri tori ją, kad Maginot linija 
sidarė antroji Francuzijos 
saugos linija.

su- 
te- 
pa- 
ap-

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra 
našauia•

Niaukiasi; gal būt tarpais 
liūtys; temperatūra nepasikeis 
žymiai; saulė teka 5:50 v. r., 
leidžiasi 5:27 v. v.

spalio 
užgy-

LONDONAS, Anglija, 
4. — Britanijos .spauda 
rė premjero Chamberlaino pa
reiškimą, kad britai svarstys 
taikos pasiūlymus, bet vien vo
kiečių prižadais nepasitenkins.

Dienraštis '“The Londoa 
Times”, dažnai išreiškiąs val
džios taškaregį, sako: pirmas 
dalykas, kurio teks žiūrėti, 
svarstant vokiečių pasiūlymus 
— tai ar žadoma atsteigti ne
priklausoma Lenkija.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 4. — Herschel Grynszpan, 
kuris nušovė Vokietijos amba
sados sekretorių Paryžiuje, at
sišaukė į teisingumo ministerį 
prašymu paleisti jį iš kalėjimo 
ir leisti jam įstoti Francuzijos 
kariuomenėn.

Jungt. Valstijos už
sakė 300 tankų 

pastatyti
spa- 

karo
WASHINGTON, D. C., 

lio 4. — Jungt. Valstijų 
departamentas dąvč įmonėms 
užsakymus pastatyti 300 tan
kų. Šaliai šitie 300 tankų kaš
tuos $5,000,000.

PARYŽIUS, Francuzija, spa-Į Dalykas štai koks: Stalinas 
lio 4. — Hitleris siūlo talkinin- žadėjo palikti Lenkijoje 25 sa
kams taiką. Tuo pačiu laiku jo vo kariuomenės divizijas, o te- 
generolai ruošiasi ofensyvui. 'belaiko 124. Hitleris bijo dobul- 

Francuzijoj patirta, kad Hit- krosinimo.
lerio generolai nutarė pradėti Jį taipgi vargina klausimas, 
žiauriausią vajų prieš visus ką Stalinas darys kai vokie- 
prekybinius laivus jurose, ar 
jie bus talkininkų ar neutra
lių šalių. Oro laivynas išvystys 
atakas prieš Anglijos miestus. 
Sausumos jėgos užpuls Pran
cūzijos frontą.

Ofensyvo pradžia numatyta 
spalio 10 dieną. Bet gal būt, 
kad Hitleris nepradės ofensyvo 
iki, lapkričio. Jis nepasitiki 
draugu Stalinu.

čiai atsigrįš į vakarus.
Be to, Hitleriui vėl tenka 

“valymas” daryti. Tenka likvi
duoti kai kuriuos karininkus ir 
augštus nacius, nepajėgiančius 
nuryti komunistų-nacių koope- 
ravimo. Daug Vokietijos kari
ninkų areštuojama.

šitais sumetimais, spėjama, 
Hitleris ofensyvą prieš talki
ninkus atidės iki lapkričio.

Waterbury atmetė 
menedžeriaus 

planą
WATERBURY, Conn., spalio 

4. — Waterbury gyventojams 
buvo duotas nubalsuoti miesto 
menedžeriaus planas. Piliečių 
dauguma menedžeriaus plaut > 
atmetė. ‘ Už planą paduota 10,- 
513 balsų, prieš 14,726 bal
sai.

LONDONAS, Anglija, spalio 
4. — Britai Užgriebė per pir
mąsias keturias karo savaites 
289,000 tonų prekių gabentų į 
Vokietiją. '

BASEL, Šveicarija, spalio L 
— Vokiečių kariuomęnė kon
centruojama prie Reino, Švei
carijos kaimynystėje. Manoma, 
vokiečiai mėgins pulti Francu- 
ziją sektore tarp miesto Mul
house ir Šveicarijos.

Kinų komunistas 
prašys rusų pa

galbos

Suomija “sekanti” 
Stalino eilėje

-' Rusija
- Diplonfatiniuose ra- 
Maskvoje

Gavę^ šitas koncesijas, Yusai 
kontroliuos visą Suomių marę, 
nes jie jau užtikrino sau ma
rės kontrolę Estijos pusėje.

KAUNAS. — Eksportas į 
Jungtines Valstybes, netekus 
Klaipėdos celiuliozės fabriko, 
sumažėjo 17.9 nuošimčių. Nuo 
pereitų metų labai padidėjo 
rūkytos mėsos eksportas į J. 
A. V., ypatingai kumpių: per
nai parduota už 2,496,900 litų.

Rusų-estų pakto pa
sirašymas sulaikytas

STOCKHOLM, Švedija, spa
lio 4. — čia gautas praneši
mas, kad pasirašymas sovietų 
Rusijos ir Estijos abipusės pa
galbos pakto tapo sulaikytas. 
Rusų komisija, atvykusi Esti
jon pakto pasirašyti, sugrįžo- į 
Maskvą nepasirašiusi jo.

Pagal padarytą Maskvoje su
tartį rusai gavo Dagoe ir Oe- 
sel salų ir uosto Baltiški kon
trolę. Bet kai rusų komisija at
vyko Estijon, tai pasirodė, kad 
Stalinas reikalauja daugiau 
koncesijų, negu padarytas Mas
kvoje paktas reikalavo. Estai 
stipriai užprotestavo naujus ru- 

reikalavimus.

CHUNGKĮNG, Kinija, spalio 
4. — Chu Teh, komunistas ki
nų generolas, ketina vykti į 
Maskvą ir prašyti rusų pagal
bos karui prieš kinus.

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 4. —- Atsakydamas j nacių 
ir rusų pasiūlymą taikytis (Hit
lerio ir Stalino sąlygomis)

STOCKHOLM, Švedija, spa
lio 4t 8,000
prekybinis laivas užgavo miną* premjeras Daladiėr trečiadienį 
arti Borkurn salos, Šiaurės ju
roje. \

pareiškė, kad Francuzija ka
riaus kol laimė s pergalę.

MASKVA; Sovie 
spalio 4. 
teliuose Maskvoje laukiama, 
kad Stalinas pasiųs pakvietimą 
Suomijos delegacijai atvykti į 
Kremlių ir pasirašyti “abipu
sės pagalbos” paktą.

Suomiai kalba, kad jie esą 
ramus, kad rusų-sūomių santy
kiai esą geri. *

Bet po to, kai tapo pa
kviesti į Maskvą turkų, estų, 
latvių ir lietuvių atstovai, se
kanti Stalino eilėje nužiūrima 
Suomija. Manoma, rusai reika
laus koncesijų Suomių marėje.

Pakels mokestį už 
gabenimą prekių 

Europon
SAN FRANCISCO, Cal., spa

lio 4. — Laivų kompanijų kon
ferencijoje nutarta pakelti mo
kestį už gabenimą prekių į An
gliją, bendrai į Europą ir į 
Skandinavijos šalis. Mokęsties 
pakėlimas kai kuriais atvėjais 
sieks 35 nuošimčius, palyginus 
su dabartinėmis ratomis.

Dabar— 
Sekmadieniais

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

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

—NAUJIENŲ ADMIN.
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KAS RUPI LIETUVIU ROMOS KATALIKU

Amerikos lietuvių Romos ka- laiku, kuomet kuone visas pa • 
talikų kunigai turėjo savo su- saulis, it ant Ugpiakalnio, yra 
važiavimų Nęw Yorke rugsėju itfšiMęs, kuomet komunistai ir 
14 d., >939 m. ĮSuv^lavjmo naciui bendrų hpptį Wktrė U« 
zoįiucijos pasirodė spaudoje nimt kardų, h k|t<r
iš jų matome, kas rupi musų kiais budais naikina krikŠčio- 
kunigams. Tų rezoliucijų pri- niškųjų civilizacijų. Musų kurii- 
imta nemažai: Jčielųs vienuolija, gai nė kreivų ųklm uepųŽVpIgi-l 
Pirmoji rezoliucijų — taj sypi- į §1 pasąulinį katėl^ms lt 
kinimas Kauno metropolitų žodelio ųesųrųdu tųp ręJHąlų 
Skvirecko; antroji — tai sveiki- prabilti. Mu»9vkiip|gąi nematė 
nimas Lietuvos vyriausybėą; tre- • įsisiūbuojančiu hkPgUt kuiioS 
čioji — tai sveikinimas Lietų* j ima mėtyti Petro Wvų į visas 
vos Katalikų Centro; ketvirtoji • puses ir visaip jį daužyti. 
_  tai papeikimas gęneraiiam

gai nė kreiva akim nepažvelgiu

NAUJIENOS, Chicago, III.

Musų romiški kunigai pasiro-
Lietuvos konsului ~ dė akląis, ųptĮlM$lČiafa la|ko

ženklų. Mųsų Uųų|gųi pasirodė 
nesugejjančjąis |vęrtiųtt ųe vįęų 

įbėgančių reljcąlų, kUfiė šjų lai* 
i n.<£ puąc<u|i'' jVprČia auk.Štyji ko** 

nų kolegijos rėmimo reikalu; jomis> nesugėDų pg^lgti | 
šeštoji jaunimo reikalu, jep- musų Amerikoj ||eiĮįv}g kąs^iey 
tintoji skautų reikalu; a&tttD*:Įlinius gyyybjniųg ^|kąjųs. Mo
toji—profesoriaus ĮPa^to Ipar- 20iiucnpjJj ^b|ę igųpipių pripą* 
šruto reikalii; devintoji ‘įžįsta reikąlų jį telkti į orgąni- 
nierikos lietuvių Romps^ zacijas, kad lengviųu butų jį pa- 

° laikytį k.ątąlĮkiskų ir lietuviškai 
kdlhapčįų, 6 tyli apie įvedimų 
angliškų evangelijų ir angliškų 
pamokslų į lietuvių bažnyčias.

Lietuvoje didžiausias sujudi
mas ir susirūpinimas dėl plin* 
tančipfr girtybės. Giftybė Ameri
kos lietuvių tarpe, tur būt, dai' 
plačiau praplitusi ir giliau šak- 
jįįį- įleidusi, negu Lietuvoje. O 
irįusų romiškieji kunigai apie tų 
piktų iki šiol tylėdavo ir dabar 
apie jį nutylėjo. Kaip gi nenų- 
tylės, jei jie-patys prie įvairių 
progų tuština’ brangių gėrimų 
butelius. O piknikams atėjus, 
tai musų romiškieji kunigai su 
visais papapijnais vyrais mote
rimis ir jaunimu labai žemai 
kloniojasi Bachui (girtybės die- 
tvilčiui), -fai va kodėl inusų ku-

paminėjimų Dr. Jono šliupo sa
vo prakalboje, pasakytoje lietu* 
vių dienos programo metu Nevv 
Yorke; pepktoji — tai Marijo-J 
nų kolegijos rėmimo reikaluj

skyriaus palaikymas Lietuvoj 
organo “Tiesos Ęeįias“; (Įešipi* 
toji — pamaldų vadovėlip rei
kalu; vienuoliktoji
menkos lietuvių katalikų rejkn*
lu. u.r

Tai va kas Amerikos lietuvių 
romiškiems kunigams rupi hlp

pietų Ą<
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Dr. Karolis Nurkaitis
AKIO GYDYTOJAS

Prirenka aki** 
n i us atsakau- 
čiai ir sųžinin-

VALANDOS: Utąrninke, Ketver
ge ir Subatoj nuo 9 iki 9 VAk. 
Panedėlį, Seredoj ir PėtnyČioj 

nuo 9 iki 6 vąl. yak.
3421 So. Halsted Št.
Telefonas YĄPDS 3600

1 !WIWR»

WAVJIENV-ACMfi Telephoto 
“Sąugumo zonos,“ kurias nustatė Amerikos zenos.

Rus griežtų! reikalaujama, kad tose vandens zonose ka
riaujančios valstybės susilaikytu nuo karo veiksmų.

į. Atstatybo B-ves 
Likvidac. Komisijos 
jnario pareiškimas

■'Z*

Gš. M. rugsėjo Į "d.■•“Vtenybės“ 
ėdi tori a fe Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės reikalu tarp kitko 
išrašyta: “Nejaugi skundėjai 
negalėjo palaukti iki likvidaci
jas komisija baigs savo dar-

-_________ ._______ Ketvirtadien., spalių 5, 1939

Iš Lietuvos L dr.strikol’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 80. ASHLAND AVI 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Dd 8 

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

Namų Tel: Prospect 1939

(1936 m. seime) “...nutarė 
bendrovės turtų likviduoti ir 
įautų pinigų sumų išbalinti šė- 
rinlnlcamą. Tas darbas buvo pa
vestas specialiai tam reikalui iš
rinktą! komisijai, į kurių įėjo 
dp. B. ĮĮ. Vencius, J. Ambrazie
jus, ir Lietuvos vicė-konsulas 
P; Dąužvardis, kurio vietų vė
liau užėmė Jonas Budrys, Lie 
tuvos Generalinis Konsulas New 
Yorke“.

Kaip 1Q36 m. Šeri ninku seimo 
srinktos likvidacijos komisijos 
narys, turiu garbės pastebėti, 
kad nepaisant p. irmininko pa
reiškimo, deja, ši komisija nėr 
fali savo darbo “baigti“, kadan

gi ji dąr negavo galimybės te 
.iarbo netgi pradėti, ir ligi šiol 
direktoriai tebeveda visu, ben- 
iioves reikalus.

Pati musų komisija turėjo, 
aęrpds, porų posėdžių, ligi jos 
pirmininkas p. Daužvardis iš 
vyko Chicągon, ir savo vietų 
užleido p. Budriui. Šiais metais 
įvyko tik vienas komisijos po
odis. Pernai ir šiemet atskiri 
komisijos nariai buvo keliais 
atvejais kviesti į direktorių po
sėdžius, kur paaiškėjo, kad ben
drovės turtas y^a likviduoja
mas. Likvidacijos komisijos na 
riąi tokiuose pasėdžiuose daly? 
vau j a tik patariamuoj u balsu, o 
nutarimus daro ir .vykdo patys 
direktoriai. Komisija iš direkto
rių negavo jokio turto nei rei
kalų, ir direktoriai mus infor
mavo, kad jie patys per tris 
metus turtų supinigins ir liku? 
šių sumų atiduos komisijai iš*

Sausros alina Dzūkiją
ALYTUS. — Dzūkijoj nuo 

sausrų išdžiuvusi žole, bulbojai 
ir daržovių lapai, o taip pat 
ūkininkai neįarja užsilikusių 
pūdymų ir ražienų. Daugumos 
gyventojų .išdžiuvo, ar baigia 
išdžiūti, šuliniai.

7

UK1U SPEC1AUSTA.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAŠ

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

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

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
2808 West 63r<l Si

I

I*

aro, trečiadieniais ir sekmadie
niai? pagal bus i turimi

Telefonai! HEMLOCE IJii
DR. VAITUSH.

LIETUVIS 1
Mano 20 metų praktikavimai 

jūsų garantavimas.
Optometrlcally Akių Specialistą* I

Palengvina aKių Įtempimą, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervtrotu 
■no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri 
vengia teisingai akinius. Visuose at 
sitikiĮnuose egzaminavimas daroma? 
iU elektra, parodančia mažiausia: 
dairias. Specialė ntyda atkreipiama 
į, mokyklos vaikus Kleivos aky v 
atitaisomos.
VALANDOS; nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. 

i>au*eiy) atsitikimų akys atitaiso 
no* b<* akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland Av,

Phone YARDS 1373.

___Kiti1 LietoDaM

Dr. M ar gėris
3325 So. Halsted St ' 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po ^iet 
ir nuo 6 Iki 8 vąkaro 

šventadieniais tik susitarus
Pbone YARDS 7299

Oi Į^^tĮlftįįr^.ią^^.i^.^.ji.J.MA-.Hli , ■ lAiUJill I. I ■■■II ■
^>,1 . ...................................

pigųį sųvp suyąžiąvimuose ig
noruoją jjlaivyįės klausimų.

Savo dvasiškų skurdų musų 
romiški Kunigai parodė savo re
zoliucija, išreiškiančia apgai.es - 
|av|mų> “kad geperalis konsu^ 
las P. Budrys savo nesąmonin
gu netaktu įžeidę visų katalikiš
kų visuomenę, viešai paminėda
mas Dr. šliupo vardų, kuris vi
sada varė griovimo darbą.”

Tai va, kur musų kunigų jau
trumas ir pastabumas pasirodė. 
Tokia greit užmirštama gyveni
mo smulkmeną musų romiški 
kunigai iškilmingai užrekorduo- 
ja ir griausmingai prieš tai pro
testuoja, o nemato musų gyve
nimo ydų, kurios katalikiško 
gyvenimo pamatus griauja. Mu
sų kunigai ignoruoja nuo seniai! 
apsireiškusius kredito nedaran
čius reiškinius katalikiškose or
ganizacijose, kaip va, Moterų 
Sąjungoje ir toje draugijoje, 
kuri giriasi turinti net švento 
teyp palaiminimą ir jo suteik
tus atlaidus. Sakysime, 'ar gra
žu ar naudinga katalikiškai vi
suomenei tie kivirčai, kurie kilo 
dėl Moterų Sąjungos 1-mos 
kuopos? Dėl to reikalo dvi 
smarkios bombos jau sprogo 
“Draugo” špaltose. Matyti, mu
sų roipiški kunigai yra tolire- 
giąĮ. Mato tik tolimus reiški
nius, p pemato reiškinių jų pa
nokėse įvykstančių.

Užvirę pasaulyje titaniška ko
va. Viena svarbiausių tos kovos 
priežasčių yra nevykinimas so-į 
cialio teisingumo. Juk jei paim-) 
sime platesnėje prasmėje socia
li teisingumą, tai pamatysime, 
kad ir Lenkijos žlugimas šio
mis dienomis įvyko dėl nevyki- 
mmo gyvenimai! socialio tei
singumo. Lenkija užgriebusi a- 
pie 8 milionus ukrainiečių juoš 
prievarta Vertė tapti romiškais 
katalikais, uždarė jų visas mo
kyklas, draugijas, knygynus ir 
visur draudė vartoti ukrainie
čių kalbų, uždraudė jų laikraš
čius leisti. Kadangi ukrainiečiai 
rimtai pasipriešino toKiam len
kų šovinistiŠkam persekiojimui- 
ir nutautinimui, ir kadangi uk
rainiečių pravoslaviška dvasiš- 
kija kvietė savo žmones prie 
vienybės ir kovos prieš tokius 
žiaurius lenkų darbus, tai lenkų 
valdžia su pilnu savo romiškos 
katalikiškos dvasiškuos pritari- ' 
mu pasiuntė į ukrainiečių už? 
grobtų. krąštą baudžiamus bū
rius. Tje lępkų baųdžiąmieji bu? 
riai (savo rųšies kazokai) žiau
riausiai ir žvėriškiausiai kapojo 
nagaikonps, plakė* visai nekal
tus ukrainiečius, sudegino jų a^ 
pie šimtų pravoslaviškų hažnj*- 
čiį, ir ■užgypė jįėms bent kur 
savo kalba melstis. Tas atsitikę 
pora melų atgal.

Na, o ar kas girdėjo, kad Ko
mos katalikų bažnyčios galvą 
popiežips butų subaręs lenkus 
už tokius žvėriškus darbus. Ne. 
Niekas to negirdėję. O juk ręU 
kia pripažinti, kąęl lenkai sąvp 
skaitė labai gerais Romos ka
taliku bažnyčios vaidai

i- r* •* ’ y • 'L

m. (Bus daugiau)
3

; Apart to, spaudas dalyje ne
seniai tilpo p. A. Mikalausko, dalinti tarp šėrininkų. 
B-vės^pirmininko straipsnis, ku
riame tarp kitko ir parašyta:.

Dr. B. K. Vencius, 
Likvidacijos Komisijos narys.

TeL Office Wentworth 6tM 
Rez Hyde Park 3391 

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

Valandos—1—4 po pietų,' 7—8 vak iiclryriĮP <»•

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso*

Ofisus ir Akinių Dirbtuvė 
W West 35th Street 

r --Tipas Halsted St.
Valandom nuo 10 iki 4, nuo 6 iki l 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Dr. Friedman
CHIROPODIST — KOJŲ 

SPECIALISTAS
4729 S. Ashland Avė.

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

Telefonas YARDS 4888

laidotuvių direktorius

John F. EudeikisA t ••
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
. PIĘNĄ IR NAKTf ,;t

Visi Telefonai YARDS 17414742
‘ 4605-07 So. Hermitage Avė. 

4447 South Fairfield Avenue i

* ■ I ■ ■ > ■ Telefonas LAFAYETTE 0727

4 koplyčios visose
1.V jUC. czx 1 Chicagos dalyse

LIETUVIAI
KITATAUČIAIGYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvzood 5197.

DR. HERZMAN
IŠ rusi jos ■

Getrai lietuviams Žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th St., netoli Morgan Si.
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Varde U3Q 
Yąrde, 1138

Dr. F. Pulsuoki Le.Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

I. J. ZOLP Phone Yardg 0781
J 646 Weąt 46th S>treet Yards 0782

Klausykite musų rądio progrąmų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

nuo
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

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

S. P. MAŽEIKA
5319 Lituanica Avenue

apšildyrno reikmenų (piaptj ga
ru ąrbą‘ka$tu vąndęnių šildomą,
Nereikia pinigų Įmokėti—-36 mė- 
pąsiJ't ^fnokži1i”iui—žema palū
kanų kąlną. ticthvlB shlesmapąs „

■ j. iiuijavionjs
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3579

Office and Res. Pbone Cainmet 747: 
Office Hoųrs:g-4 p. m 7-8:39 p. m

DR. ST NA1KELIS 
Physician and Surgeon 

3261 So, Halsted Street

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tek BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 vai. vakaro

i- : . , -"v . j • .

Spausdinam

CįlA^E' coąl' companY” 
5332 So. Long Avenue 
Tclctsnįj PORTSMOUTH ąoąz

FRONTAS "Miąe Run iš geriausių mainų, 
/dulkių išijmta Perkant S*?.40 ** .J .«• a! T ' * w P-M

. . ; . . . M ’ ....$7*40
perkant 5 tonų? ar daųgifcų Toną# R

Sales Ta^ ekstra.

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

A’cJAra vąkąraiš iki vai.
Nedėliomią iki 1 v; dieną

---------------------- --- '■ ‘ ‘’

$307 Lituanica Ąyęnuc phpųę Yąrjis 4908
... l !■!»,'I'*■■!»■.« I ............. Į II .J.f,...,. .... .... ,.| i.  ........................................ m*

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Av«. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Gourt ęicero Phone Cicero 2109
* pilJui1 ' —.r ; r,"1: '.'L" m

-i11 i.. M?- — r*~— r:—r?r ■."■v?":—7-      — —

Laidotuvių Direktoriai

¥=
A. Montvid, M. D.
West Towri Štate Bank Bldg. 

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3116 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

lt ^^MBlNoSfllEA^NG

SUPPLY COMPANY Not ine. 
West 18th Street

. ‘ | • vhkarus nuo Statę Street
Ir mu^ų ^’ątyręs |nžinįerių$ atvąžiųoš į jų?ų 
namus ir lUteiką DYKAI apskaičiavimą dėl na-

’ h *.
‘ • ’ vi

.'* I

POOAj
daųį|^r.ę_
5 tonus ar daugiau .......................
PETROLEUM CAR50N CQKE

Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

NARIAI
Chicagas,
Cicero .
Lietuvių
Direktorių
Asoęmdius

Ambulance 
Patarnavi
mas pieną 
ir naktį,

Dr. Charles Segal
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 3 po
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13

Rez. Telephone PtAZA 3290

pLAKĄTŲS, MIETUS 
BJZNIOi'KCiRTELĘŠ 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DARPMĘ VįSpKJŲS 
SPAUDOS DARPUą

NAUJIENOS

cs^saMa

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Flsce Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ę*st 168(11 Stree, TaL Psllman 1«6
■........................?-■ ■■.-'it!*»! v -t-------- —------ i ’--------------------- r—----------------------------------—

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phoue Lafayette 8024
-r*"/;jrrrTJ'..'3; ..y 11 r??-f".r-???■—r■ ?»■> ■'

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituąnica Ąyenue Phone Yards 4908

Tel. Yards 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 Iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12 

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

x ir Akinius Pritaiko 
uu49 q jTAĮ.«:TF.n

llr. V. E, SIEDI.INSKI
DANTISTAS

Pirm.. Trečiadieni, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė.

T*L Vards 09»4.
ĄntnuL Kėtvirtąd. Penktadieni 
4143 So. Archer Ave« 

Tek Lafayette 3659

K. P. G ŪGIS
advokatas /.

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-3 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 981*.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.
- .   u. —t—IT ‘y, —

/ .». ♦ *•> .. •

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 VV. Madison St.

Telefoną. MONKOI OT61

A. A. ŠLAKE
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų TeL—Hyde Park 3395

Remkite tuos, kurie 
’ garsinasi 

NAUJIENOSP?'
’ ’ h ;

apgai.es


Ketvirtadien., spalių 5, 1939

GMando ir Ohio Žinios
- 1 '■■■■■» ■‘■-i

Ar komunistai nori vienybės? -— Jauna lietuvaitė išvy
ko studijuoti dietikos. — Darbai. — Automobilistų 
žiniai. — Stebuklų nesidaro. — čalis ir kiti kavalie
riai susirūpino.

Dažnai ir labai dažnai ko
munistiško nusistatymo žmonė
se skelbiamas šūkis, kad sto
kime į kovą, stokime už vie
nybę, Na, ir tas šūkis skelbia
mas per paskutinius kelis me
tus, o rezultatų vis nėra. Nei 
jie vieni nieko nenuveikia, 
nei daugiau prie savęs šali
ninkų nepritraukia.

Taigi, čia yra kas nors kal
tas, kas nors stato kliūtis, kad 
nesusidaro vienybė, nesusida
ro draugiškumas lietuvių tar
pe. Esant tokiam mažam lie
tuvių skaičiui, ir dar turime 
tiek daug bartis, tiek daug 
skaldytis į mažas grupeles, 
mažus būrelius. O tas kaip tik 
ir sumažina visų jėgas.

Jau ilgokas laikas, kaip 
Clevelando. pažangieji veikėjai 
darė planus ir turėjo daug pa
sikalbėjimų organizacijų klau-

Nauji 5 sekcijų keturkampi 
BOILERIAI .... $@7,00 
2 FLATŲ $175.00 
STOKERS .......

special.
MARQUETTE

Automatic Heating 
_ Sales

6747 S. Westem Av.
Tel. HEMLOCK 1770

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publio Liabl- 
Utlea.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St 
t

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

simu. Labiausiai šiais laikais, 
kada ateivių, skaičius dikčiai 
mažėja ir atsirado gyvas rei
kalas prie darbo traukti čia 
priaugantį jaunimą.

Taigi, kelios savaitės atgal 
spaudoje paskelbėme atsišau
kimą, kad gal butų pravartu 
aptarti galimybes suvienyti į 
vieną kūną SLA ir LDS. Va
dinasi, užuot turėję du susi
vienijimus, turėtume vieną 
kaip ir praeityje buvo. Ir da
bar yra narių, kurie priklau
so prie abiejų susivienijimų 
Aplamai susiskaldymas nėra 
pageidaujamas, kadangi lietu
vių išeivijos jėgos mažėja.

Tiesa, SLA organas “Tėvy
nė” į šį klausimą atsiliepė pa
lankiai. ‘‘Tėvynė” įdėjo veikė
jų atsišaukimą be jokių pri- 
dėčkų ir išvadų. Iš to galima 
matyti, kad SLA nori vieny
bės, nori artimo meilės, kaip 
ir bile fraternalė organizacija. 
“Tėvynė” nieko nepridėjo ir 
neatėmė ir klausimą paliko 
nariams aptarti,—ar sumany
mas butij, naudingas ar ne.

Tą patį padarė ir draugiški 
socialistų laikraščiai “Naujie
nos” ir “Keleivis”. Jie visuo
met nori draugiškumo ir vie
nybės. Taigi, ir šiame organi
zacijų vienijimosi klausime jie 
paliko atviras -skiltis dėl iš
reiškimo nuomonių. Jie įdėjo 
atsišaukimą be pridėjimo vien
pusiškų patarimų ir draugiš
kumu visuose darbuose.

Ret iš komunistų pusės pa
sigirdo visai kas kitą. Matosi, 
kad jie vienybės r^ori ne dar
buose, bet tik pasigyrimuose. 
Jie pasigyrė, kad mes visų 
draugai, štai kaip kalba LDS 
organas rūgs. 15 dieną.

Gražu kalbėti itpie susivie
nijimų suvienijimą ir pasek
mėj to galingos lietuvk^frater- 
nalės organizacijos sudarymą. 
Nei vienas sąžiningas žmogus 
juk tam negali priešintis.

“Bet kaip tątai atsiekti, tai 
jau kitas dalykas. Pat pradžio
je juk buvo vienas susivieniji
mas. Vėliau jis perskilo. Pa
sėkoj to atsirado du' susivie
nijimai. Vėliau, 1930 metais 
reakcinė vadovybė suskaldė 
SLA. Susibudavojo LDS. Da
bar tuos susivienijimus suvie
nyti, tai jau didelis darbas. 
LRKSA vadovybė apie vieny
bę nenori nei išsižioti. SLA

NAUJIENOS, Chicago, UI.
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NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto
Galeazzo Ciano, Italijos užsienių reikalų ministras (po kairei), tariasi su Hitleriu (viduryje) ir Joa- 

chim von Ribbentrop.

į [ACME-NAUJ1ENŲ
JOLIET, ILL. — DU ŽMONĖS ŽUVO ŠIOJE GELEŽINKELIO KATASTROFOJE

vadovybė taipgi neprielankiai nedasako.
atsineša. LDS kelius sykius. Mano nuomonė pasilieka ta 
siūlė LRKSA ir SLA bendrą pati,* būtent, kad mums reikia

riais kultūriniais 'klausimais, j^uk abiejuose susivienijimuose 
Musų siūlymai betgi padėta yra visokių pakraipų žmonių, 
šalin. Tai kaipgi galima pri-iYra gerų veikėjų Mr gerų pat-
eiti prie pilnos vienybės, jei
gu jau negalima susitarti daug 
mažesniais kasdieniniais rėk 
kalais. LDS gal ir taip labai

jis tvirtesnis už kitus! susivie
nijimus. Nariais taipgi gana 
gražiai auga. Jis turi gražų

rijo tų.
Taigi, neatsižvelgiant kai ku

rių užsispyrimą, reikia šį klau
simą giliau aptarti. Mes turi- 

Fiyansiniai me nepamiršti ifc to, kad ka-

Turtas virš - - - $3,500,000,00 
Atsargos kapitalas - $250,000.00

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

and
MNGStfFED

LOAN ASSOCIATIONofChicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 4192 ARCHER AVENUE 

SAVINOS FEDERALLY 
v INSURED

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

RE AL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash (mokė
jimo ant lengvų Mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių. namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

OHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

vą/
Taigi, taip atsiliepė LDS 

organas * vienybės klausimu. 
Veikėjų atsišaukime nebuvo 
kalbama, nė priekaištai daro
mi nei vienam kuriam asme
niui, tačiau LDS organas tuoj 
griebėsi atakuoti SLA virši
ninkus, nors šis vienybės 
klausimas pirmiau nebuvo pa
keltas. Kiek man žinoma, gal 
tai bus dar naujas reikalas, 
kuris spaudoje pasirodė.

Taipgi, sakoma,, kad nega
lėjo susitaikyti veikime kaiku- 
riais Lietuvos klausimais. Tas 
gal būti tiesa. Kaip kur kolo
nijose pasitaiko asmeniškumų 
ir draugai iš abiejų pusių ne
susitaiko. O labiausiai, kada 
ir komunistai daug pasikeitė 
Lietuvos klausimu. Pirmiau ir 
jiems viskas atrodė kitaip. 
Labiausiai, kada Rusijos poli
tika paaiškėjo, būtent, už kurią 
pusę ji stoja ir ko nori atsiek
ti.

Dabar dėl geriausio finansi
nio stovio. Čia jau kyla klau
simas, ar LDS iš tiesų taip 
stipriai stovi, ir stovi geriau už 
SLA. Su laiku mes ir šį klau
simą galėsime giliau išgvilden
ti.

Taigi, kiek iš nurodytų fak
tų galima spręsti, LDS nesto
ja už vienybę, nestoja už drau
giškesnį veikimą, bet tiktai 
daro savotiškas išvadas save 
aukštai pakeldamas.

“Vilnyje” Pruseika rašo, kad 
senieji politikieriai nukris kaip 
supuvęs obuolys nuo medžio. 
Tačiau jis nepareiškia savo 
minčių tinkamai. Turėjo pasa
kyti, apie kuriuos politikierius 
jis kalba. Juk tai komunistų 
tarpe jų yra gana daug. Ir an
tra, kas užims jų vietas? Pru
seika nieko nesako apie jau
nimą ir nenurodo, kad jauni
mas galės užimti “nukritusių” 
politikierių vietas. Vadinasi, 
komunistų spauda sako, bet»

da jau jaunimas paiims visą 
darbą į savo randas, tai tada 
jau bus daug' mhžiAu party- 
viškumų, o gyvups ameriko- 
4iiškumas, kuris greičiau suves 
visą darbą į vienas rankas/

Tai kodėl mums nestoti į 
darbą ir jiems nepadėti?

0
Jauna lietuvaitė, Adelė Sa

dauskaitė, išvažiavo į Colum- 
bus, Ohio, kur lankys 
State universitetą. P-lė 
dauskaitė pasiryžo baigti 
slo specialistės kursą, 
pasisekimo jaunai lietuvaitei.

—*------ę--------------------------- ;--------------------------------------------1-----------------

Lietuva tektų, bet rupi tas, 
ką jis turės daryti su Smetonos 
medaliu, kurį jis gavo nežinia 
už ką. Jeigu Stalinas liktų Lie
tuvos ‘‘apiekunu”, tai vargiai 

w ♦

jis gerbtų tuos medaliuotus 
kavalierius. O ar Čalis galėtų 
padaryti kokį gišeftą su Sta
linu, tai čia kitas klausimas. 
Mat, daug tų medalių buvo 
dalinta ne 
riams, 
riams. 
daug 
tarpe.

Lietuvos didvy- 
bet Smetonos didvy- 

Taigir >4hs ir sukelia 
neramumo kavalierių 

—Jonas Jarus

Obio
Sa

nta i- 
Gero

■

t Labai daug kalbama apie 
darbus, ir daugelis sako, kad 
darbai musų mieste eina ge
riau. Tačiau vis dar matosi 
didelės bedarbių minios 
tūkstančiai yra šelpiami.

Visi, kurie tik vairuojate 
tomobilius, pasiskubinkite 
snius atnaujinti. Laikas pasi
baigė su rugsėjo 30 diena. Nuo 
dabai-, ką tik policija pagaus 
su senais laisniais, bus bau
džiami. Laisniai atsieina tik 
40c. v

Clevelando Rymo .katalikų 
bažnyčios užsakė extra maldas, 
kad Dievas išgelbėtų nuo pa
saulinio karo ir suteiktų ra
mybę žmonėms.

Katalikai turi geras inten
cijas, pasisakydami, kad ka
ro mums nereikia. Nereikia nė 
kitų šalių darbo žmonėms. 
Bet jie ir tą gali žinoti, kad 
Dievo malonė nėra reikšmin
ga ir niekas tokių malonių ne
suteikia tol, kol darbininkai 
nesusipras ir. neatsipalaiduos 
nuo visokių išnauduotojų. Tik 
tada galės pranykti karai ir 
visokios skriaudos. Bet pirmą 
reikia eiti prie vienybės ir su
sipratimo, o ne laukti, kol kas 
suteiks kokią malonę. Tokių 
stebuklų niekas nepadarys.

THE BRIBGEPORT
KN1TTING MILLS

f. SELEMONAVICH
SVETERIų krau
tuvė atdara kas 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS
T^lofonas

VICTORY 3486 
504 VVEST 33rd STREET

CHICAGO, ILL.

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

. C AG A ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išditbyfečių naujutė
liu karų tokiomis kainomis, 
imViu negalime niekur kitur 
rasti.

uaoar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
vra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja pubŲkai.

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą 

kuris tarnaus daug metų’ už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALI E per

DVEJUS METUS.
Musu parodos kambarys 

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

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

(X)OK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.Iš Lietuvos
VILNIUS. — Užmegzus san

tykius su Lietuva, Vilniaus ra
diofone buvo panaikinti ligi to 
dįLoti nepalankus pranešimai 
apie Lietuvą. Prasidėjus Vokie- 
tijos-Lenkijos karui pranešimai 
iš Vilniaus radiofono lietuviu 
Jcalba^-Vięl pradėti, tačiau nebe

Dabar ‘pranešama lietuviškai 
apie karo veiksmus jr apie tai, 
kokių lengvatų suteikta lietu
viams Vilniaus krašte.

> /
arcus

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties — I

JNSTflLL A “SQUARE DEAL” 
W^ HEflTiNG PLAKT NOW!

“JUSU TARNAS”

- e
Automatinė silumu' pv 
članie gerume. <PigcnniR 
lengvesnlH Vartoti. Sto ' 
ker 5 iki 8 kainb. Su 
palukanotn tik............... _

MODERNIŠKA M AUDI N® 
Pirmos kokybės įrengimas su 4’/^’ 
recess vana, wall liung Įavatory, klo- 

eetų |reng. su 
balta sėdyne. 
Nuostabi ver
tė. Gali pirkti 
dalini. Pirk 
musų budžet. 
pLinli-$5 ' {mo
kėt—$5 | mėn. 

Kiek patuk.
$46.85
Be Trinių

50
i 

mėn.

.W.G.E.S į 
•4

I

n

COMPltu

Ugirsit 
muziką

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

Kasdien
iki

vėliausias žinias, 
Ir kitus (domius 

pranešimus.

VANDENS ŠILDYTU V AS 
Viskas Iki pilnumos vidutinėms 
kamb. apSildyti. Įeina boiler, radiator, 
įtalpos, kranai vandens tiekimo prie- 
tąsąs, autoniRtinis drėgmės regulator.

pn

Mokės. žema; 
kaip $5 X 

mėn.

Dykai apskaičiuotė • Be
Ekspertų inžinierių patarnavinftfs

Naudokitės nitisų žemų mokesčių budžeto plano 
nauda.

kalais Eiti į tas Krautuves,

Commcr* 
etai 

Sag. 1924

MAIN 
STORI
I7Ž5

S. stot* St.
Cal. 5200

Open Etos. Til 7i30>s®z<Sanday UntH I p. m.

*■

au
lai-

Tik palaukit CALumet 5200

5QUARE OEAVo
PtUUBI»K» X Z

MADŲ

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA ......... ..............-..........
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ..........................
SIENŲ POPIERIUS .....................................
VIENO KAUTb ENAMELIS .....................

PRISTATOME MIESTE VISUR.

.......... 97<t
$1.10 aukšč.
... 5£ aukšč.
.... ...  $1.65

“Dirvos” čalis labai susirū
pino, kada pamatė, jog Sta
linas sukasi apie Lietuvos že
mę. Čaliui daug nerupi, kam.

KLAUSYKIME
ŠALTINIEM RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ ‘“"S“

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HL

Vardas.

Adresas.

Miestan

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
’.TB

3c 
18c 
75c

M

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

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

Chicagoje—paštu:
Metams _______________
Pusei metų ----------____ _
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui _____ _

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ___
Savaitei i..-_______ _____
Mėnesiui ------- --------------

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, pasta: " V-/ii ■ ■ ■
(Atpiginta)

Metams ---- ___________.... $5.00
’ Pusei metų ........  - 2.75

Trims piėnesiams -------—— 1.50
Dviem mėnesiams ----- —- |.0Q
Vienam mėnesiui __ _______ .75•r . . i . : ; >■
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams $8.00
Pusei metų -----------------------4.0Q
Trims mėnesiams --------  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mondy

Orderiu įtariu su užsakymu.

Anglijos darbininkų taikos tikslai

Lietuva neramiu dįsnų mptu
• specialaus kprespdndehto Lietuvoje)

Pąšąų jums rųgpiučio mėn. t turėjusi daug darbo iki geležin
ėj Ar gąūsiĮe š)H mano lęiš- kęlį nuo nąoterų ąpyąlė ir jas 
ką, nedailu upĮRrinp. Jei pora įšyąįkę. Kalbamą, kad kituose 
Įjienij ąfgąį pųr^haje pakriko lųįestvĮose taip pat buvę pana- 
|ąrpįĮąjip|įs ir oro su- šių scenų!
sisfekiinąs, ąfaį jau dabar Lietuvoje dalina mobilizacija 
rpęs tęlefopų įr 'te|ę^rafu nega- ppaėįo viąąi nepastebįamai i’* 
lijpe sųs$<ąlį)ęjį su ‘daugeliu Ėu- ramiai. Pašauktieji atsarginiai į 
ropos vąįšltyįnų miestais. Kaip §avas dalis skubiai suvažiavo, 
mątoįe, visi įęųpųripgi ir civili- Kijį tiesiog iš darbo skubėjo į 
zącijos saitą), kurie jungė va|s- savo dalį. Pašaukti kariai pa- 
tybčs — pas muš pradeda irti kartotinam apmokymui, kaip 
ir nutrukti. 0 kas bus už poros paprastai kasmet šiuo metų bū- 
dienų? Baugu, kad ateityje tarp vą. Tiesa, dabąr jų daugiau pa-
Į
truktų, feet dar baugiau, jei mes
ąfsi(|ųF^iųiP priešinguose 
frontuose, nors į tai visai nesi- 
nori tikėti I Bęt visais atsitiki-

I • ' • •* t • • i ■ a t -•I 
sjų visas galimas pastangas su

r 0 S »P L ibf /-. ♦ r

Žmogus skaičių
* lentelėje

■ y

Žinomas prancūzų statistikas 
Georgės Colienas smulkmeniš
kai apskaičiavo žmogaus kūno 
dalių kiekį ir darbus, kuriems 
žmogus atiduoda savo gyveni
mą. ‘

Suaugusio žmogaus kūne 
yra 4—5 litrai kraujo. Viena
me kubiniame kraujo centimet
re yra maždaug septyni ašluo- 
ni tūkstančiai baltųjų ir penki 
milijonai raudonųjų krąujo ru
tuliukų, visame kūne yra 33-36 
milijardai kraujo rutuliukų. 
Kai įsipiovus pirštą išbėga vie
nas antras lašelis kraujo, mes 
netenkame per milijoną raudo
nųjų kraujo rululiukį.. Baltieji 
kraujo rutuliukai kasdien su
naikina po keletą šimtų į krau
ją patekusių ligų pradų. Žmo
gaus, kuris dirba užteršto oro 
aplinkumoje, kraujo rutuliukai 
turi nepaprastai daug darbo ir 
per dieną sunaikina tūkstančius 
į kraują įsibriovusių pražūtin
gųjų ligos pradų. _ Dėlto inaža- 
kraujams, turintiems mažiau 
baltųjų krąujo rutuliukų, taip 
pavojingos nesveikos gyvenimo 
sąlygos. Kraujas teka po 30 
centimetrų per sekundę. Sudė
jus visas gysleles, kuriomis 
kraujas teka, gausime 560,000 
kilometrų ilgumo gyslą. Išties
tų žmogaus plaučių paviršius 
užimtų per 130 ketvirtainiu

TĮįf/f r'}’,*'*.■?

ffiPS PBANAjAVĮMAS
Ii. Mis,,,, .11.1,1,,l„„

kaą prieš metus laiko “pąjsve 
v Mra. po !«>

“taikos” Ijuvo atiduotas 
k''aštas'

vąkųoję, tas kopi^nįstį| or
ganus rašė: 7 .

“Taika! Kiek dąpg pereįvtQ 
savaitę, pasislėpus po šiuo žo
džiu, buvo padaryta prigavys- 
'Žiu! ■

“Pasiremiant žodžiu 'tai
ką*, Čekoslovakija tapo su
draskyta !

“Pasiremiant žodžiu ‘tai- 
ka’, dviejų didžiųjų Vakarų 
Ėurppoj demokratijų vyriau
sybių premjerai f 1 
Įdįtlėriuį ir MųssoĮįniui, sų-

ir
v;

si
<■<

i 
ve 
■;

Sovife

Anglijos premjeras ir kiti valdžios atstovai yra ne 
kartą pasakę, kad Vakarų Europos demokratijos dabar
tiniame kare kovos tol, kol nebus sunaikintas hįtlerizmas. 
Todėl Anglijos ir Francuzijos pusėje šis karas yra karas 
prieš hitlerizmą.

Su šitokiu oficialiu nusistatymu sutinka ir tų dvie
jų šalių darbininkų judėjimas. Kaip Anglijos Darbo par
tija, taip ir Francuzijos Socialistų partija pilnai pritaria 
šitokiam karo tikslui ir visomis jėgomis remia savo val
džių pastangas lainjėti karą. Bet joms rupi ne tiktai fięk.

Darbo partija jau šiandien kalba ir apie busimą tai
ką. Jos atstovai sako, kad Europa turi būti apsaugota 
nuo tų klaidų, kurios buvo padarytos po pereitojo Pasau
lio karo. Kad ir hitlerizmas bus sunaikintas, bet jeigu 
bus padaryta tokia taika, kokia buvo padaryta Versalyje, 
tai Europa vistiek neturės ramybės.

Vienas žymiausiųjų Anglijos darbiečių, prof. Harold 
J. Laski, rašo New Yorko savaitraštyje “Nation”, kad 
‘.‘reikia ne tiktai sumušti Hitlerį, bet taip pat neleisti, kad 
atgytų tos sąlygos, kurios davė Hitlerį.” Dalis tų sąlygų 
buvo Versalio taikoje; dajis buvo valdžių politikoje po 
taikos pasirašymo; dalis buvo visuomeninėje Europos 
valstybių sistemoje. Taigi busimos taikos uždavinys bus 
daug didesnis, negu atstejgimas normalių santykių tarpe 
valstybių, nusikračiusių hitlerizmo.

v

“Mes turime pasiimti riziką pakeisti pačius Eu
ropos pagrindus”, sako tasai rašytojas; “kitokio pa
sirinkimo mums nėra.”

i i» * * *!• ■ ' 1 '■ '■ .

Pfof. Laski $5R(Įsį kalbąs viso ‘Anglijos darbininkų 
judėjimo vardų; Nęw Yorko dienraštyje “Times” tas ra
šytojas dar pabrėžia, kad Anglijos Darbo partija kovos 
už teisingą tąįką, prieš visokius pergalėtojų .pasikėsini
mus nubausti už Hitlerio piktadarybę^ Vokietijos žmo
nes; kad ji kovos ne tiktai prįeš kitų šalių, bet ir pfjęš 
britišką imperializmą, ir kad jį stengsis visam laikui' pa
šalinti karą, kaipo tautinės politikos įrankį..

Bet Anglijos darbiečiai žino, kad šituos tikslus įvy
kinti nebus palipa kapitalizmo sistemoje. Todėl jie yra 
pasiryžę reorganizuoti pačius visuomeninės santvarkos 
pagrindus Britanijoje.

Jeigu Hitleris laimėtų dabartinį karą, fai butų su
naikintos visos darbo žiųoųių viltys Europoje. Anglijos 
darbininkai stojo į karų, kadangi kitokios išeities jiems 
nebuvo. Bet, kariaudami, jię stovi opozicijoje savo val
džiai, kad jie galėtų sėkmingiau ginti savo judėjimo 
tikslus. ....... ■’ ■ J

Turkija nepasiduodu koijiu-nacjąms
Turkijos valdžia pranešę Lenkijoj ambasadoriui An

karoje, kad Turkija nepripažįsta Lępkijos pądĮalfnimę, 
kurį atliko Hitleris su Stalįnp. ' ‘

Tai yra aiškus ženklas, kad Berįypo-Maskvos ašiai 
pępavyHp pakreipti Turkijps savo pusėn, šita kryptim 
daugiausia darbavosi ir day tebesidarbuoja komunistiš
koji ašies dalis. Turkų užsienių reikalų ministeris, Shu- 
gru SaracogĮu, buyo “pakviestas” į Maskvą ir Stalinas 
su Afpjotovu stengėsi jį priversti atsisakyti nuo susitari- 
įį|‘o ęu Anglija ir Prancūzija.

Tųrkijęs atsisakymas šokti paga] komu-nacių muzi
ką yya matonj^s |r iš to, kad užvakar atvyko turkų karo 
misija į Ųonįoną tą^ti^ apie ginklų pirkimą iš Anglijos.

Reikia pastebėti, kad Lenkijos padalinimo nepripa
žino ir Amerikos Jungtinės Valstijos.

Vilnių Stalinas norįs pasilaikyti sau
“New York Times” gąyo pranešimą iš Kauno bevie- 

liniu telegrafu, kad sovietų valdžią ketiną duoti Lietu
vai “tam tijirų teritorinių koncesijų yi|piąųs krašte,u Įbet 
be Vilniaus miesto, kurį Lietųvą J^jkė ^ąyp tįkrąja gos*

nusilenke < 
Į- 

stiprino jų režimus ir nusilp
nino demokratiją visam pa- į 
šaulyje. ...  ' :

“Tai, ką suvažiavę į Mųnį- 
chą, keturi vyrai sakė esant 
taika, yra tik pasauliui akių 
ąpdiįmįmas. Yra tik, taip sa
kant, tarp taika!”
Tai buvo visai teisingai pasa

kyta. Bet reikia pastebėti, kad 
tai sake kuone visa spaudą Ą- 
merikoję, o ne vien tiktai kp~ 
munistų organai. Tokią nuomo
nę apie tą Miuncheno “taiką” 
turėjo dauguma žmonių ir Eu
ropos netotali tarinėse šalyse. 
Aišku, kad tą nuomonę turėjo 
(nors dar nedrįso viešai išreikš
ti) ir patys Anglijos bei Fran
cuzijos premjerai, nes juk tuo- 
jaus po Miuncheno “taikos” tų 
šalių valdžios pradėjo milžiniš
ką ginklavimosi darbą.

Tokiu budu “pranašystė”, ku
ria giriasi “Laisvės” redakto
rius, yra labai pigios rųšies. 
■■ ’ ' f 1 y AS < . | - ■ , i .

gęt jeigu pasilenkimas Hitle
riui Miuncfiėrie KūydVne taiką, 
o tik fašizn$’šustiprinimas, ku - 
riųo karas visai nebuvo pašalin
tas, tai kodėl komunistai dabąr 
reikalauja taikos su Hitleriu?

Bojšęvįzmp Mįppchepas.
R. Miząrą rašo:

“Sovietų Sąjunga reikalau
ja, kad Anglija ir Francuzi- 
ją taisytųsi šų Vokįetija... šį 
ręikąląvimą sveikiną visas 
ųasąulis, kuriapi rūpį taika, 
kuris nekenčia' karo.”

' > ’> *' ; ■ • i *' ’ ■■■

>{ą, ar šita “taika”, kuriąs 
dabar reikalauja Sovietų Sąjun
ga kartų su Hitleriu, nėra tokia 
pat apgavinga, kaip kad buvo 
Miuncheno “taika”?

Ką reikštų, jeigu Angliją ir 
Prancūzija dabar susitaikytų su 
naciais? Tai reikštų, |<ad Vaka
rų Eučopos dempkrafijoš ne 
tiktai nusijenkia Hitleriui, bet 
ir visiškai pasiduoda, nes juk 
dabar jau eina karas ir naciai 
yra pasigrobę kelis kartus dį- 
despį žęmės plotą, negu kad jie 
ręiĮįąląyo prieš karui praside
dant. Ar įio šitos Hitlerio per
gales Europa jau butų apsau
gota nuo pačių agresijų? žino
ma, kad ne. Pąklupdęs didžią
sias Europos demokratijas, Vo
kietijos fiureris nušluotų visąs 
mažesniasias tautas, kurios dar

. ■ i . i •išliko nepriklausomos, o paskui 
eitų prie viso pasaulio pavergi-

• • , t r ' f ’ { t; » | ^mo.
Tai yra taip aišku, kaip die

na. O betgi Rusijos bolŠevikąi 
nęsisarmątija reikalauti, kad 
Anglija ir Francuzija tokią> hit
lerišką “taiką” priimtų, ir M|- 
zara drįsfk šhkytĮ,’ kad tą ^ją- 
lijio - reikalavijną “syeikina v|- 
sąs pąsaųlis’T

pidęspį Jiųmpugą, besąžiniš- 
kesnį “akių dūmimą” sunku įsi
vaizduoji.

Žąčijpš sąitąį, kųfįe jungė vals- 
tyįiės"- ]
ir nutrukti. O kas bus už poros Į paprastai kasmet šiuo metų bū- 1 
Hienų? Baugu, kad ateityje tarpjvą. Tlpsa> dabąr jų daugiau pa
mušų ir jūsų visai ryšiai nenų- šauktą. •

Bet gi į lai nepaisant, visur 
Ūąrbas eina visai normale vaga. 
Jokių įsikarščiavimų ir išsišoki
mų! Tiesiog reikią stebėtis, kad 

maįs ir visokių įvykjų metu cp,- visų įaįp ramiąi užsilaikoma. 
Siti visas gpliinąs' pastangas su g visuolina mobilizai

tlk 8y’> ir cija čia Lietuvoje jokio įspu-
t iv . , , džio nesudarė. Visų spėliojama,au ir prekyba pa- ka(J L a nesutiksianti bet
.-T » ‘r. , ; kokiems kompromisams ir to

. dėl ėmėsi paskutinių priemonių,
pus a omos, si<eUjti visuotiną mobiliza- 

kur gyventoja. |ciją j. to fak(o
• t,. • z,.. .< • . idas, kad jau karas yra neišven-nepatyrus ir Ifitų visokių giamas ir jo veiksn už dienos 
nppajogumų ir pęmalonumų.L. iaukįamc. Bent šiuo me- 
Žmopęs <Hg k!)? daugiau pn- tu vį toksaį įsitikinim kad 
sipęrką 4Fųskos, cukraus, žiba-bent kar0 adžioje ne. 
lo ir klt«J namų apyvokai rei- bus*nti į lą vclniavą įvella

koše šių daiktų pritrūksta. Bet ne lik vįsų toksai įsitiki* 
Laikraščių iš užsienių jau ke- Plmas> bet ir tvirčiausias noras 

linta diena kąip negauname, štai vi?ąį nuošąjyje tvirtai
dabar tik suprąntąme ir labai pavp sieuaą saugojant. 
įvertinąiųe radijo reikšmę ir 
kartu šiuo metu mes labiau, ne
gu kada nors, pasigendame 
Klaipėdos, tų vartų į platųjį pa
saulį!

Vilnius dabar tos reikšmės 
Lįėtųvaį neturį, kokią svarbą 
turėtų, į ei piųms Klaipėda pri- 
kląusylų. Taį jokia kaina nei" 
vertinami hupstolįąif

peįai? su Klaipėdą šiuo m.ętu 
yra niekas telefonu sų'Sis'įek'ti negąJĮme, 

nors Lietuva lenais turi begales 
visokių prekybinių ir ki|ų rei
kalų.. ‘

Gautomis žiniomis, Klaipėdos 
gyventojų nuptaika šiuo metu 
visai prislėgta. Visi, kas tik gin
klą gali nešioti, mobilizuoti, o 
kiti į Vokietiją į darbus išsiųs
ti. Klaipėdoje likę lietuviai dar- 
bininkaį visi išgaudyti ir į Vo
kietijos gilumą išsiųsti. Jų liki
mas visai nežinomas. Klaipėdos 
krašte esamos vokiečių kąrĮuo- 
menės karių nuotaika visai ne- 
karinga. Viši pasigenda valgio 
ir kariauti tikrai nenori. Nei 
aukštesnieji karininkai prana
šauja, kad Vokietija karą prą- 
kišianti, nes esą su pusalkaniais 
kariais ilgai nekariausi.

Iš Berlyno gautą dar įdomes
nės žinios. Tvirtinama, kad te
nai darbininkai kietai nusistatę 
prieš karą. Mobilizuotus atsar
ginius karius moters palydi di
džiu skausmu ir ašaromis. Bu
vę net tokių ^ atsitikimų, kad 
moters sugulė ant geležinkeliu 
bėgių ir traukinius su mobili
zuotais vyrais visai nenorėjo iš
leisti. Kariškoji žandarmeriją

ikraščio redakcija hnyje. įbįo:

f H*
r*“? fe* py'klaųsė, o 
kitkas teko Vokietijai, Jtarę

“Šiandien, todėl, visai natū
raliai iškilo kitas su tuo susi
jęs dalyituš: KAM TĘSTI KA
RAS VAKĄpV EUROPOJ r 
Stalinas “pąsiėmė”, kas jam

“teisinga) įklausė”, o I|įtĮeris 
“karo |aįinę)oįąs”, todęį — 
‘fem tęsįi |i;ąrą”? šitokiąjš “ar- v 
^umėnįaįs” ’ BrooJJyno įkopiu-Į Įveiki i|lij<siine! ‘ 
histų organas remia sovietų Europoje jau ir prekyba pa 
“|ąi|cos” reij<ąlayimą. mažų prądeja krikti. Mat, susį-

Ęet kokiu bu<įu Vokietijos ^iekiiųįi'pradėjus pegaloti,pre- 
naciai gali Luti “karo laimėto- kės reguliariai ne] ‘ ' * 
jai”, jeigu karas dar tebesitę- o be to, daug Jcįr ___
Šią? įąimėtojąš yra tas, kūrįs pradeįa apsįrųpihti ateičiai, kad 
jąipii pąsjiųtįnj mūšį arįid kų-'“' “---- -M ’'.4 - 
rįs be įnušio priverčia pąšidųo- 
ti savo priešą? To dar neįvyko. 
Paskutinio niušio tarpe demo
kratijų armijos ir nacių arpii- 
jos dar nebuvo; tiesą pasakius, Į kalingiaūsių daiktų,1 tai jau rin- 
tai dar nebuvo ir gero pirmojo 
mūšio. Iki šiol vakariniame 
fronte ėjo tiktai lokaliai susirė
mimai. Todėl kalbėti apie karo 
laimėjimą yra nesąmonė. 

. • k ' » > R I

“Laisvės” suteiktas Hitleriui 
“karo laimėtojo” titulas galėtų 
būti pateisintas tiktai jei demo
kratijos be mušįo pasiduotų. 
Tai, vadinasi, komunistų orga
nas agituoja,ųž demokratijų pa
sidavimą įlitleriųi! Jjsai pavir
to atviru nacių propagandos |- 
įjagiu. Ir tai, ką “Laisvė” sako 
apie beteifialingumą tęsti karT 
Vakarų Europoje, 
kita, kdip pakartojimas žodis 
žodin gen. Goeringo ir kitų hit- 
jerizmo šiilų pareiškimų.

Visa naSių propagandos ma
šina diena iš dienos kartoja: 
“Lenkijos jau nebėra — tai 
kam tęsti ?karą?” Ant šitos te
mos rengiasi pasakyti kalbą 

; pats Hitleris savo reichtagui, 
i- kurią nors dieną šioje savaitė- 
, j e. Ir štai Brooklyno komunis

tų “Laisvė” jau skubinasi lai 
nacių fiurerio kalbai paruošti 
publikos opiniją.

Ar ne gėda lietuviams komu- 
' nistams, kad jų organas kartu 

su jų vyriausiais dvasios vadaįs 
— Bimba, Mizarą ir t. taip že
mai nusmuko? Hitlerizmo pa
stumdėliai !

SOVIETŲ “TEISĖ” PRIE 
LENKIJOS ŽEMIŲ

Maskva ir jos agentai komu
nistai sako; kad sovietų Rusija 
pasiėmė Lenkijoje tiktai tas 
sritis, kurios jai “priklausė”, ir 
kad “raudonoji” armija tenai 
atėjo, kuomet “sugriuvo” Len
kijos valstybė.

Tačiau Maskva yra pasirašiu
si septynias sutartis su Lenkija, 
kuriose sovietų valdžia užtikri
no jai savo draugiškumą. Viena 
tų sutarčių, pasirašytą Londo
ne liepos 3 d. 1933 m., garan
tuoja Lenkijai, kad Rusija nie
kuomet nepuls, ir štai kaip jo
je apibudinama puolimas ąrpa 
agresija: . '

“Agresiją yrą kiekvienas I ginkluotomis jėgomis Lenkijos 
aktas, kuįrįųp vįena suąita- teritorijos, nežiūrint kas toje 
rįąnčiųjįįšalių pavartoja gin- teritorijoje gyvena, baltgudžiaį, 
kjąotas jėgas Prieš kitos ša- ukrainiečiai ar kas kitas. Pasi
lies teriforiją. įfokie politiniai, rašydama nepuolimo sutartį su 
mįlitarinią), ekonominiai ar- Lenkija, soviėtų Rusija riėdare 
bą kitokie sumetimai negali’4 . * •/* «_

puti priekabę arj>a pateisini
mu agresijos akto padary
mui.”
Pagal šitą sutartį sovietų ar

mijos įsiveržimas Lenkijon yrą 
aiškus agresijos aktas, kurio ne
gali pateisinti jokie Maskvos 
sumetimai. Todėl negali bpti 
teisėtas Ir sovietų užėmimas

Iš čia sejta, kacį Lieįuvos gy- lnCĮrų# pep vieną minutę musų 
. - i šąltakraujiškai piaUeiai apie šešioliką kartųventoj ai tikrai : 

nęį vienai nei kitai besiginčijan
čių valstybių savo simpatijų ne
reiškia, bent viešumoje tai 
rodo. Toksai Lietuvos visų 
ventojų tikrai drausiningas 
si teikimas.

Turimomis žiniomis SSSĘ 
savo kąriuopienę koncentruoją 
Baltijos ir Lenkijos valstybių 
pasįęnįu, vįsus tai labai stebina, 
ko jį čia nori ir kuriems ga
lams jų tą kuiruomepė lenai 
reikalinga, juk visi SSSR paliko 
šventoje ramybėje.

Į tą drumstą nuotaiką šitąs 
SSSR kariuomenės koncentravi
mas dar daugiau susirūpinimo 
įneša. ĮJomų, kad Maskvos ra
dijas šiuo metu visai nustojo 
puolęs Vokietiją ir bendrai fa
šistus, bet knaibioja Prancūzi
ją ir Angliją. O tuo pačiu me
tu Vokietijos radijo s jotys ne
sigaili SSSR visokių komplį- 
mepjų.

Tai jau prasidėjo savotiški bi
čiulystės ryšiai.

Lietuvoje visokie komunistų 
sĮmpatikai vaikšto kaip galvų 
netekę, matyti, dar iš Maskvos 
nėra gavę instrukcijų, tai nebe
išmano kas daryti.

Tai tiek šiuo tarpu. Bučiau 
labai patenkintas, jei patirčiau 
ar jus mano laiškus dabąr gau
nate, ir kada juos gauųate.

Iš Š. Amerikos šiuo metu 
spauda jęų kokia trejetą savai- 
čių, kąip’ negauta, štai Naujie
nas skąifeiąu tik liepos mėnesio 
paskųtįųiųs numerius ip, rodos, 
jų Čia yę|)ąu niekas nėra ga
vęs. ’ )

Nenųt|0ą|jų, paštas Europoje 
dabąr yęįkįą ląįąį peporindliai.

Už poros dienų gausije kitą 
laišką. . —Jūsų Keistas

* T • j
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įkvepia ir tiek pat kartų iškve
pia. Vienu įkvėpimu įtraukia
me apie 500 kubinių centimet
rų oro. Per 70 metų žmogus 
įkvėpia per (508,420,€)0Q kubinių 
metrų oro, kuris sveria apie 
127,000 centnerius. Plonosios 
žmogaus žaruos lupi 6 metrus 
75 centimetrus, o storosios — 
8;,m.'75 centimetrus ilgumo.

Talkininkai gali lai

tinę net ir po to, kai jį pagrobė lenkai’’.
Už teritorines koncesijas Ųįptuvai soviętiį valdžia 

reikalausianti teisės naudptis “skvarbiu Liepojos-Romnų 
geležinkeliu per Lietuvą”. v

Laikraščio korespondeptas, be to, praneša, kad Kau-

ne buvo paskleisti .“prosovietini ir prieš-vokiški lape
liai. '

betrukus paajsk^, “draugiškumą”. Maskva pa
rodys Lietuvai, kurią ji per’metų metus vis žadėjo “ap-

♦ r. •___” ’* A

išimties ne vienai jos teritorijos 
daliai. Ir niekas juk .negali sa
kyti," kad sovietų valdžia buvo 
priverkta, o ne laisvų noru (Jave 
savo parašų po tąja sutartim.

Todėl ^raudonosios” armijos 
įsiveržimas yra ne teisės, bet 
smurto žygis.

Yppp, N. Y., spalio 
Valstijų 

pmj(įępjtą$, Hęrpbit Hoover, 
Sįew Ayorjd ^ęlegram re- 

Pv.w-ųp>var4uhi’ pp- 
^ęišjĮę ęsmęję: Jpiąnt domėn 
sausumos armijas, oro ir ju- 
’ų pąjė^as, ’ imąnt domėn bri- 
ų frąncųzų resursus, tąlki- 

niph^i Šah ląipieH karą. Praš- 
įiąųšiu atveju talkininkams, 
pareiškė p. Hoover, karas gali 
pasibaigti lygiomis, be laimė
jimo.

sas organizmas, mes turime aš
tuonis bilijonus... 70 metų am
žiaus mirusio žmogaus širdis 
viso yra suplakusi 244,000,000 
kartų! 70 metų amžiaus žųio- 
gus savo gyvenimą taip išskirs
tė: miegojo 22 metus ir 280 
dienų, dirbo 13 melų ir 314 
dienų, valgė 4 metus ir 40 (Įįe- 
nų, vaikštinėjo po kambarius 
3 lųetųs 310 dienų, keliavo 3 
metus ir 16 dienų, skaitė 3 me
tus ir 8 dienas, prausės, skuto
si, avėsi Įcojas 2 m- ir 43 Jje- 
nas, žiurėjo į laikrodį 47 (je
nas, rašėsi savo pavardę 32 Jįe- 
nas, rūkė J 88 cjięnas, jupkesi 
2 dienas ir 18 valandų. Žmo
gaus jautrumo lentelė taip pat 
labai nevienoda. Qro atmainos 
žmogaus organizme sukelia 
daug pasikeitimų; kai kuriems 
asmenims sukelia skausmų, 
nervų pairimą. Metų laikotar
piais, kuriais pasikeičia oras, 
padaugėja ir įvairių ligonių 
skaičius. Gydytojai kai kurias 
neskubias operacijas dažniau
sia stengiasi daryti esant ge
ram orui. Bandymais nustaty
ta, kad žmogaus organizmo 
veiklumo lentelės sviravimas 
turi ryšio ir su dienos ąr nak
ties laiku; taip pat pagal laikų 
ritmingai keičiasi ir kūno tem
peratūra. Ligotiems žmonėms 
tais pačiais laikotarpiais pasi
reiškia įvairus skausmai. Tul
žies ir nervų priepuoliai daž
niausia pasireiškia vakare ar 
naktį. Kurie serga plaučių už
degimu, tiems pavojingiausios 
2—4 vai: ryto. Tyrimais nusta
tyta, kad ir jautrumas skau
smams labai nevienodus. Dirb
tinai elektros jėga įerzinus dan
tis, pąįirta, kad žmogaus jau
trumas skausmams auga nuo 
ryto iki vakaro, paskui vėl silp
nėja iki ryto. Jautriausias 
skausmams žmogus yra apie 6 
vai. vakare.

Garsinkites “N-nose”
j ' ’ • T t l '
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Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBEŠ

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

TaįsyĮdje Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

1789 S. Halsted SU, Chkago, DL 
fdėdu 15 centai ir fntes 

t ■ - • i ' • ; • J • • y •"
atsiųsti man pavyzdi No
I» A ‘ - - • i . - » < • • * , * ♦ ' S

IDaros - per kratine

NA^UJIeSiŲ-AGMĖ TclephoU) ,f 
nuskandino vokiečių

KAUNAS 
rugpiucio 
mų nęlain 
nepaprastai 
nesiais i 
kad Kaune 
įvyktų 
autobuso 
mas ar šuva 
karnoms

— Bešitę 
gražiam šil

CHICAGO, ILL

daly- 
Helsinkio 

m. žiemos 
kuria Vo- 

11 d.

Nuostoliu 300 Lt. Pade
_ Ii. i j < ■ ; ‘i ’.L

trafiko nelaimės

Norvegų laivas “Ida Bakke 
submarinas. x

srove
per varam

KAUNĄS. — Atlanto nugalėk 
tojams didvyriams Dariui ir 
Girėnui paminklui statyti jau 
pradėtas gabenti granitas. Iš 
Vievio ir Aukštadvario apylin
kių jau atgabenta į Kauną dau
giau kaip 10 vagonų granito. 
Paminklo statymui dar reikė* 
sunaudoti nemažiau kaip 20 
vagonų granito, kurio numato
ma pargabenti iš Šiaulių ir Kre-

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir-, 
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Dą r b a p 
garantuotas.(’

420 VV. 63rd St 
Ve|. ĮKNG- 5883-5849

Veikia spedi, “ 
apribotam laikui 

telefonks^WNCENNES

No. - 4257—Mergaitėms suknelė.
Nukirptos mieros 6, 10, 12 ir

14‘ metų."'

Norinf gąuti vieną ar dau
giau virš rinr.ojtytįi pavyzdžių 
prašoma iškirpti padubtą blan- 
įutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ij* aiš
kiai parašytį savo Vt'N? P»-SK0UWI PINIGUS AlfT 

J IKMV MtfKGl. IV

. MAIŪ.I AMPULĖ 
siaut hėbaįirastai
S •* t “ f \ i 1 * * ■ • ■ j

tani oruj, Marijampolėje pradė- 
,T ; .j,;. f. .. • .. • t.- . • ■ -

jo žydeli vyšnios. Žmonės spė
ja, įtUd 'bus jlgąs šiltas rudu! 
ir šalta žiema.. Vyšnių sodai pa
sipuošę medelių kepu*
rėmiš.. Del ' ilgų sausrų Dzūki
joj išdžiuvo .šuliniai, balos 
kūdros" jr Ūpęliai.

.MA Iviena
M 5,00

<g.oo

2Q Metų//Sukakties 
Minėjiipo Žepjdelius 

GALI J5AŲTI 
NAUJIENOSE

Vidutinis mokestis—terminai pri
taikomi. Kalbame Lietuviškai.

CHICAGO MEDICAL
INSTITUTE

202 SOUTH STATE STREET 
Kampas Adams — šeštas aukštas 

Atdara: 9 v. r. iki 8 v. v. kasdien 
Sekmadieniai* ir šventadieniais 10 v. r.

pos mainos bei 
ves inventorius

KLAIPĖDA. — Naktį į rugp. 
27 d. Klaipėdoje nusišovė stam
biausias vokietis dvarininkas 
Klaipėdos krašte, turėję

Skerdynių paminklas
KĘAŽIĄL — Garsiųjų gra

žių skerdynių atminimui stąjiys 
paminklą. Paminklo statyrpui 
sudarytas komitetas ir renka
mos aukos.

ririti aųtomoj
sų techninius įrųkūrpus, 
siekimo nąlaųnįų l 
smarkiai sumažėjo, gį nuo rug

ir aukščiau.
25 metų patikima tarnyba

WAGNĘR 
TYPEWRITER SALES 

AND SERVICE
3712 S. Westerh Ąve.

Prie Archer Avėnue
A.L DARAS, lietuvis pardavėjas
Atdara antrad., ketvirtad. ir 
šeštad. vakarais iki 9 vai.

Te!., LAFAYĘTTE 35R

čią kultūros darbų programą. 
Sutvarkytos šaulių rengiamos 
gegužinės ta prasme, kad jos 
baigiamos lygiai 11 vai. vaka
ro, nė vėliau; jose vykdoma 
įvairi meninė ir sportinė pro
grama, bufetai be svaiginamų 
gėrimų. Sparčiai varomas pir? 
myn nepriklausomybes kovij 
vietų paženklinimas. žiemos 
mefui ruošiami visoj Lietuvoj 
lietuviu istorijos ir kalbos kur
sai. Pastatyti dar keli naujj 
šaulių namai ir rūpinamas^ 
naujų statybą, šaulių čĮiorąi Ii 
gi pųgšejp 8 d. tautos šventęs 
užimti dainų šventės repertua
ro ruošimu ir ruošiasi veikliai 
dalyvauti šventės iškilmėse. 
Steigiamos rinktinėse ir būriuo
se šaulių bibliotekos ir renka
mos joms naujos knygos, šau
liai rikiai sustiprintai vykdo 
karinio pasiruošimo darbus. Vi
suomene ir toliau remia šau
lius aukomis.

Tobulai degantis aliejus visiems a- 
iejiniam *sHdytuvams. * šyarus—be 

kvapo—nedaro karbono. ’ 
SPECIALUS PASIŪLYTAS 

150 galonų—7Vic uz gal? 
donų—8c nz gal. 
10 galonų—9o už gal. 
!iąli pripildymo pasiūla 

1. Loškiįe saugiai, 
ykite tankas dabar!

gazolis privątiems apto savi
ninkams buvo suvarpytas, taip 
vadinamos
veik visiškai išnyko

Victor Bagdonas
LDCAL & LONG DISTANCE 

MOVĮNG
Perkraustom fbrriiČlus, pianus ir 
visokius rakandus bei štoru4. 
Vežam į farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an- 
glis į visas miesio dalis.

RAŠOMAS
MAŠINĖLES

VISŲ ISDIRBYSCRJ ''
Parduoda, • * 2

Taiso, Rencįuoja
Maino Rašomas

mėnesiais suąisieki- 
iių Lięjlįįyoje buvo 
padidėję, jt'ąis mė- 

nebfepraeįąąvo į jenos, 
„j ąr provincijoj ne
kokią ąut'ęmpbjjip, ar 

katastrofą, šųžeidi- 
.ąlĮnėjųną^. Ątatim 
jsįąjgojns pradėjus 

kohtroljųoti f ipotori- 
njų vežįmų vąijąiotojųs ip ,tik- 

’ 1 automobiliu įei aiitobu- 
, susi? 
skaičius

KAUNAS. — Prieš kejetą 
dienų atvykę pas krašto apsau
gos ministrą ats. kapitonas Sta
sys Skebėrdis su žmona įteikė 
Ginklų Fondui savo jungtuvių 
žiedus. Krašto aps. ministras 
jiems padėkojęs, aukas perda
vė paskirtajam tikslui. Tokia 
auka yra tikrąi brangiausias 
šeimos turtas, kurio šiaip ir 
didžiausioje bėdoje šeimos ne
išleidžia. Tai tik tjėyynės meile, 
kuri yra aukštesnė už visus ki
tus jausmus, paskatina savo 
tėvynės laimei aukoti tokias 
brangias dovanas. Tokiais pa
vyzdžiais Lietuva didžiuojasi.

ĮįApį^AŠ. — Esant sąųsąi 
karštaj vasarai, Lietuvoje šie? 
nĮef gerai užaugo vjsdkie lųeti- 
nįaį augalai: Vynuogės, melo? 
na i, razi likos ir I. t; Taip pa į 
ptiikiąi užderėjo pradedamą 
Lietuvoje plačiau sėti kiniškoji 
soją./.:'- __7

, , Perkūnija
JONIŠKIS. — Rugpiucio 30 

d. įtrenkė, perkūnija į Dovno- 
tavos palivarko daržinę. Sudegė 
set jayąis daržinė ir prie jos 
^yi javų kaugės.

ANYKŠČIAI — Lenkijoj, Za
kopanėj, mirusio ir ten palai
doto rašytojo poeto J. Biliūno 
palaikams palaidoji j>aigiama$ 
tvarkyti piliąkalpis. prįe Anykšr 
čių prie Šventosios upės kran? 
to, Į<ur rugsėjo mėnesį vyks iš
kilmingas parvežtų palaikų pa? 
laidojimas.

KAUNAS. - Rugsėjo 1 d. at- į KAUNAS. — ’ “
vykus į Kauną Respublikos Sąjunga intensyviai vykdo pla 
Prezidentui ir įvykus bendram, 
Resp. Prezidentui pirmininkau
jant, vyriausybės ir kariuome
nės vadovybės posėdžiui, ku
riame aptarta dabartinė Lietu
vos ir tarptautinė padėtis, vė- 
lidIT\buvo paskelbtas toks Res
publikos Prezidento aktas:

Pasirėmęs 1939 m. sausio 25 
d. neutralumo įstatymo (Vyr. 
Žinių 632) III straipsniu, skel
biu: 1) prasidėjus tarp sveti
mų valstybių karo veiksmams, 
Lietuvos Respublika pasilieka 
neutrali; 2) Lietuvos RespųbĮį- 
kos teritorijoje draudžiami vi
sokie veiksmai, kurie, pagąl 
bendrai pripažintas įarpįauti- 
nės teisės taisykles, pažeidžia 
neutralumą; 3) Lietuvos Res
publikos neutralumui išjaįkyti 
nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. vi
soms kariaujančioms valsty
bėms taikomi neutralumo įsta
tymo nuostatai.—Kaunąs, 1939 
m. rugsėjo 1 d.. (Pasirašė) A. 
Smetona, Respublikos Preziden
tas ir brig. gen. Černius, minis
tras pirmininkas.

Remkįtu uoįl U iltį t, 
garsinasi'. :

Syętąinę Pėl Beridos
Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted Si. iki 18-tos ir Ęlue Island Avė. prie 
Leživitt Street. ; ‘ r“ !

2435 So. Leąyių Street 
VvaLtER NEFFAS, Savininkas

SIDE HOTEL
’ Telpfonąs CANAL 9585

... $6.00

... $9.00

.... $6.00

.... $5.75 

... $5.00 
ŠAUKITE 

DIENĄ IK .NAKTĮ: pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ĄĘDMORE 6975

Tel. YARDS 3408

KĖDAINIAI. — Penktadienį, 
rugsėjo 1 d., per Kėdainių mie
stą apie 6 vai. rytą su dideliu 
Jietumį perėjo audra su perkū
nija. Perkūnijos metu buvo už
degta keliose vietose pastatai. 
Pirmiausia ugniagesiai buvo iš
šaukti į Surviliškį, kur ir ren
gėsi važiuoti, bet pakeliui su
stojo gesinti Janušavoj Ked. 
priemiesty kilusį nuo perkūni
jos gaisrą. Kaip Survilišky, taip 
ir Kėdainiuose perkūnija užde
gė klojimus. Gaisras likviduo
tas tik po 4 valandų. Be to 
dar keliose apylinkės vietose 
buvo kilę gaisrų.

Audros metu kai kurie .ra
dijo klausytojai, nebodami gre
siančio pavojaus klausėsi nau
jienų. Vienam jų pil. Koliui be
klausant, perkūnas trenkė į 
aparatą ir smarkiai priglušino 
klausytoją. Be to keliose Vie
tose perkūnas perdegino ne- 
jžemintų aparatų lempas. Tū
las pilietis, lietui lyjant, išne
šę po stogų kibirą yaędeniui. 
Statant kibirą, elektros 
einanti nuo stogo 
tį vandenį skaudžiai apdegino 
piliečiui ranką.

;s 3,003 
ha Šereitlaukių dvarą, tai buvo 
žymus vokiečių veikėjas ir sei
melio pirmininkas, buvęs baus
tas nęi|mąninin|<ų byloje. Jo 
dvarui nesenai buvo paskirtas 
komisaras, dabar dvare busią 
kdĮpriįzd<>jąmĮ atgabenti iš rei
cho kolohistai.

BIG LUMP 
' MINĖ RUty 
-SCREĘNINC 
PIRKIT’ DAB

prie Žemaičių plento 18.5 
klm. už Kauno ir pus pradėtas 
statyti, 240 metrų aukštas bokš- 
tas-an|ęna. Naujoji stotis bus 
Į20 kilovatų galingumo ir pri
lygs gerąsias Europos radijo 
stotis. Naujoji stotis turės 2 
vidutinių bangų (480) ir 2 
trųnjpų bangų (16, 19, 25, 31, 
50 metrų) siųstuvus.' Radijo 
rūmai kaštuos 510,000 Lt. Nau
ja stotis veiks kovo mėnesį.

KAUNAS. — Spauda prane
ša, kacj vienas žymus užsienių 
bankas pasiūlęs |<auno miestui 
1 milijoną cįolęriy paskolos pi
giems butams statyti.

KRAUJAS- ODA
PŪSLĖS, INKSTŲ IR VISŲ KRONI8KŲ 

LIGŲ LIGONIAMS 
VrnuHiinlnklte, jei kur kitur bandutė gy- 
lyti* Ir nepaniKekS. Per paskutiniu* 24 
metu* vyrai Ir moters—kronifikleji ligoniai, 

kurie gydosi musq modernu mokslišku 
bildu, pasigydė. <

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

Žarnos Ligos

ŠIAULIAI. — Rugpjūčio 28 
d. Arimaičių km. ■ Radviliškio 
vi. psichiniai nesveikas Ivaš? 
kevičius Stepas, 37 metų any
žiaus, iš keršto padegė savo 
globėjos Tindilaitės p. gyyenĄ 
mą namą, kuris sudegė. Nilo? 
stolių — 650 Lt. Turtais nėąp? 
drąųštąs. 'Padegęjąs sųjjp^s-’

Tą jiačią. dięįią Mikutaičių 
km. (iruzdžiu v L, sudegė Venc
kaus ' V. pirtis, kuri' prieš tai 
dvi dienas ?' buvo kūrenamą. 
Nuostolių 50 L|.

Rugpjūčio 26 d. žemąlėnų 
_ ; •■•v. • ‘ ' 1 , 'i > i.km. 1ryškių vi. kilo gaisras 
Vaitiekaus Stasio ukyjėį kur 
sudegė medinis tvartas su šiau-

: i k . i ■ • '• ‘ - ei '-U'*-— ’

dais. .
g e mažametė Vaitiekau 
žaisdama su degtukais

3 IJGONTNĖS 
HGSP1TALS 

sveikatos
ro^siLĄj išimam; už 
|Yp¥MĄ3 LIGO^Į^EJ Hgfl.OO 

UĄUpOJJGYSLtS IšIJj 
dįęnę Ligoninėje ...

REUMATIZMAS 
Greitai Palengvinama 
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00 

Ekzaihinadją įskaitant Vaiitus 
DGUGLAS park hospital 
1905 so* Kadzlė Avė., Chlcafa 

’ TM. LkwndAle 57«7»

BETQ Mekyreno indėlis yra 
apdraustą iki $5000.00 ■ r;- ■

■.■•jį*«■ III • ;-iX'■ • py(

KAUNAS. — Tarptautinio 
olimpinio komiteto pirminin
kas grafas de Ęailet Ląttour 
pranešė, kad Lietuva yra pri
imta į tarptautinį olimpinį 
sporto komitetą ir apie tai pra
nešta visoms tarptautinėms 
sporto įstaigoms. Tuo pačiu 
metu Lietuvos sportininkai ga
vo (|u pakvietimus dalyvauti 
tąrptautinėse olimpiadose, bu- 
tent, Lietuva pakviesta 
vaųti 1940 metų 
olimpiadoje ir 1940 
sporto olimpiadoj, 
kietija rengia vasario 2- 

oydomos bk operacijos ir darbq i Qannisch-.partenkirchene 
Pilna pagelba per 3 Iki O dlenij daugumo* _ ___________

atnitlklinuoHe. lAlaldo* pakeliamo*
patenkinimas vinS^TAs KiKK- ' KAUNAS. — Už mėnesio bus 

VIENAM ĄTSITIK1ME bail.
Nepagysite—nieko nemokėsite ' .i ‘ ' •• mai

ŽIŪRĖK!TiVURAGjš. — Rugpiucio 30 
d. po pietų, Trukiškės km., 
Tauragės valse, sudegė H. Man- 
čo garinė lentpiuvė. Visiškai 
sudegė lentinis pastatąs ir ge
rokai 
kitąą 
Gaisro vieton buvo iššaukti ir 
Tauragės ugniagesiai,’ tačiau 
kol nuvyko virš 5 km kelio, 
pastatytas baigė degti. Gaisras 
kilo iš lokomotyvo. Nuostolių 
padaryta virš 3000 Lt. Turtas 
neapdraustas.

. . > FJI ' u- •* ~ J- q

G ALJMĄ PASIDĖTI PINIGUS
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

(Vardas įr pavard*)
• / .r •

’ (Adresas)

LITHUANIAN BUIL0IN6,10AN & SAVlNtS ASS'N
- I’įl.CANal 8500Pelnas eina 

LIETUVOS A 
NAUbAI



b

Ketvirtadien., spalių 5, 1939

OI VARGE, VARGE MOTINA IR DUKTĖGabrielė Petkevičaitė
RAŠO LIUDAS

vai

klausimas 
sužinojau

Nejaugi lu
savivaldos

Juk tu

juk 
ku- 
Tiš-

Elenut!.. Dukrele, kas tau at
sitiko, kad taip supykusi ir kaip 
pastebėjau per langą, nevisai 
maloniai atsiskvrei su savo 
draugais; dėl ko susipykot?

kad atsilyginsiu jiems
1; lai ir jiems '

man.

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 — 1927)
(Tęsinys)

Pirmas žandaro 
buvo toks: iš kur 
apie Palangos spektaklį? Man
užsikirtus ir begalvojant, kas 
atsakyti, prokuroras klausia:

— Ar nebuvo skelbimų?
— Ak! tiesa! tariau, lyg at

simindama: — Kiekviena tvo
ra, kiekvienas stulpas buvo ap
lipdytas !

Ypatingas buvo tas proku
roras. Kiek žandaras akiplėša, 
tiek tas tylus ir kaži kaip ypa
tingai neaiškus. Ir plaukai, ir 
veidas, ir statula lyg susilie
ję. Reikėtų su tuo 
ilgiau pagyventi, kad 
pasisektų jis pažinti, 
sisėdo, taip, rodosi, 
daiktais ir sutirpo, iš

tum, nežymiu žodeliu ištartą, 
bet tokiu, kursai mano mintis 
tuojau man į naudingą vagą 
įstato.

Toliau teiravosi žaiųjaras:
— Kas buvo nuėjęs to 

dinimo žiūrėti ?
— Visos žmonių minios 

nepažįstu, o iš ponybės tai 
nigaikštis Oginskis, grafų 
kevičių šeimyna ir aš...

Toliau ėjo tokie paklausi 
mai: Kas rašo lietuviškuose 
laikraščiuose? Kas juos iš 
sų gabena? Kas 
skaito? Ar man 
tyti? Skaityti? ir

— Pamiluite!

platina ? 
teko jie

Pru
Kai
ma-

NAUJIENOS, Chicago, DJ.

žmogumi 
susitikus 
Kur at- 
su tais 

vien su
siliejo. Toks ypatingai nežy
mus, o kvotos laiku, tarsi, min
tis atspėja. Užteko, rodosi, tik 
akimirksnį pagalvoti: o ką da
bar sakysiu?... ir girdžiu tuoj 
pagalbą, kartais mažučiu, tar-

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
KU1N TESTĄ

Ragpiučio gale Jungtinių Val
stijų S tą tymo ir SkoLnimo Ly
ga laikė konvenciją, kurk jo 
kaipo delegatė dalyvavo ir ja .-

Krjčevičienė. Kcn.encija įvyko 
Chicagoje.

Konvencijos proga buvo su
rengtus kontestas: kiekvienas 
kontesto dalyvis turėjo kalbėti 
penkias minutes apie taupymo ir 
skol nimi\ bendroves. Jury pri
pažino, jog geriausią kalbą pa
sakė p-ia L icy Kručevičienė. G 
tai reiškia, kad ji liko pripažin
ta kontesto laimėtoja.

P-ia Kručevičifinė liko pasiųs
ta Į Atlantic City, kur buvo la
kdina kita^ panaši konvencija.“ 
Viso i išlaido i buvo apmeta 2 tos.

Tenka pasakyti, jog p-ia Kru- 
čevičieaė yra t krai gerJ susi
pažinusi su taupymo ir sko. i iri
mo įstaigomis. Advokatės I. Ku
činskaitės ofise ji dirba kaipo 
knygsedė. Pažįstamai

otkuda mnie 
eto znat ? ... Pamiluite, otku
da mnie eto znat?!*) — šau
kiau vis didžiau stebėdamasi 
ir visai buvau patenkinta save 
scenos artistės gabumais (nors 
kartą gyvenime!).

-j- Taip pat nežinote, kur 
prasidėjo Palanges spektaklio 
pinigai? — klausė žandaras ne- 
mainydamas balso.

— Pinigai? Apie tuos pini
gus žinau, — atsakiau rainiai 
ir nutilau. Mačiau, kad mane 
prisipažinimas padarė įspūdžio 
ir prokurorui ir žandarui.

— Kas paėmė tuos pinigus?
— pak!ausė žandaras jau 
be tokiu akiplėžišku balsu.

— Aš. '
— Kodėl? Kam? — sakė 

imesnis tardymas.
Papasakojau, kad tokią ir

kią pinigų sumą (d-ro Vainei- 
kio parodytą) paėmiau iš d-ro 
Vaineikio ir įdaviau kaip pa
šalpą Petrogrado prietaikiosios 
dailės mokyklos studentui mok
slams baigti, 
mokslus baigė, 
jis dabar yra.

— Studento

ne-

to-

to-

LOUISE P. NARMONTAITE 
Viena Pirmųjų Moterų Sky
riaus Nuolatinė Bendradarbė 

Serga
Kada musų darbščios ir vi

suomet “reliable” bendradar- 
lės Louise P. Narmontaitės ve- 
lama kolumna “Vaikas ii 
Mokykla“, kurią ji veda nuc 
pat šio skyriaus įsisteigimo, 
nepasirodė per kelias sakaites 
atostogų metu, skaitytojai ma
nė, kad Louise paėmė sau ge
rai užtarnautas atostogas. Bet 
tačiau pasirodo, kad priežastis 
ios nerašinėjimo yra ta, kad 
jos sveikata nėra gerame sto
vyje, ir kad ji turi gydytis ir 
Isėlis.

Tikiuos, kad .visi jos drau
gai ir skaitlingi jos raštų skai
tytojai kartu su šio Moterų 
Skyriaus vedėja linki, kad! 
Louise greitai pasveiktų ir kad 
m?s netrukus’ir’Arel turėsime j 
malonumo skaityti jos autori-' 
tetingus ir naudingus raštus 
šiame skyriuje. Lauksime taip
gi, kad ji vėl mis dalyvuiną 
m'usų visuomeninėj veikloj, 
kurioje ji jau daug metų dar
buojasi. Geriausi linkėjimai 
tau, Louise. —N. G.

Oi varge, vargeli, tu mano draugeli, 
Kodėl tu užstojai man jaunai kelelį.

Nuo pat jaunų dienų sekioji tu mane, 
Nebnoriu pažinti daugiau jau tave.

Pradėjau ąš eiti laimingais takeliais,
Ūžtojo man kelią tas draugas vargelis.^

Išėjom takeliu, kur lelijos žydi,
Kur tokias grožybes man žmonės pavydi.

Išdygo ant tako erškėtis digliuotas,
Pražuvo tos laimės gražiai išsvajotos.

Pražuvo linksmybės, kurias aš turėjau, 
Pražuvo ir meilė, kuria aš tikėjau.

Pražusiti aš jauna, kaip rudens gėlelė, 
Kukuos vięn gegutė ant mano kapelio.

Barbora Gurskhnė.
! '• ■;............................................... ......... ..................

Defroitietė lietuve
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Veda Nina

Bukim 
Srežios

nes nieks žmogų taip nenura
mins kaip atliktas koks nors 
geras darbas, gražus pavyzdys; 
kad sukelsi mintis savo skau
dėjuose, jog jie be reikalo la

ive skaudė ir net fiasigailėjimą, 
kuris, be abejo, veiks jų žiau-

—O... Jie mane jau daugel rūmą ateityje, ne tik linkui ta- 
kartų įžeidė ir aš supykusi pa- vęs, bet ir link kitų žmonių*

Matai, dukrele, kiek gero ga
liūną'Įima padaryti vien tik nekerši

jant kitam.
Na, matai, tu net nusišypso

jai, aš matau, kad tu sutinki 
su 
ne 
le, 
su

sakiau, ] 
tuo pačiu;
taip nesmagu kaip

—Dukrele, 
ra i 
tik 
ir 
jau

lavo 
mane stebina, 
tiek kantrybės, 
savigarbos teturi?
seniai tą patarlę žinai, ku

ri mums sako: Nedaryk to ki
tam, kas tau negera. Nežiūrint 
kaip skaudžiai kartais mus įžei
džia ar nuskatidžia, kaip sun
ku mums butų tą nuoskaudą 
pernešti, niekuomet nežadėki
me musų skaudėjams atlyginti 
tuo pačiu, kitaip sakant, ieško
ti budo juos nuskausti. Geriau 
pasakykim sau: ne, aš jo ne- 
skaųsiu; aš parodysiu jam ar 
jai, jog aš turiu kilnesnę šir
dį ir elgiuosi su jais taip drau
giškai, kaip ir anksčiau kad el
giausi, o gal dar maloniau. Ir 
pamatysi, dukrele, kad tai' ge
riausias būdas nugalėti savo 
priešus, savo skaudėjus. Elgda
mosi su jais maloniai, tu pri
versi juos pagalvoti: — O gal 
aš ar mes ir be reikalo puo
lėm, barėm ar priekaištus da
rėm, juk ji ne tik 
nekeršija, bet vis 
draugiška.

Šiuo budu tavo 
ta, kad tu atlikai
kuris duos ramumą tavo sielai

mano nuomone ir tas ina- 
labai džiugina. Taip, dukre- 
susitikdama ar skirdamos! 
savo draugais, visuomet buk 

linksma ir maloni, šypsena yra
gražiausias papuošalas mažam, 
jaunam ar senam. Šypsena tai 
yra sielos kalba, jei žmogus 
tau nusišypso, tai nejučiomis 
pagalvoji, jog jo širdies gelmė
se, jo sieloje ir tau kampelis 
skirtas ir ilgai nelaukdamas 
tuo pačiu jam atsilygini. Jeigu 
visi žmonės rūstumą išmainytų 
į šypseną, mažiau žiaurumo 
pasauly bebūtų.

(Bus daugiau) '

Yra sena patarlė, kuri sako: 
“Akys yra sielos veidrodžiai — 
lupos interpretuoja širdį“. Yra 
tiesa, kad žmogaus išraiška yra 
svarbi. Jeigu akys yra piktos; 
neskaisčios, tada jokis m ozo j i- 
mas tepalais nepadaro jas sim- 
patingesnėmis, bet atbulai.

j Jeigu raukais arba prisimer
kus žiuri, dėl to kad esi trum
paregė, ar priešingai, akiniai 
daugiau pagelbės tau nekaip 
:“mascara”.
i ’Visų pirmiausia reikia gerai 
prižiūrėti akis. Neduok joms 
pervargti. Kuomet akys pavar
gę, pailsink jas ir naudok ge
rą toniką arba plauk jas, var
tojant taip vadinamą akies puo
duką. Tas pagelbės tau ir po 
to, kada ilgą laiką būni ant 
saulės ir vėjo.

Jeigu akys geltonos, gal tavo 
kepenys netvarkoj. Jeigu akys 
raudonos, galimas daiktas, kad 
jos yra didelio įtempimo nuvar
gintos, arba gal turite slogą.

Gydykite priežastį, nemėgin
kite slėpti jos efektą.

nepyksta ir
maloni ir

Nuėmimui klijų žymių nuo 
drapanų, pirmiausia lengvai 
nuplauk šiltam vandenyje. Jei- . 
gu žymės senos, patrink tas 
vietas švelniu skuduru suvil- 
ginlu su actu. Kada žymė pra
nyks, tada nuplauk švariame, 
šiltaing^andenyje. <. • > i

Skelbimai -Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

•■d pačios Naujienos 
via naudingos

pergalė bus 
gerą darbą,(Už paveikslą dėkojam “Detroit 

Times’’) 'V
Cathermė Stokus1 laimėjo kelis 
ats žymėjimo ženklus už virimą

Mes lietuviai turime žymių 
moterų veikėjų,'1 rašytojų,‘dai
nininkių, profesionalių ir tj. t., 
Jiet aną dieną “Detroit Times’’ 
teko skaityti, apie pasižymėju
sią lietuvę šeimipinkę. Jos var- 

Catherine Sto- 
viena įsteigėjų 
Times Home- 
kuris susiorga-

i

sod-

žinau, kad jis 
tik nežinau, kur

PATINKA ‘NAUJIENO
SE’ MOTERŲ SKYRIUS

i
3

Oz“, juokinga 
dabar rodoma

*) Meldžiamieji, iš kur aš tat 
ifaliu žinoti?!

(Bus daugiau)

‘‘mūviu” išsi-

į Maistas
į Veda MORTA RUGIENE

pavarde?—klau
sė toliau žandaras.

— Jaroševičius.
— Vardas?
— Nežinau.
— Kur jo gimtasis 

žius?

KINO TEATRAS I į (MOVIES) |

BLUEBIRD BEDSPREAD PATTERN 2214
No. 2214 — Išsiuvinėjimas lovos kapai.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
1739 So. Halsted St, Chicago, UL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

No. 2214

Vardas ir pavardė.

Adresas.

Miestas ir valstija

Robert Taylor ir Medy La- 
Marr ne tik yra gražus pasi
žiūrėjimui; jie prisideda prie 
gyvenimo keblumų, nes pa
prastai jų veikalai ne tik ne
tinka jūsų jaunienvs' vaikams, 
bet dar gali tikrai būti kenks
mingi jų lavinime. Bet tai ne
reiškia, kad jūsų Mildutė ir 
Tomukas turi 
žadėti.

“Wizard of 
fantazija, yra
vietiniuose teatruose. O jeigu 
mėgstate didmiestyj praleisti 
žeštadienius su vaikais, a )žiu- 
ėkit pamokinančius rodymus 
?i?ld Muziejuj (prie kurio 
loosevelt gatvekarių linija pa
rbaigia, taip kad transportaci- 
a patogi, o paskui galima 
liestiem į vidurmiestį nueiti 
—tiesiai Michigan gatve).

Temos gan įdomios. Pavyz
džiui, jį šeštadienį (spalio 7 
d.) galima pamatyti “Jolly 
Little Elves’’ (Cartoon) ir “The 
17-year Locust”, “Humming 
Birds at Home“ ir “Plants and 
\nimals Prepare for Winter”. 
įžanga dykai. Bus du rodymai 
—vienas 10;00 vai. ryto, kitas 

i 1 :Q0 vai. Bukite laiku, 
y čia yra malonus būdas su
sipažinimo su pasauliu jūsų 
vaikams; bus ne pro šalį ir 
Jums pakartoti bei patikrinti 
iusų žinojimą apie šios -ste
buklingus gamtos įvykius. Ir 
kas taip pat svarbu/busite su 
Tpneliu ir Mildute bendrai per
gyvenusios tuos įspūdžius. Tas

dąs yra ponia 
kus. Ir ji yra 
narių “Detroit 
makers Club“, 
nizavo 1935 metais,

P-ia Stokus yra Amerikoj 
gimus lietuvaitė, kuri tiki į tai, 
kad pagrindas musų) šeimyni
nio gyvenimo yra musų namai, 
kad atsakomybė tvėrime ir ug
dyme .pavyzdingo gyvenimo 
priklauso nuo moters, ir kad 
jos didžiausias džiaugsmas yra 
padarymas savo namo maloniu 
savo šeimai.

Ji rašo man, kad jos specia- 
ė “hobby” yra ' virimas, ir už 
tai ji yra laimėjusi net kelis 
prizus, paskiausias iš jų buvo 
iž keksus, kurie buvo išstatyti 
lidžiojoj Michigan valstijos pa

rodoj.
Sveikiname ponią Stokus su 

jos laimėjimais. Neužilgo patal
pinsime jos, receptus ir lauksi
me jos bendradarbiavimo mu
sų Moterų Skyriuje. -—N. G. 

... . .... .. .,4. . iiin................................................................................. ,

bendras pergyvenimas pada
rys tarpe jūsų artimesnį prisi
rišimą, ir jie<dų taVpe savęs 
nutars, kad mama vistiek yra 
‘good sport” ir ‘*OK”.

Nu veskite vaikų į muziejų 
šeštadiėnį, arba, jeigu šią sa
vaitę darbas, jums neleidžia, 
nusiųskite juos vienus (jei tik 
vienas ar daugiau iš-jųjų yra 
su miesto., gatvekariais apsi
pratęs) dėlei linksmos valan
dos7 su gamtos gyvunaiŽ prieš 
jų pasišalinimą per žiemą.

Suzanna Viliutė

Iš Central Patricia (Kanados) 
p-ia Julia Astyla rašo maždaug 
taip:

“Malonėkite siuntinėti laik
raštį ‘Naujienas’. Jos man pa
tinka geriausiai todėl, kad jos 
deda visokius modelius drabu
žiams pasisiūti, o taip pat turi 
Moterų Skyrių. Kaipo moteriai 
man tie dalykai labai įdomus“.

Heaven Jam
3 paintČs mėlynų, gerai prisir
pusių vynuogių. (Concord grapes)
1 puoduką razinkų, be grudų

tl puoduką riešutų (pecans arba 
walnuts)
2 Grandžius

' 6 puodukus cukraus
Žiupsnį druskos
Nuo vynuogių nuimkit skuras. 

Vidurius vynuogių virkite pamažu, 
kol grudai atsiskirs. Per sietuką 
ištrinkite, kad visus grudus at
skirti. Pėrpaukit orandžius į ke
turias dalis, išrinkite grudus, ir sy
kiu su razinkom sumalkite. Nuo 
orandžių nulupkite žievės—visus 
sumalkite. Riešutus smulkiai su- 
piaustykite. Sumaišykite su cukru 
ir vynuogių žieves ir virkite 15 
iki 20 minučių, ant lengvos ugnies, 
supilkite į 
ant viršaus 
rafino.

sterilizuotus stiklus ir 
užpilkite sutirpyto pa- 

Josephine Miller

4269 4268

DVI gražios Rudeninės suknelės jaunoms panelėms.
No. 4269 — sukirptos mieros 10, 12, 14, 16, 18 taipgi 28, 30, 32, 34 

36 colių per krutinę.
No. 4268—Sukirptos mieros 10,

36 colių per krutinę.
Norint gauti vieną ar dau

giau virš nurodytų pavyzdžių 
įrašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
lumerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- 
ardę ir adresą. Kiekvieno pa
vadžio kaina 15 centų. Gali- 

e pasiųsti pinigus arba paš-| 
jo ženkleliais kartu su užsaky-. 
itiu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, III. j

r
12, 14, 16, 18, taipgi 28, 30, 32, 34

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

čia įdedu 16 centų ir praftau

atsiųsti man pavyzdi No..........

Mieros ... per krutinę

(Vardas Ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Raudonos RoCICERO
žės Klįubas atlaikė nepaprastą 
susirinkimų praeitą penktadie
nio vakare, Liuosyhės svetai
nėj. Nariai buvo kviečiami at
virutėmis. Atsilankė vidutiniai. 
Pirmiausia, priimtą du ųąųji 
nariai—vienas jų V- Vidugi
ris, Oak Park gyventojas, dW‘ 
ba Western Electric Kompani
joj. Antras, F. P. Speecher, 
Marųuette Park gyventojas. 
Reprezentuoja White Eaglc 
Brewery Co. Abudu jntejigen- 
tai vyrai, šioj šalyj gimę.

NIKODIMAS ČESZNA 
gyveno 4410 S. Washtenaw av.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 4 dieną, 5:25 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Tauragės ap
skrity, Butkų kaime, Žygaičių 
parapijoj.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Marijoną po 
tėvais Stankaitę, sūnų Joną, 
dvi dukteris Cicilią ir Stanis- ‘ 
lavą, švogerį Felix Brazinkį 
ir jo šeimyną, švogerką Bar
borą Triponienę ir jos vyrą 
Juozapą, ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- j 
deikio. koplyčioj, 4447 South | 
FairReld Avė. Laidotuvės , 
įvyks šeštad., spalių 7 d. 9:00 
vai. ryto iš kopi. į Nekalto 
Prasid. Pan. šv. parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu- . 
linges pamaldos už velionio ! 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Nikodimo česznos 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Dukterys ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741

KAZIMIERA 
NEVĄRDAUSKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 4 d., 10:50 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 64 metų 
amžiaus, gimus • Lietuvoje, 
Telšių apskrity.

Amerikoje išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nubudime 

4 dukteris, Bronislavą Kelp
šienę, žentą Victor, Stefaniją 
Bronsuth, žentą William, Eli- 
zabeth Anderšiunas, žentą Jo- 
seph ir Alfonsą MorpethĮ žen
tą Arthur, du sūnūs, Adolph 
ir Alfonse, ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Albert V. 
Petkaus kopi., 4704 So. West- 
ern Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., spalių 7 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėta į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi • a. a. Kazimieros Ne- 
vardauskos giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame, 
a* Dukterys, Sunai, žentai 

ir Giminės.
Laid. Dir. Albert V. Petkus 

Tel. Lafayette 8024,

flinnA Gė,ėa MylintiemsM H fi Vestuvėms, Ban- UlIUn kietams, Laido
tuvėms, Papuoši-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Pitone LAFAYETTE 580«

♦

M

■

M

i

_______________________

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS išmokėjimais

BARSKIS FURNITURE HUUSE, Ine 
*THE HOME OF FINE FURNITURE* SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5009

R. R. Kliubo šie mietai ju
biliejiniai, tad ta proga eina 
vajus naujų narių. Ir vedę pri
lipami. Jauni vyrai, naudoki
te progą, t|k du mėpesius ląi- 
ko turit. Iš tarimų galima, pa
žymėti tąh kad metiniam pą- 
ręngiipui, įl dieną šio mėnp- 
sio, Liuosybės svetainėj, or
kestras pasamdytas už $125.00. 
Mylintieji Šokti turės puikią 
progą. Bankietas npmątomąs 
pradžia gruodžio mėn., taipgi 
Liuosybės Svetainėj. Jai bUs 
antspaųda Jubiliejaus. Nąriai, 
kurie nėra sirgę ir neėmę pa
šalpos per 20 įr 10 metų, gaus 
dpvanąs. Tąipgi bus pagerbti 
seni ir nauji nariai.’ Iš senųjų, 
K. T. “Charter members”, yra 
tik keli. Jų tarpe Leo Shvegž- 
da, bet pastarasis jau 6 mėne
siai kaip ligoninėj su sulau
žyta koja. Butų puiku, kad pa
sveiktų iki to laiko. Toms di
delėms iškilmėms komitetąs 
sunkiai dirba, renka skelbimus 
programui iš biznierių, 
bo draugų jr šiaip gerų 
nių.

Tarp Medžiotojų
Sunset Gun Club su

pirmu parengimų šauniai pa
sirodė. Sutraukė apsčiai publi
kos. Pirma dovana, šautuvas, 
atiteko vietos • biznieriui, V. 
Babitz. Antra, radi ja—paša
liniam. Rengėjai savo triusu 
pilnai patenkinti. Trumpu lai
ku vėl turės šaunią sueigą. 
Valgis buvo Kanados gyvūno 
“Mo’ose irį p. Shametas 
parsivežė;

Visi medžiotojai rija seilę 

 

ir galvoja, o kad taip man tas 
pasisektų! Ir kodėl ne, juk vi
siems lygios tiesos. P-s Palu- 
lis sako, “Aš galiu šauti ne
blogai, bet Kanadon nevažiuo
siu. Michigan valstijos didelės 
ir riebios stirnos, tai man pa
kaks ir to.” Palulis žino ką 
kalba. Pernai parsivežė dide
lę stirną, taip pat ir Al Tama- 
lunas. Jisai yra jaunas ir tik
rai kareiviškai šauna.

klįų- 
žmo*

savo

Triukšmingas Šeštadienis
šį šeštadienį pas mus tiek 

bus triukšmo kiek dar nėra 
buvę. Štai Lietuvos Seserų Tau
tiška draugija turės savo 
“Baksinį balių” Shameto sve
tainėj. Draugijos narės, mote
rys ar merginos atsineš po 
gražų ryšulį. Sudėję bendrai— 
griebs ir eis šokti tam tikra
me momente. Minėta draugija 
kadaise buvo veikli. Dabar 
pradeda krikti. Atsirado per
daug išnaudotojų. Jau antri 
metai, kaip svarsto apie atei- 

. tį susijungimo su tvirtesne, bet, 
kaipo moterys, perdaug atsar
gios ir .prie nieko konkrečio 
negali prieiti. Jos sako, ‘‘Leng
viausias būdas pasidalinti pi
nigus, bet kokia iš to mauda?” 

Senosios narės kiton drau- 
gijon jau netinka, o tie keli 
doleriai išeis bematant. Mo
terys, pagalvokite gana rim
tai, turėkite atsakančią pomir
tinę ir ligos pašalpą. Aš jums 
peršu SLA. Ten tilpsite visos 
su pilnomis tiesomis. Paveski
te savo valdybai, o ji planus 
sudarys.

Triubelyje
Fotografas A. J. Krušinis 

.triubelyje. Jau keliųta diena

kaįp krautuves ląngai tamsus. 
Nei gyvo žmogaus. Iš pradžių 
ėjo gundai, kad p. Krušinis kai 
Įėjime už muštynes. Dabar pa
aiškėjo, jog iš kalėjimo išvež
tas į valstijos ligoninę proto 
ištyrimui. Gaila, tai nemalo
nus nuotikis.

ge-

A.a. K. F. Filipavičių 
Palaidojom!

Musų Lietuvių 
Muzikų Eiles

geru smuiki-

♦Birželio- 7 d. palaidojom 
rą muziką, Stanislovą Barkevi- 
čių, o jau spalių 2 d. laidojom 
Kazimierą F. Filipavičių!

Pirmadienio 8:30 vai. ryto, 
iš S t. Mažeikos koplyčios, ly
dint 15 muzikantų benui, velio
nio karstas buvo ątlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią. Iš ten 
Lituanica avė., benas su liūd
nais laidotuvių maršais velio
nio laidotuvių procesiją atly
dėjo iki 35-tos gat. —

Šv. Kazimiero kapuose, be- 
nui porą liūdnų meliodijų su
grojus, karstas liko nuleistas j 
amžiną “tėvynę”.

46 Met. Amerikoj
A.a. K. F. Filipavič gimė 18J1 

m., kovo 3 d-, Nemąkščių parap. 
Macelių kaime.

Kada jis ątvyko į „Ameriką 
nesužinojau, bet 46 metus bu
vo šios šalies pilie^u.

Ęuvo muzikos mylėtojas. 
Grojo alto ir kornetą. Yra gro
jęs baritoną ir tromboną.

Muzikas buvo vidutinis, bet 
geras kritikas ir biznierius.

Per 15 metų buvo liovęs gro
ti. Paagitavus rašančiam ir J. 
Rakauskui, jis nusipirko instru
mentus, stojo j Lietuva Beną 
ir grojo iki mirties (antradie
nį grojo benp praktikoj, o penk- 
tadienj 9 vai. ryto mirė!)

, Kad jis muziką mylėjo, liu
dija ir ths: -‘šavb ; sūnų 'Tony 
išmokino tikrai 
ninktu r

Velionis paliko 
piką, Antaną ir 
Liljian ir Emiliją, marčias, au
gintinę Eleną ir jos vyrą; Lie
tuvoj — seserį Vincentą Mė- 
lenienė. Brolis Izidorius mirė 
Lietuvoj. Sūnus Kazis ir Izido
rius amžių nepavijo “tėvuko”. 
Jų tėvas Pranas Pilipavičius 
įpirė 104 metus sugyvenęs.

Vienas Beno Steigėjų.
A.a. K. F. Filipavič prie pa

rapijos nepriklausė ir neretai 
pasijuokdavo iš kunigų. Bet 
jam mirus, giminėms norint, 
palaidojo taip “kad gimė kata
likų, lai būna kaip katalikas 
ir palaidotas”.

Kadangi K. F. Filipavič 1}U- 
vo vienas Lietuva Bęno stei
gėjų ir bene aktyvus, tai mu
zikai L. B. nariai nupirko gė
lių Lyrą, parūpino 15 muzi
kantų Beną, muzikantam, grab- 
ąęšiąms ir Velionio "šeimynai 
iškėlė pietus, o Pranas ir Bar
bora šėmai ,— gardžiąi mair 
stą prirengė.

Gaila, kad nebuvo mirties 
apgarsinimo “Naujienose”, o 
butų buvę kur kas daugiaus 
žmonių laidotuvėse.

Antanas Filipavič (velionio 
sūnūs) paaukojo L. Benui, al
to, kurią a.a., jo tėvas, gro
davo ir dar žadėjo benui ati
duoti visas gaidas, kurias tik 
suras tėvo ofise.

Velionio giminės taria širdin
giausi ačiū laid. dirėk. St. Ma
ceikai, grabnešiams, muzikan
tams ir visiems laidotuvių da
lyviams. Nuo savęs tariu ačiū 
Jonui Dimšąi už sukvietimo 
grabnęšių. J. L. G*

moterį Vero- 
Praną, sūnūs.

Kazoką Choro 
Koncerto Tikietaį 
“Naujienose”

Choras Dainuos Chicagoj 
Spalių 15

SERGE JAROVAS, Garsaus 
Dono Kazokų Choro Vedėjas 
/J Muzikos ;f.mylėtojams bus 
smagu sųžiifotį, kad pąsąuli- 
niai garsus d$mo Kazokų Cho- 
ras n c trukusį bus Chicagoj.

Tie garsuĮįlono stepių dai
nininkai išpildys ilgą ir įdomų 
koncertą spmįųJ15 d., (sekma- 
dienį), Cįičugos Operą Hpuse 
ritmuose. K^ųęėrtas- įvyk£ J)0 
pietų ir prasidės 3:30 vai.

Tikietus galimą gauti ‘‘Nau
jienose”. Kas ankščiai? juos 
įsigys, tas gaus geresnes vie
tas. Kainos yra nuo 83 centų 
iki $2.75, įskaitant ir taksus.

Čia Bus Visokių " 
įvairenybių, 
Margumynu 

__ 1

SLA 260 Kuopos Metinis 
galius

Sekmadieni -Spalių (Oct.) 
15, 5:00 vak vak., Marąuette 
svetainėj, 6908 So. Western 
Avė., skambės dainos ir mu- 

260zika! Priežastis?—SL 
kuopos Metinis Balius.

Vakaras bus su įvairiais pa- 
mąrginifnais, - kaip tai: šokiai, 
dainomis, Juokais, kalboms, 
muzika ir t. t.

Prižadėjo dalyvauti p-lė Jo- 
sephine Stanaitis, ^jjkųrį, nors 
ir pirmą kartą tarpe lietuvių 
dainuos, bet esu tikra, kad sa
vo balsu sužavės atsilankusią 
publiką. Taipgi pirmą kartą 
matysite , jauąų panelę, kuri 
sykiu batoną mėtys ir akroba- 
tiškus žaidimus pildys. Bus 
programe ir kuopos narė, jau
na ir graži lietuvaity p-lė 
Stella Stankus,; Tiek reikią 
pasakyti, kad- panelė Stella 
per retai pasirodo ar dainuoja 
vakaruose.

Dainuos Kuopos Choras
f ; . -iPasirodys ir kuopos choras, 

kuris susideda vien iš kuopos 
narių. Buk jię, jauni ąr seni, 
maži ar dideli, bet visi myli 
tikras lietuviškąs liaudies dai
nas ir nenori jas užmiršti.>Kaip 
matote, bus ‘daugybės links
mybių. Rengimo komisija deda 
visas pastanga^, kad šis vąka- 
jras atsižymėtų įvairumu ir gra
žumu. ' A .

Todėl, gerbiamieji, nepralei-

’U— .......................................................................... ... i'
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SVARBIOS PRAKALBOS apie 
dabartinį karą ir Lietuvą bei Vil
niaus kraštą. Kalbės “Naujienų” 
redaktorius Dr. P. Grigaitis ir 
Tomas Milleris, penktadienio va
kare, spalių (Oct.) 6 d., pradžia 
8 vai., Mildos viršutinėje svetainė
je, 3142 So. Halsted st. Ąerigia 
Lietuvių Socialistų Sąjungos CĘi- 
cagos Centr^linė kuopa. Įžanga vi
siems veltui. Nevėluokite. Kviečia 
visus lietuvius atsilankyti. '■

— Rengimo Komisija.
BRIGHTON PARKO MOTE

RŲ I^LIUBO susirinkimas įvy^s 
ketvirtadienį, spalių 5 d., 7:30 vai. 
vakare. 2605 W. 43 St. Malonėkite 
dalyvauti, turim svarbių reikalų 
aptarti. —Valdyba.

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DR-JOS mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, spalių 5 
d., 7:30 vai. vakare, Liet. Darbi
ninkų svet., 10413 So. Michigan 
Avenue. ....—S. Dilis, rast.

SLA. 63 KUOPOS svarbus susi
rinkimas įvyks ketvįrtadienį, spa
lių 5 d., 7:30 vai. vakare, Tulleys 
Park svet., prie 90th ir Lawrence 
avė. Prašau visų narių susirinkite, 
turime išrinkti darbininkus 25 me
tų kuopos gyvavimo paminėjimui, 
kuris įvyks spalių 15 d. K. P. svet. 
9231 Cottage Grove avė.

—B. Barniškis,
9424 Burnside Avė.

ROSELANDO MOTERŲ KLUBO 
CHORO dainų pamokbs įvyks pen
ktadienį, spalių 6 d., 7:30 vakare, 
Darbininkų svetainėje, 10413 So. 
Michigan Avė. Prašau visų choris
čių dalyvauti pamokose, nes greit 
turėsime parengimą. —Sekretorė.

MORNING STAR KLIUBO mė
nesinis suęirinkimas įvyks šįvakar, 
Grigaičio svet., 3800 West Armitage 
Avė. 8 vai. vak. Visi privalote at
silankyti, nes yra svarbių reikalų

'—M. Chepul, rast.
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKO

JE TAUTIŠKO KLIUBO bertaini- 
nis susįrinkimas‘ įvyks penktadienį, 
spalių 6 d., ’7:30 vai. vak. Chica- 
gos Lįetųvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. ' Visi malonėkite atsi
lankyti, yra daug svarbių reikalų 
aptarti. —S. Kunevičius, rast.

Smagus Mokyklėlės 
Šokių ir Pasilinksmi 
nimo Vakaras

Programą Pildė Jaunuoliai 
i__ i * • ••< /iRūgs. 30—šv, Jono Ameri

kos Katalikų bažnyčios salėje, 
2235 So. Damen Avė., Lietu
vių Kalbos ir Akrobatiškų šo
kių Mokyklos naudai buvo su
ruoštas smagus šokių ir pąsi- 
linksniinimo vakaras. Prie jau- 
ųųolių gerai su moki n tos' ir su
derintos orkestrus, susirinkusi 
skąitljnga publika smagiai pra
leido laiką, šis šeiminiško po
lydžio pokilis buvo ne tik 
grąžus, bet ir įspūdingas. Čia 
taip pat buvo galima gauti 
skanaus maisto, švelnių gėri
mų ir visokių kitokių sąskonių. 
švelnios ir mandagus šeimi- 
ųinkes visus širdingai aptarna
vo.

Paįvairinimui vakaro buvo 
kalbų ir klasiškų šokių pro- 
grarųelis. Ark. Genįotįs, kalbė
damas apie lietuviu kalbos 
svarbą, paraškė, kad visa iš- 
oriną. kūryba yra vįdujipio 
žmogaus išdava, įš kurios tik 
galima spręsti jo kulturingumų 
kokybę. Mokslas yra reik alin
gas tam, kad išsimokinti gal
voti, nes visuomenė rimtai gaL 
voj ančių žmonių labai pagei
dauja.
. Aleks Budrikas davė keletą 
rimtų pavyzdžių apie jaunuo
lius lankiusius lietuvių kal
bos ir klasiškų šokių mokyklą. 
Jis pažymėjo savo dukrelę Ve
dą ir kitus jaunuolius, kurie 
įsigijo mokslą,,dabar turi dar
bus ir jaučiasi pasitenkinę. /

Andrejevo Šokiai
Po šių trumpų pareiškimų, 

mokytojas Andrejevas su savo 
skhitlipga jaunuolių grupe ga- 

skite progos bet atsilankykite 
ir visi drauge padainuokime, 
pasijuokime ir tikrai smagiai 
vakarą praleiskime.

Žinoma, bus gerąs orkestras 
šokiams. Jžahga maža, tikthi 
25 centai.

Nuoširdžiai užkviečią . SLA 
260 kp. Marąiiettė Rdrke.

Genovaitė Zelnis, 
Vardų įlepgimp Komisijoj

CLASSIFIED ADS
r ' - PERSONAL 

Asmenų Ieško
IEŠKO NAŠLĖS, 37 iki 40 metų, 

apsivesti. P. W., 229 So. 14th Avė. 
Maywood, III.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia  

REIKALINGA VEITERKA, 
GEORGE’S CAFE 

3465 So. Morgan Street.
MERGINA LENGVAM ruošos 

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

Park 5201.
MEĘG1NA BENDRAM RUOŠOS 

darbui, virti $10.00, 2 vaikai, pora 
dirba, pažymėkite amžių, patyrimą 
ir liudymus. MARGOLIN, 280 Dou- 
glas, Elgip, III.

REIKALINGA SEILSLEIDŽIŲ— 
moteriŠKiems drabužiams pardavi
nėti, nuolatinė vieta patyrusioms 
tiktai. 1333 So. Halsted.

3 MOTERYS PATYRUSIOS — 
agurkų dėti. Turi būti našios. Nu
rodykite patyrimą laišku. Box 1075 
1739 So. Halsted St.

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, būti, 2 vaikai, len
gvas skalbimas, virti, mažas apart- 
mentas, gera alga. Crawford 2759.

MERGINA 20—30 lengvam ruo
šos darbui, mokyklinis vaikas, $7 
—savas kambarys. Sheldrake 3103. 
6333 N. Kenmore.

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJŲ patyrusių 
»—nuolatinė vieta. LANDOW, Ine., 
65 E. South? Water St.

PATYRUSIŲ MERGINŲ bend
ram namų ruošos darbui, skalbti, 
virti, būti, $9—$10.

Lavvndale 2247.

PUSAMŽĖ MOTERIS prižiūrėti 
14 mėnesių kūdikį. Būti, šaukite 
ketvirtadienį vakare ar penktadienį. 
4044 So. Richmond antros lubos.

HELP IVANTED—MALĖ 
Dj^bininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS dirbti
George’s Cafe, 3465 So. Morgan St.

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

REIKALINGAS FARMOS darbi
ninkas, senyvas žmogus, kad mo
kėtų biskį lenkiškai kalbėti—butų 
gerai. $10.00 į mėnesį. Visas darbas 
nuolatinis, vasarą daugiau moku. 
Mrs. S. Lipsky—Route 2, Hart, 
Michigan.

REIKALINGAS VYRAS FAR
MOS darbui. Atsišaukite nuo 5 
iki 7 vai. vakaro—mokestį sulyg- 
sime. 4556 So. Paulina St., klauskit 
VILLIAUS.

REIKALINGAS PATYRĘS BU- 
ČERYS. 3553 So. Wallace.

LEGAL NOTICES

PRANEŠIMAS
UŽ PADARYTAS SKOLAS neat
sakau. šiuomi pranešu visuome
nei, kad mano žmona Anna Jasai
tis nuo manęs pasišalino rugsėjo 
30 d. 1939 m. Todėl nuo tos dienos 
aš už jokias skolas per ją Jpadary
tas, neatsakau. PETRAS JASAITIS 
710 E. 93rd St., Chicago, III.

MUSIČAL INSTR’NTS-FOR SALE 
Muzikaliai Instrumentai

MUZIKOS INSTRUMENTUOSE 
$12.00 Smuiką už ................. $4.00
25.00 Albert Klerneta .............  8.00
50.00 Boehm Klerneta .............35.00
75.00 Bass Drum setas ...... 50.00
8.00 Gitaras su keisu .............  4.00
12.00 Porto Phonografas ......  8.00

Imame taipgi ir senus instru
mentus į geresnius įmainyti. Drum 
heads ir phonografų springsų dalis 
atnaujiname. 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell Street, 3 blokai į va
karus nuo Halsted St. Tel. Canal 
6114.

kus ir įtarptautiškus šokius. 
Publika atydžiai sekdama šo
kius, labai gėrėjosi ir po šo
kių kaip katrie reiškia pagei- 
dąvimus, kad panašus vąkarė- 
liai dažniaus butų ruošiami.

šiam kilniam ir rinitam dar
bui yrą įsipareigavę Pranas 
žičkųs, Aleks Budrik, Ona 
Dovgin, Kotrina Gedvilas, B. 
Pocius, Pranciška Budrik, Vin
centa šliažas, Juozas šiiažas, 
Vincas Adams, Romaldas Vis- 
tartas, Leną Adams, Marė En- 
džiulis, Ant. Endžiulis, Pranas 
Bukaveckas, Marė Petrauskas 
ir Kerei Kėrauskas. Varde vi
sos šios veikiančios Tarybos, 
aš širdingai dėkoju šios dar
buotės rėmėjams ir parengi
mų dalyviams.

—Žemaičių Duktė

BUSINESS—TO BENT 
Bizniai Rendai

RENDAI GERAI ŽINOMAS, bu
vusio Meldažiaus tavernas, 2244 W. 
23rd Place.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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. —

PARSIDUODA Taverna, buČernė 
ir grosernė, abu bizniai gražiai 
įrengti ir biznis eina gerai. Par
duosiu abudu sykiu arba atskirai. 
Atsišaukit 10804 So. Michgan Avė.

TAVERNAS SU NAMŲ, 5 gyve
nami, kambariai. BRUNO PETKUS, 
4346 So. California. Lafayette 3255.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
riausia vieta Chicagoj. Parduosiu 
pigiai. 1506 W. Madison St., Tel. 
Seeley 4754, Chicago, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeinė Pardavimui

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

GORDON REALTY, 
YARDS 4329.

BARGENAS — 5 kambarių ply
tinis bungalovv, ąžuolinės grindys— 
nauji furnasai, glazuoti porčiai, 
visiškai furnišiuoti, $4,900. 7626 
Lafayette. Vincennes 4033.

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
Brighton Parke, 4008 So. Maple- 
wood Avė. 2 flatų 4 ir 5 kamba
riai, visi įtaisymai platus lotas, 
karažas, kaina $3,700, arba teisin
gas pasiūlymas. Priimsiu į mainus 
Ką turite, perkant mažas įmokėji- 
mas. Telefonuokite Prospect 0176.

GERIAUSIAS PIRKINYS mėgs
tančiam dirbti lauko darbą. Na
mas, 5 kambariai, didelis miegamas 
porčius, 2 karų garažas, yištydė, 
vaismedžiai, 1 akras žemės, puiki 
cibulėms ir daržovėms auginti. 
Pardavimo priežastis — ėjimas iš 
ūkio. Terminai—pusę įmokėti ir 
kitą 11 metų išmokėjimui.

5983 Archer Avenue, t 
Chicago, III.

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

PARŲAVIMUI BIZNIAVAS mū
rinis namas, Bridgeporte, šiltu van
deniu šildomas, nebrangiai, tarpe 
antros ir trečios ant Halsted Street. 
Savininkas 3216 So. Halsted St. 
Antros lubos iš priešakio, vakare 
po 6:00 valandos.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai^Pardavimui

PARDAVIMUI 80 AKRŲ F AR- * 
MA su gerais budinkais. Gera že
mė, mokykla ir bažnyčia. Pirk
dami dabar gausite pusę grudų.

P. J. DOWIATT Sr. 
Westville, III.

.VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

FINANCIAL ' 
Finansai-Paskolos

PERKAME PIRMUS MORGIČIUS 
—mokamus ar defaultuotus aukš
čiausia kaina. Rašyti ar telefonuo- 
ti. BELL LOAN CO., Room 1724, 
134 N. La Šalie St. Tel. State 7415.

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerl, bet garsinki
te ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTEP STREET 
Cbieago, ĮU.
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' NAUJIENOS, Ohlcago, DL

Ką galima tikėtis ateityje
Europoje,Jjetuyąj^Vilnijoje?
Išklausykite Prakalbas Dr. P. Grigaičio 

ir Tarno Millerio

Jonas Buvo
Buhalteris

VAKAK ,i mm.   ~**
CHICAGOJ

.P'*’!
v

Kasdien spauda praneša į Mildos svetainėje, 3142 South 
apie naujus įvykius, naujus «««],♦«
planus, pasimojimus, pažadus. 
Karas siaučia Europoje; tuo- 
mi pat laiku valstyvių vadai 
daro pasitarimus, sutartis, 
persigrupavimus, bando ' nu
sverti pajėgų balansą vienon 
bei kiton pusėn. Mažosios tau
tos—šalys, tame tarpe ir Lie
tuva su Vilniaus kraštu laiko- ti publikai.
mos Ivg ant svarstyklių. Kaip tik grįžęs iš Europos Tomas 
gaPngieji nusvers? Kokia atei- Milleris. Jis papasakos ypatiš- 

šiame momente kai įgytus įspūdžius Lietuvo- 
kuris ne- je ir Klaipėdos krašte,^ kaip 
klausimais nnisų vientaučiai ten jaučiasi 

šiuomi momentu ir kokis ūpas

Ha\ted St„ Chicago, penkta
dienio vakare, spalių (Oct.) 
3 d. Pradžia 8 vai., įžanga vi
siems veltui,

Kalbės “Naujienų” redakto
rius Dr. P. Grigaitis, kuris turi 
geriausią progą įgyti informa
cijas apie vėliausius įvykius ir 
gali trumpai ir aiškiai pateik- 

Taip jau kalbės

Ir Buvo Labai Tvarkus*
• ' ■ ■ . ■ ' i.

Jonas F. White, 83 metų se
nelis, buvo buhalteris, viską 
darė labai tvarkingai.

•Pirmiausia jis parašė raštelį 
savo žmonai, su koronerio te* 
.efono numeriu* policijos nuo
vados adrešu ir laid. direkto
riaus pavarde ir adresu. Po 
to pažymėjo kiek jo laidotu
vės turi kainuoti, kokią mal
dą prie jo kapo turi būti at
kalbėta, kada ir kur jis gimė. 
Pridėjo prie to raštelio dar ir 
trumpą testamentą, ir, taip 
viską sutvarkęs, White 
korė. Žmona atrado jo 
kabantį huto verandoj. 
3612 Magnolia Avenue.

■, ......... - , '-.L, ,•

’* ' "J*',1 .*• V.l!‘i'. ■
O Garsus aktorius John Bar- 

rymore, kurią dabar Čh’ėagpj 
vaidina veikalą ‘ My Dear Chil- 
dreh”, paskelbė, kad ims divar
gą nuo savo kė^Mpį žmonos, 
Ęlaine Barrią. ' Jis seniai norė
jo perskiras gauti, bet jo advo
katai tam priešinosi. Bet ar ad
vokatai nori ar nppori, jis* di- 
vorsą ims; j :

torius John Bar

,A’V ■ 1

pasi

tiks

Užtiko Slaptą 
Bravorą Marųuette 
Parke

, ---- * •

Suėmė Savininkus
ar (pageidavimus—bet tik sėdo į laivą, karas prasi

dėjo. Kelionė per Atlantiką

tis? Rodosi,
nesirastų lietuvio, 
butų rimtai šiais 
susidomėjęs.

Ne visiem iš musų įmanoma pas juos viešpatauja, nes prieš
sekti bei susivokti visi prane- pat jam apleisiant Lietuvą ten 
Šimai ir įvykiai. Daugelis tu- valandomis jau buvo laukia- 
rime savotiškas baimes, nuo- jna prąsidedant karo, ir vos 
jautas 
nežinome ar tai išsipildys.

Kad lietuvių visuomenė plą- jau buvo pavojinga ir nejau
čiau supažindinti su esama ki. Tad šiose prakalbose turė- 
padėtimi ir plačiau nušviesti sime progą įgyti daug įdomių 
dalykus Lietuvių Socialistų žinių.
Sąjungos Chicagos Centralinė Penktadienio vakare Mildos 
kuopa rengia viešas prakalbas svet Anėje. —Koresp.

Armour — CIO.
Atnaujino Derybas

Deis Komitetas 
Nutraukė Sesijas 
Chicagoj

Ties 2943 W. 71št Street, fe
deralės valdžios agentai užti
ko slantų degtinės varyklą. Jie 
<onfiskavo visus įrengimus, 
troką, kuris buvo naudojamas 
alkoholio išvežtoj imui, ir ar
eštavo namo savininką, George 
durtom

Jie taipgi areštavo Joseph 
Mancuso, nuo 545 W. 
Street, ir Fiori Caccitalo, 
516 W. 26th Street. Visi 
traukiami teisman.

pasimirė hud
4740 Woodldwn 
gos universiteto kalbų j 
rius. Jisai buyd[ Vokieti- 
oje ir riidkąius4^Jo^ garsiam 
^eipzigo universitete. t į 

‘i -----
• Važiuodamas bulvaru per 

Grant Parką, automobilistas 
Elbert C. Va orte, nuo 7072 N. 
Ashland avenue, sumanė užsi
rūkyti pypkę. Tas pa rūkymas 
jam brangiai kąiųuos. Nuėmęs 
akis nuo kelio, ValetĮe. įvažia
vo į šviesos stulpą, jį ąpgribvė, 

{automobilį apdaužė ir turės už 
stulpą užmokėti, ■

į Chica- 
kalbų profeso-

I.

63rd
nuo

ir C.
atstovai 
ilgokai 

dėl -sU*

Tikisi Susitaikyti
Armour bendrovės 

O. skerdyklų unijos 
vakar atnaujino jau 
užsivilkusias derybas
tarties Chicagos ir kitų mies
tų dirbtuvėse. Abi pusės vakar 
pareiškė viltį, kad joms pasi
seks susitarti.

Paskutinėmis dienomis at
mosfera tarp unijos ir‘bend
rovės buvo daug draugiškes
nė, negu prieš keletą savaičių, 
pačiam ginčo karštyje.

Žada Vėl Pakelti 
Pieno Kaina

Kaltina Pieno Kontrolę
Chicagos pieninių viršinin

kai vakar kalbėjo, kad netru
kus turės vėl pakelti pieno 
kainą vienu centu. Vietoj 12 
centų už pristatomą pieną, 
šeimininkės turės mokėti 13, 
o už krautuvin —11 vietoj 10.

Pieninės pieno brangimu 
kaltina federalės valdžios pie
no kontrolę, kuri neseniai bu
vo įvesta Chicagoj.

Šauks Liudininkus Wash- 
ingtonan.

Paiškinęs, kad “svarbus rei
kalai” šaukia jį Washingto- 
nan, kongresmonas Dies ir jo 
nacių ir komunistų tyrinėjimo 
asistentai vakar apleido Chi
cago. Dies pareiškė, kad svar
besni liudininkai bus šaukia
mi Washingtonan liudytu re- 
guliarėse komiteto sesijose. •

Dies toliau kalbėjo, kad 
Chicagos komunistai ir naciai, 
nors dar nevisai drąsiai, bet 
jau pradeda kooperuoti. Ko
miteto agentai konfiskavo ne
mažai dokumentų komunistų 
ir nacių įstaigose,
apypilnius tų grupių 
sąrašus.

Apkaltino Pinigų 
Išeikvojimu

Will apskričio grand džiurė 
Joliete apkaltino Conrad J. 
Wirth’ą eikvojimu svetimų 
pinigų. Wirth vienu laiku ėjo 
apskričio iždininko pareigas. 
Jo knygose buvo susektas $96, 
000 trukumas. J> "

Vėl Reikalauja 
8 Centų Fėro 
Chicagoj

kartu ir
narių

Naujieniečių Aukos į 
M.Jurgelionienes 
Paminklo Fondui

t

c

Vėliausios Aukos:
Pirmiau gauta .... $130.00 
0125.00 ir $5.00 s 
lanksčiau priduota
K \ Sadauskaitės 

auka.)'

Mrs.. Ų.„Rakštis <Chi- 
cagos miesto teisino 
šeimyninių nesusi- 
pratirųų Skyriaus 
viršininkė)' :. . 10.0C

$5.00

i
$145.00

Julia August, 
Fondo Iždininkė.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

Valstijos darba departamen
tas skelbia, kad nuo liepos 1- 
mos jau išsiuntinėjo 627,205 
nedarbo pašalpos čekius su
moj $7,520,357. Pašalpa siekia 
nuo $7 iki $16 savaitėj ir be
darbis ją gali gauti per 16 sa-

HE

Susisiekimo Bendrovės “Nega
li Išsimokėti”

Chicagos gatvekarių bendro
vės viršininkas, Guy A. Rich- 
ardson, vakar įteikė miesto su
sisiekimo komisijai prašymą 
pakelti fėrą nuo 7 iki 8 cen
tų.

Komisija vakar vėl svarstė 
sumanymą suvienyti visas Chi
cagos susisiekimo bendroves į 
vieną didžiulę įmonę. Planas 
apimą gatvekarių, ’eleveiterių li
nijų ir autobusų linijas.

Richardson pareiškė komisi
jai, kad bendrovės negalės su
sivienyti ir gyvuoti, jeigu gat
vekarių f eras paliks 7 centų. 
Jos turės daugiau išlaidų, ne
gu įplaukų. Jplaukų per metus 
bųtų apie $63,500,000, o išlai
dų — apie $65,400,000.

Richardson toliau pridūrė, 
kad 7 centų fėras galėtų ,pa- 
ikti, jeigu miestas pats tai
sytų gatves ir bėgės, ir neim
tų už tai iš gatvekarių ben
drovės mokesčius. Rėmai ben
drovė tokiais mokesčiais sumo
kėjusį $1,243,000.

NAUJIENŲ-ACME Telophoto
Vyskupas Bernard J. 

Sheil, kuris laikinai eis mi
rusio .kardinolo Mundeleino 
pareigas.

Morrison viešbuty j buvo 
atrastas pusiau gyvas chicagie- 
tis Isador Ferguson, nuo 2150 
Lincoln Park Wes’t. Jisai buk 
paėmė nuodų. Ferguson vakar 
turėjo stoti teisman, kur'jis 
yra kaltinamas svetimų pinigų 
eikvojimu, bet nepasirodė. !Jis 
buvo paskirtas rečeivėriii su- 
bankrotayusioj įstaigoj.

• Chicagos universitetas va
kar paskelbė, kad Rush Medi- 
cinos kolegija; pirmoji vakari
nėse valstijoSėV Heb'eduos pradi
nių kursų..' mediVihos.. studen
tams, bet bus pašvęsta medici
nos tyrinėjimo darbais ir spe
cializacijai. grą^inių^ kursus 
studentai:..'. in^lt. .universiteto 
South Side m£(JicinQs..5 mokyk
loj. Rush kolegiją yrą garsi vi
soj Amerikoj Ir 3<yra po Chica- 
gos universiteto priežiūra. >

■''o National' Cbiisųme^, Tax 
Comniissjon skelb’ia, kad ; ’ per 
metuą^Įįį^aV^ 
ka
mokesčiais; už . ipųištą. , .

O ?•' Kataiikiši^f-^ ųtokylęįų vy
riausybė , vakar pąske;be>. kad 
visos mokyklos bus uždarytos 
fc-iandieri ir rytoj, pagerbimui 
kardinolo Mundelęino, 7 ktiris 
yra laidojamas i’y to j.

O Prie 43rčios įr Loomis nuo 
traukinio ndkrito it sunkiai šu-> 
sižeidė svičmonas,. Arnold 
Hearns. Jis yra 45 metų am 
žiaus ir gyvena adresu 3228 W 
53rd St. V ,/

e šešios šeimynos vakar 
anksti rytą turėjo šokti iš lovų 
ir gelbėtis, kai 'netikėtai ėmė 
griūti namai ties 2025-26-29 
Walnut Street. Namai nugrimz
do žemėn tris pėdas.

ACM E-NAUJIENŲ Tdephoto
Wladyslav Raczkiewicz, 

buvęs Pomeranijos vadas, 
naujasis Lenkijos preziden
tas. Tiek jis, tiek jo valdžia 
dabar yra Prancūzijoje.

Skelbimai Naujienose 
uodą naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Ketvirtadien., spalių 5, 1939
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Irene Sabaliauskas
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KANDIDATE Į “MISS LITHUANIA 1940”

Užmušė jauną dvirat ninką
e Prie 60-tos ir Wentworth 

avenue pirmadienį automobilis 
suvažinėjo 13 metų dviratiniu 
<ą, Hąrry Stuąrt, nuo 431 W. 
59th St. Vakar berniukas pasi
mirė St. Bernard ligoninėje 
Policija suėmė automobi io vai
ruotoją, Thomas Plcciariello 
17 m. amž., nuo 3528 S. Prin 
ceton avenue. '

• Nuo. šaligatvio nužengė ir 
po automobiliu pakliuvo 54 m. 
jrank Habąba,\ Lyons gyvento
jas mio 4503 Fisherman’s Ter- 
race. Jisai buvo mirtinai su
žeistas. Nelaimė įvyko 
larlem avenue ir 39th.

Mirė iš išgąsčio
• Prie 69 th ir Western

susikūlė du automobiliai. Vai
ruotoją^ Ehnęr Keedler, nuo 
10512 South Campbell avenue 
tiek nusigando, kad netrukus 
mirė. Gavo širdies ataką.

prie

avė.

Antrašas

Telefonas

Aukštis:

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

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS 
f 4 *

ĮSTOJIMO KUPONAS

NAUJIENŲ-ĄCME Telephoto
Hugo Eger, “sidabmarš- 

kinių” lygos vadas, ■ kurį 
Dies ne-amerikoniĄko vei
kimo komitetas pakvietė 
liudyti.4*

Viena iš Jų Ątstovaus Lietuvius 1940 Automobi-
< lių Parodoj. Gaus Puikias Dovanas.

Gražuoles rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa
lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijoj 3133 So. Ha’sied 
Street

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

Užsiregistruoti konkursui galima tuojau, tad lietu
vaitės, skubėkite, nes laiko liko nedaug. Išpildykite šios 
dienos “Naujienose” telpantį kuponą ir priduokite “Nau
jienoms” kartu su savo paveikslu. Gerai padarytas pa
veikslas geriau atrodys ir laikraštyje.

Jeigu kuri mergaičių neturite tinkamo paveikslo, tai 
nueikite į New City Furniture Mart, po antrašu 1654-56 
W. 47th St. Jie padarys jums tinkamu paveikslą.

ŠTAI KOKIAS DOVANAS SUTEIKS NEW CITY 
FURNITURE MART, 1654 W. 47 St., LAIMĖJUSIOMS 
GRAŽUOLĖMS.

PIRMA gražuolė gaus: Complete Bedroom setų, su
sidedantį iš Dresser, Chest, inner springs raattress ir 
springsų — vertės $175.00. Nuo Automobilių Show dar 
gaus Evening Gown ir $35.00 cash kaipo mokestį už iš
liktų laikų.

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

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

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingų bankietų.

Lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus tuoj aus išpil
dykite “Naujienose” telpanti kuponų ir prisiųskite “Nau
jienoms”, 1739 So. Halsted St.

Vardas-pavardė .

. Amžius

coliai. Svoris: sv.

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

Parašas

SLA 63 Kuopa 
Ruošiasi 
Jubiliejui

Kantrus
Vagiliai

šįvakar Susirinkimas
BURNSIDE. — S.L.A. 63 kp. 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, spalių 5 d., Tuley 
Park svetainėj, 90th ir $t. I^aw- 
rence Avė. /

Gerbiamieji S.L.A. 63 kp. na
riai yra kviečiami atsilankyti 
į susirinkimą, kuris yra svar
bus, todėl, kad bus renkami 
darbininkai kparengimui, kurį 
SLA. 63 kp. rengia savo 25 
metų sukaktuvėms paminėti.

Kuopos parengimų komisija 
stropiai darbuojasi, kad paren-

Du jauni vagiliai atėjo į Pa- 
ramount Musical Company raš
tinę, adresu 1433 N.- Wells st. 
Ofiso darbininkei Mrs. Eliza- 
beth Boldt, 2’334 N. Wood st., 
jie įsakė iškelti rankas. Ji ne 
rankas iškėlė, bet apalpo. Va
giliai kantriai palaukė kol ji 
atgavo sąmonę, privertė atida
ryti seifą ir iš jo pasiėmė $158.

kalbėtojų.
Viršminėtas 

vyks 15 spalių, 
tainėj, 9231 So. 
Burnsidėj.

Kurie nariai

parengimas į- 
K. of P. svc- 
Cottage Grove,

esate atsilikę

V-

{bolševikišką literatūrą valstie-
Ku

ir yra užkviesta Andrejevo gru
pe šokėjų. Taippat bus gerų

girnas butų pasekmingas. Yra mfnesinSmis duoklSmis, ma- 
užkviestas Roselando S. M. Ra- ėskite užsimokėti, kad nebu- 
telis, kuris suloš gerą veikalų tumSt suspenduoti.

Sovietų raudonosios armijos kareiviai platina 
čiams netoli Vilniaus.




