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PRANCŪZUOS VISUOMENE ŠALINASI 
NUO KOMUNISTŲ

Premjeras Daladier nepriėmė komunistų 
delegacijos

CHICAGO, rugp. 27 — Sta- 
lino ir Hitlerio draugingumo 
sutartis, pasirašyta pereitą sa
vaitę, iššaukė tiesiog audrą 
Prancūzijos komunistų parti
joje.

Tūkstančiai darbininkų bėga 
iš partijos.

Pasipiktinimas komunistais 
Prancūzijoj taip didelis, kad 
visuomenė šalinasi nuo jų. Ko
munistai patapo lyg ir draugi
jos atmatomis.

Pranešimai per radiją, trans
liuojami Columbia Broadcast- 
ing kompanijos, sako, kad ko
munistų partija atstumta nuo 
patriotinių Francuzijos parti
jų sąrašo.

Prieš porą dienų komunistų 
laikraščiai “L’Humanite” ir 
“Ce Soir” patalpino straipsnius 
užginančius Stalino ir Hitle
rio draugingumo sutartį. Val
džia konfiskavo tuos laikraščių 
numerius. Komunistų delegaci

Francuzija. patarė 
Hitleriui derėtis

su Lenkija <
PARYŽIUS, Francuzija, rug

piučio 27 — Francuzijos am
basadorius Berlynui, Robert 
Coulondre, šeštadienio vakare 
įteikė Hitleriui savo vyriausy
bės įspėjimą. ,

Francuzijos vyriausybė sako, 
kad Vokietija ir Lenkija dar 
gali vesti derybas ginčams iš
lyginti. Tačiau derybos nega
linčios eiti, kai nacių armijos 
grūmoja lenkams. Jei karas 
kils, francuzai gelbės lenkus.

Hitleris kalbėjosi su Fran
cuzijos pasiuntiniu pusantros 
vaalndos laiko.

Kanados premjeras 
kviečia taikytis

OTTOWA, Kanada, rugp. 27 
— Kanados premjeras W. L. 
Mackenzie King pasiuntė Adol
fui Hitleriui, Lenkijos prezi
dentui Moscickiui ir Italijos 
diktatoriui Mussoliniui paragi
nimą vengti karo.

Dingo atakos prieš 
Hitlerį

NEW YORK, N. Y., rugp. 
27 — šeštadienį komunistų 
kontroliuojama organizacija 
“Leaggue for Peace and Demo- 
cracy” surengė paradą. Pirmą 
kartą organizacijos eisenoj ne
buvo riė vieno užrašo, atkreip
to prieš nacius arba prieš patį 
Hitlerį.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Debesuota; šilčiau; saulė te
ka 6:09 v. r., leidžiasi 7:34 v. 
vak.

ja atsilankė pas premjerą Da- 
ladierą užprotestuoti konfiska
vimą. Daladier delegacijos ne
priėmė.

Komunistas senatorius Ka- 
chin mėgino pasimatyti su vi
daus reikalų ministeriu. Tas 
atsisakė kalbėtis su juo.

Komunistai jaučiasi kaip ant 
žarijų sėdį. Sekantis pavyzdys 
rodo jų nuotaiką:

Į puošnų Tarbes kurorto 
viešbutį įėjo žinomas Francu- 
zijos komunistas Jacųues de 
Clos. Buvusi viešbučio valgyk
loj artistė Helen Perdriere pa
kilo nuo stalo ir pasveikino de 
Closą ir jo draugus žodžiais: 
Heil Hitlerį

Visuomenės nuomonei nu
sistačius prieš komunistus, ši
toks sveikinimas de Closui ir 
jo kompanijai pasirodė taip 
skaudus įžeidimas, kad jie 
puolė moteriškę mušti ir su
draskė jos drabužius.

Minia užpuolė komu
nistų mitingą;
. 14 sužeistų

SAN ANTONIO, Tex., rugp. 
27 — Municipalinėje salėje 
šeštadienio vakare čia įvyko 
komunistų mitingas. Kadangi 
juvo grūmojimų mitingą išar
dyti, tai policija saugojo jį.

Tuoj po 8 valandos minia už
puolė salę. Susirinkę komunis
tai pabėgo. Tačiau tarp polici
jos ir minios įvyko susirėmi
mas. Pasėkoje 14 asmenų taip 
sunkiai sužeista, kad teko juos 
i ligoninę nugabenti. Salės lan
gai išdaužyti ir įrengimai ap
laužyti. Turtui žalos padaryta 
apie $2.000.

Karas busiąs trum
pas — sako nacių 

vadas
GRAZ, Vokietija, rugp. 27— 

Rudolf Hess, nacių partijos 
vadas padėjėjas, kalbėdamas 
pereitą šeštadienį pareiškė, kad 
karas gali kilti dėl to, jogei 
Lenkija nenusilenkia Vokieti
jos reikalavimams.

Pasak Hesso, jeigu kiltų, ka
ras butų baisus, bet trumpas. 
Ir, kaip nacių vadui dera, Hess 
pranašavo vokiečių laimėjimą.

J. Valstijos tikisi 
taikos

WASHINGTON, D. C., rug
piučio 27 — Washingtone, val
džios atstovų tarpe, šeštadienį 
reikšta aiškiau viltis, kad tai
ką pavyks išlaikyti.

J. Valstijų karo departamen
to sekretoriaus pavaduotojas 
Johnson pasakė: Europoje pa
dėtis vystosi. Taikos pastan
gos gali užsikirsti, bet mes kur 
kas daugiau vilties turime.

Valstybės departamento sek
retorius pavaduotojas Berle pa
sakė: Tikrai paskutiniai pra
nešimai iš Europos neatrodo 
blogesni., ,

Londone parke eina darbai ryšitim su pastatymu antilėktuvinių kanuolių.

EXTRA
CHICAGO, rugp. 27. — Sek

madienį per radiją pranešta, 
kad taip Lenkija, kaip ir Vo
kietija garantavusios Lietuvos 
neutralitetą, jeigu karas kiltų, 
ši žinia transliuota iš Berlyno 
ir iš Paryžiaus.
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Italijos kariuomene 
tarnyboje Ispanijoje

HENDAYE, Francuzija, rug
piučio 27 — 11 amerikiečių, 
paleistų iš nelaisvės Ispanijoj 
šiomis dienomis, perėjo Fran
cuzijos rubežių. Tarp ko kita 
jie papasakojo, kad Ispanijos 
geležinkelių stotyse patruliuo
ja Italijos kariuomenė.

Italai reikalauja 
koncesijų

ROMA, Italija, rugp. 27 — 
Gerai painformuotuose fašistų 
rateliuose kalbama, kad Musso- 
linis ima aktyvų dalyvumą 
pastangose taiką išgelbėti. Ta
čiau Mussolini nedirbąs už dy
ką. Jis reikaaluja iš Francuzi
jos koncesijų Afrikoje.

Uždarė tunelį po 
upe

LONDONAS, Anglija, rugp. 
27 — Londone, po upe Thames, 
yra iškastas tunelis geležin
keliui. Kad kas nors, o ypatin
gai Airijos teroristai, neįvyk
dytų eksplozijos tunely ir ne- 
užplukdytų jo, tunelis tapo už
darytas.

Telefono susisieki
mas nutrauktas

BERLYNAS, Vokietija, rug
piučio 2’7 — Susisiekimas tele
fonu tarp Berlyno ir Varšuvos 
tapo nutrauktas anksti sekma
dienio rytą.

Vokiečiai bėga iš 
Anglijos

LONDONAS, Anglija, rugp. 
27 — šimtai vokiečių šeštadie
nį suvažiavo į Liverpool uostą. 
Vokietijos vyriausybes paliepi
mu jie grįžo namo iš Anglijos.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

I

PARYŽIUS, Francuzija, rug
piučio 27 — Francuzijos amba
sadorius Maskvai, P. E. Nag- 
giar, grįžta į Paryžių “atosto
goms”. Manoma, kai jis su
grįš, Francužiją paskelbs pa-
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naikinusi frAncuzų-rusų - sutar
tis.

« » ®
BRUSSELS, Belgija, rugp. 

27 — Belgijoj vykdoma ka
riuomenės mobilizacija. Val
džia neleido komunistams lai- 
.y u btisiilnkimo pirmadienį.

Numatomas Japoni
jos ministeriu kabi

neto perorgani
zavimas

TOKIO, Japonija, rugp. 27— 
Vokiečiams ir rusams pasira
šius draugingumo sutartį, Ja
ponijos armija užgyrė japonų 
pasitraukimą iš Berlyno-Romos 
ašies. Anksti šią savaitę mi- 
nisterių kabinetas turės posėdį 
ir jame svarstys vyriausybės 
perorganizavimą.
Numatoma, kad dabartinis 

premjeras Hiranuma gali re
zignuoti. Jo vietai norima pa
kviesti buvusį pirmiau prem
jerą Fumimaro Konoye.

Uždraudė parduoti 
britų laivus

LONDONAS, Anglija, rugp. 
27 — Remdamasi Pavojaus Lai
ko aktu Britanijos Pirklybos 
Taryba išleido įsakymą, kuris 
draudžia parduoti bet kokius 
britų laivus svetimoms šalims.

Jugoslavijoj suorga
nizavo naują 

kabinetą
BELGRADE, Jugoslavija, 

rugp. 27 — Perorganizuotas 
Jugoslavijos ministeriu kabine
tas. Premjeru pasilieka, kaip 
buvo iki šiol, Dragisha Cvęt- 
kovič. Vice-premjeru kabine
tan įėjo kroatų vadas, Dr. ;Vla- 
dimir Machek.

šiomis dienomis Jugoslavija 
suteikė kroatams autonomiją.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Artimiausioje 

ateityje numatoma praplėsti 
Karo Muziejaus sodelį ir pasta
tyti ten natūralaus dydžio 
Rimšos “Vargo Mokyklą”, ži- 
karo “Knygnešys” ir kitus pa
minklus.

- KAUNAS. — Po trejų metų 
stiidi jtjį* šiemet Martyne*. Danu- 
ta Nasvytytė sėkmingai baigė 
žinomąją Jutos ■ Klamt ritmi
nės gimnastikos ir meniškų šo
kių mokyklą. Jai dar besimo
kant, į jos gabumus ypatingo 
dėmesio atkreipė vokiečių 
spaudos meno kritikai. Su di
deliu pasisekimu ji gastroliavo 
Suomijoje bei Čekoslovakijoje. 
Dabar Nasvytytė pasiryžusi įs
teigti Kaune specialią ritminės 
gimnastikos ir meniškų šokių 
studiją.

KAUNAS. — Šiemet padvi
gubėjo žemes ūkio 'ir pramo
nes mašinų pirkimas. Ligi šiol 
šių mašinų jau parduota dau
giau kaip už penkis milijonus 
litų, o pernai tik už 2.5 mil. li
tų. Kai kurios žemės ūkio ma
šinos jau gaminamos ir Lietu
voje.

KAUNAS. — Bekeliaudamas 
po Europą, amerikietis lakūnas 
Charles Huntingtonas iš Los 
Angeles šiomis dienomis Kau
ne išmoko sklandyti ir įgijo 
Lietuvos Aero Klubo sklandy
tojo požymį.

Pasigendama vokie
čių laivo

$

MANILA, P. I., rugp. 27 — 
šeštadienį čia laukta nacių pre
kybinio laivo Kumerland. Lai
vas nežinia kur dingo. Spėja
ma, kad jis pasuko plaukti at
gal į Vokietiją, gavęs pačių vy
riausybės paliepimą.

Farley grįžta į
J. Valstijas

PARYŽIUS, Francuzija, rug
piučio 27 —- 146 amerikiečiai, 
jų tarpe J. Valstijų generali
nis paštorius Farley ir jo dvi 
dukterys, šeštadienį išplaukė į 
Ameriką laivu PreSident Roose- 
velt,

RUSIJA UŽGIRIA BULGARIJOS 
REIKALAVIMUS

MANOMA, RUSIJA IR VOKIETIJA REIKALAUS 
RUBEŽIŲ PAKEITIMO PIETŲ-RYTŲ EUROPOJ

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 27 
— Iš Maskvos sugrįžo Bulgari
jos seimo 21 narys. Atstovas 
George Markov, seimo vice
prezidentas, šeštadienio vaka
re pareiškė, kad sovietų Rusi
ja pilnai užgyrė Bulgarijos rei
kalavimą tam tikros teritori

jos iš Rumunijos.
Politikos stebėtojai skaito 

šitą užgyrimą kaipo pirmą 
ženklą, kad rusai ir vokiečiai 
tur būt reikalaus pakeitimų ru
bežių pietų rytų Europoje, ir 
gal būt pati Rusija taikosi at
imti Rumunijai Besarabiją.

Hitleris atmetė Daladiero planą taikytis
PARYŽIUS, Francuzija, rug

piučio 27 — Adolfas Hitleris 
atmetė Francuzijos premjero 
Daladier pasiūlymą Vokietijai 
taikytis su Lenkija tiesiogėmis 
derybomis.

Hitleris savo atsakymą įtei
kė Francuzijos ambasadoriui 
Coulondre.

Ryšium su derybomis išveng
ti Europos karo, Britanijos mi- 
aisterių kabinetas sekmadienį 
turėjo ilgą posėdį. Po posėdžio 
išleistas komunikatas sako, 
kad dar kitas posėdis bus lai
komas pirmadienį. Tą dieną 
bus paskelbtas ir britų valdžios 
nusistatymas.
t < • > .-.-j •

Naciai atšaukė Nuernbergo kongresą
BERLYNAS, Vokietija, rug

piučio 27 — Nacių partijos 
kongresas šįmet buvo šaukia
mas Nuernberge rugsėjo 2 die
ną. Hitleris patsai pavadino jį 
nacių “partijos taikos diena”.

Pereitą šeštadienį, po ilgos 
nacių konferencijos, paskelbta,

Vorošilov aiškina kodėl nutrauktos 
derybos su talkininkais

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rugp. 27 — Dienrašty “Iz’vies- 
tija” pereitą šeštadienį tilpo 
soivetų Rusijos karo komisaro 
Vorošilovo paaiškinimas, kodėl 
rusai nutraukė derybas su ang
lais ir franeuzais ir pasirašė 
sutartį su Hitleriu.

Vorošilovo aiškinimu, rusai 
norėjo gelbėti lenkus nuo vo
kiečių. Bet gelbėti jie galėjo

Reikalauja leidjmo 
reikmenoms pirkti
BERLYNAS, Vokietija, rug

piučio 27 — Vokietijoje išleis
tas įsakymas liečiąs reikmenų 
pirkimą. Pagal tą įsakymą 
maisto reikmenoms krautuvėse 
pirkti reikia gauti specialus 
valdžios leidimas.

šitokia sistema reikmenoms 
pirkti Vokietijoj buvo įvesta ir 
Pasaulinio karo metais.

Vaikus pratina kau
kes dėvėti

LONDONAS, Anglija, rugp. 
27 — Antradienį Londone bus 
daromas pratimas. Kai si
rena sužviegs, vaikai, pasiėmę 
nuo dujų kaukes, keliaus į ba
sų ir geležinkelių stotis, šitas 
pratimas daromas eilėje prisi
ruošimų išgabenti vaikus iš 
Londono, jeigu karas kiltų.

Neoficialiai duota suprasti, 
kad Britanija parems lenkų po
ziciją. Lenkai nesutinka derė
tis su vokiečiais, kuomet Vo
kietija grūmoja jiems gink
luota spėka. Lenkai reikalauja 
pirma pašalinti ginklų grūmo
jimą, o po to derėtis.

Varšuvoje, Lenkijoje, sekma
dienis praėjo tykiai. Gyvento
jai laukė tolesnių įvykių. Pa
sak lenkų, nuo Vokietijos pri
klausys, ar rytoj saulė pakils 
krauju nudažyta.

Adolfas Hitleris sekmadienį 
sušaukė reichstago narius pa
sikalbėti. Juos painformavo 
apavėdamas su britais ir fran- 
euzais derybas.

kad Nuernbergo kongresas ta
po atšauktas. Kaip ilgam lai
kui jis atidėtas, nepranešta.

Politinių įvykių stebėtojai 
skaito atidėjimą blogu ženklu. 
Jie mano, kad naciai yra nusi
tarę apie karą, o ne apie taiką 
kalbėti.

tik rusų armijoms žygiuojant 
karan su Vokietija per lenkų 
teritoriją. Lenkai nesutiko ru
sų armijas įsileisti į savo teri
toriją. Todėl derybos ir nutru
ko. Tai Vorošilovo aiškinimas.

Bet rusai, pasirodė, nenmi 
sėdėti namie. Jie ėmė ir pasi
rašė draugingumo sutartį su 
naciais, šiandien pikčiausiais 
lenkų priešais.

Lenkai sutinka 
taikytis

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
27 — Lenkijos prezidentas 
Mossicki pasiuntė prez. Roose- 
veltui pranešimą, kad Lenkija 
sutinka derėtis su vokiečiais. 
Tačiau kiti pranešimai sako, 
kad lenkai nesutiks besąlygi
niai priimti Hitlerio reikalavi
mus.

Rugpiučio Mėn.

Naujienų raštine sekma
dieniais BUS UŽDARYTA 
Atidaryta kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

Šeštadieniais nuo 8 ryto 
iki 4 vai. po pietų.

NAUJIENŲ ADM.
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Žinivj žinelės iš 
Lietuvos žemelės

Rašo Lietuvių Brolelis

Lietuvos pa- kuriNiūri šiandien 
dangė. Laikraščiai, radijas ir vi
sokį garsai kasdien, kas valan
dų, net kas minutę vis praneša 
naujas nelinksminančias nau
jienas. Ypač tai jaučia senesnio
ji žmonių karta, kuri prieš 25 
metus matė, jautė ir pergyve
no didžiojo karo baisenybes. 
Ginklais barškinimas, orlaivių 
padebesiais dūzgimas, parako ir 
nuodingų dujų smirdėjimas ne
jučiomis lyg sapne pripildo ra
mų, gražų, kvepiantį Lietuvos 
orų. Ir tai tęsiasi ne vienų die
nų, ne dvi, bet jau kelinti me
tai. Kelinti metai Lietuva sto
vi tarsi karo stovyje, lyg tarsi 
iš visų pusių kanuolėmis apsta
tyta ir lyg laukia mygtuko pa
spaudimo, kad pradėtų kan*uo- 
les riaumoti, dangų su žeme 
maišyti ir viskų, kas žemės pa
viršiuje, nušluoti — sunaikinti...

Galima lengvai suprasti, koks 
gali būti gyvenimas, kokia žmo
nių nuotaika per dienas ir nak
tis esant baimės stovyje? Nė
ra to malonumo, to nuoširdu
mo, tas bendras gyvenimiškas 
kurybas, kuri žmonėse pasireiš
kia ramiame gyvenime, gerame 
laike. Karo grųsinimo stovis, 
tai toks stovis, kur žmogus sto
vi lyg plauko laikomas: kiek
vienų minutę gal plaukas nu
trukti ir žmogus nukristi į be
dugnę, į pražūtį.

Ir visų tų baimę milijonams 
žmonių įvaro pusantro žmo
gaus: Vok iečių Hitleris ir italų 
Mussolinis, kurie pakėlę savo 
banditiškas galvas virš horizon
to grasina ir grųsina visam pa
sauliui nekalto kraujo maudy
nėmis. Ir neatsiranda galybė,
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Taisykite Savo :™ 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.
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tuodu nenuoramas su
gniuždytų, kad dar jie neišmau- 
dė žmonių kraujuje? — Taip 
galvoja tūkstančiai ramių Lie
tuvos žmonįų karo siaube gy
venančių ir besirūpinančių, kąs 
bus rytoj, jei iškils baisus pa
saulinis karate?

Amerika priskaitoma prie 
kultūringųjų šalių ir tankiai y- 
ra nurodoma kitoms šalims pa
vyzdžiu kulturingumo ir civili- 
zuotumo. Kokį biaurų įspūdį 
man padarė paskaičius “Naujie
nų” Nr. 163 (liepos 13 d. 1939 
m.) žinia iš Harlan, kur dėl 
streiko įvyko susišaudymas, ku
riame vienas angliakasis nušau
tas, keturi žmonės pašauti ir 
250 areštuota. Negana to, dar 
tapo pašautas sūnūs su motina 
už tai, kad žiurėjo į suimtuo
sius. Tai tau ir kultūringa ša
lis! Tokių įvykių “nekultūrin
goje“ Lietuvoje dabar nėra. Ne
seniai, prieš keletu metų, daug 
kas atmena, ir Lietuvoje buvo 
panašiai. Buvo šaudomi darbi
ninkai, ūkininkai... Bet dabar 
sušaudymų negirdėti. Sukultu- 
rėjo musų brangi tėvynė Lietu
va. Ji šiandien drųsiai gali pik
tintis kitose valstybėse žmonių 
sušaudymais... O visai neseniai, 
viešpataujant Lietuvoje Volde
marui, judant suvalkiečiams, 
tiek ir tiek buvo šaudymų ir 
sušaudymų...

Nors rugiai su kviečiais dar 
ne visur Lietuvoje, nuo laukų 
suvalyti dėl paskutinėmis liepos 
menesio dienomis lytingo oro, 
bet derlius gana geras. Ypač 
bulvės su daržovėmis gerai at
rodo. Vasarojai, kurie vėliau sė
ti^ taipgi gražus. Pievų antroji 
žilė bus daug gausesnė už pit* 
iriąją, nes pirrtfpjfr žolė, dėl pą-: 
vasario sausrų, buvo silpnoka. 
Visokių uogų laikas jau pasi
baigė. Agurkų^ serbentų, avie- 
čių. žemuogių, vyšnių šiemet 
Lietuvoje buvo pakankamai. 
Daug kas iš uogų gražių pini
gėlių paėmė, nes už uogas ge
rai mokėjo. Tad daug kas gy
ventojų susirūpino savo sodus 
ir daržus praplėsti, kad ateity
je galėtų turėti vaisių pardavi
mui.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9032 
POCAHCNTAS Mine £un $7.25
(Screened) Tonas .............................. ■
SMULKESNĖS $7.00
Toną? ................................................. ■
Petroleum carbon coke $7.25 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.

COPft. _ NSCDUCRAFT StRVTCE, INC

KITTEN MOTIFS PATTERN 1907
No. 1907—Išsiuvinėjimai paduškėlėms.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1907
| 1739 So. Halsted St., Ohicago, HL 

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No....... -..........

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

' Adresas........................................................... .........................................................

I Miestas ir valstija.............. ........... ............. ...... .............................. ................

NAUJIENOS, Chicago, III

i
B.

NAUJIENŲ-ACMJS Telephoto
Premjerui Neville Chamberlain’ui parlamentas 

faktiškai suteikė diktatoriškas teises.

Dabar Lietuva savo rankose 
turėdama visų galybę savo že
mėje, galėtų su svaigalais len
gvai ”susitvarkyti“ ir neduoti 
savo. lųielų vaikų bei brangių 
tėvynainių svaigaluose skandy* 
(i. Ręt to, nepairo. Net tokią 
galybę — radiją — savo ran
kose turėdama, nė minutės ne
duoda blaivybės propagandai 
bei agitacijai. Tą blaivinimo 
darbą dirba yps keli idealistai*

4709 nr. 2 paragrafu 25% nuo 
nekilnojamo turto. O tamstos 
nekilnojamo turto pelnas nusta
tytas metams 480 litų, o nuo to 
turto valstybei moki 10%, kas 
sudaro 38 litus, tai nuo 38-nių 
litų 25% sudąro 9 lit. 50 centų, 
kuriuos jei iki spalių 31 d. ne
užmokėsi, tai bus prievarta iš
ieškota — kas nors parduota ir 
pinigai paimta... Supranti?

(Bus daugiau)

Office and Bes. Prioac Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. na

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

“Naujienų“ No. 159 (liepos
8 d., 1939 m.) skaičiau apie tū
lą northsidietę turinčią septynis 
šunis ir devynis katinus, net į 
teismą su tuo savo “žvėrynu” 
patekusią. Lietuvoje, Šeduvos 
miestelyje gyveną tūla senmer
gė — Nerkė. Ji turi nedidelį že
mės sklypelį, triobelę su sode
liu ir tvartuką. Laiko 8 kates,
9 šunis, 4 ožkas, 2 ožiu, 3 gai
džius ir 13 vištų. Su tuo savo 
“žvėrynu” jn aplinkiniams *gj,s- 
ventojams yra net labai įgrisu
si ir veik visi šeduviečiai ją 
žvėryno panele arba direktorie
ne vadina. Jos kiemelyje tar
pais esti lyg ir seansai: katės ir 
katinai visokiais balsais kniau
kia; ožkos mekena; ožiai ra
gais mušasi, kad nęt viskas pyš
ka; gaidžiai su fcštpimž kuda
kuoja; Įųnęs Jiojįa^ J laii^ia^ ir 
staugia..^ o seną pana sėdi vi
duryje savo kiemelio, žiuri į 
savo žvėryną, klausosi tos me
lodijos ir jaučia patenkinimą.

svietiški žmonės — daktarai 
vaistininkai, profesoriai —■ in
teligentai. Darbo pradžia, o pra- ponuli 
džia visuomet yra sunki. Bet 
viskas labai sunkiai eina. Net 
laikraštį kas savaitę nesugeba 
išleisti. “BĮ. ir Sv. 
dvisavaitiniu, bet kartąis net į 
mėnesį sykį vienas Nr. teišeina. 
Tai labai didelis blaivybės pro- 

i pagandai nuostolis.

Visąi neseniai mačiau Lietu
voje šitokį vaizdelį:

Sėdi sąvo nedidelio namelio 
priebutyje senas, beveik invali
das, žmogelis ir džiaugiasi į sa
vo žemelės sklypelį žiūrėdamas, 
kad štai jąu neužilgo susilauks 
uogelės, šviežios bulveles, dar
žovėms ir 1.1. Iš gatvės įsuką 
uniformuotas, puikiai apsirėdęs 
apyjaunis vyras su portfeliu, 
kurį atidaręs ir pasiknaisiojęs, 
išima prispausdintą, prirašytą 
ir priantspąuduotą popiergalį, 
paduodamas žmogeliui prašo 
[pasirašyti, kad priėmė ir paaiš
kina:

—Čia tamstai uždėta nepa
prasto mokesčio 9 litai 50 cen
tų, kurį privalai sumokėti ligi 
spalių 31 d. 1939 m.

—Ir vėl mokestis? Ar iš pek
los! Nugi neseniai sumokėjau 

138 litus, ir vėl mokėk. Ar tik,I“*08
i, neapsirikote? Gal ne|__

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS 

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

TeL Yards 0994.
Antrad., Ketvirtąd^, Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayett, 3C50

vadinasi

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

yak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tek: Prospect 1931

DR- VA5KH’ 0PT DR. c. Z. VEZEL’IS
Mano 20 metų praktikavimai Į _ _ _ DENTISTAS 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas 

Palengvina aKių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitąisc 
trumparegystę ir toliregystę, Pri 
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. K’eivoa akyi 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo K ryto iki 8 v . r. .
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą, vakaro, trečiadieniais ir gekmadie- 

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- -
mos be akinių. Kainos pigiau kai> I Telefonai HEMLOCK 6111 

pirma.

man!... Gal klaida? Pažiūrėki- *471^ South Ashland Av. 
te | Phone YARDS 1373.

—Tamstai, tamstai, žiūrėk, 
čia parašyta tamstos vardas ir 
pavardė ir aiškiai pažymėta, 
kad tamstą turi užmokėti 1939 
m. nepaprastųjų mokesčių įsta-1 
tymų (Vyr. žinių 645 nr. eil.

4645 So. Ashland Avė, 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR, BRUNO J, 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

niekuomet nebuvo. Vien tik 
degtinę 36 spįrito varyklos vo
ro. O kur alus? Kur naminė? 
Alinyčių (alaus barų) dabar 
kaip kokio užkrečiamo amaro 
visoje Lietuvoje tiek pristeigta, 
kaip dar nė rusų valdymo lai
kais nebuvo. Ir dar vis alaus 
varyklų norima steigti, nes sa
ko, aląus varykla didelį pelną 
duodanti. Naminę (samagoną, 
šamarleką) nors policija smar
kiai persekioja ir teismai skau
džiai baudžia, bet jo darytojų 
niekuomet netrūksta: vienus 
suima, likviduoja, nubaudžia. 
Tuoj, žiūrėk, atsiranda kiti. Vėl 
policijai darbo! Mat svaigalo 
skystimo pareikalavimas ir pel
nas iš jo skatina šąmarląką ga- 
minti. Nuo šamarlako žmonės 
sunkiai suserga, apanka, bai
siuose kentėjimuose pasimiršta. 
Bet tai 
Slaptieji 
auga ir 
tvanas,

girtuoklių neatgrasina, 
bravorai vis dygsta ir 
šamarlakas, kaip koks 
paslaptingai skandina

Dabar Lietuvoje yra net dvi 
organizacijos kovai su svaiga
lais. Prieškarinė Lietuvių Kata
likų Blaivybės Draugija ir Lie
tuvos Blaivinimo Sąjunga. Ka
talikų blaivybė kunigams Lie
tuvą bevaldant buvo visai mo
raliai ir materialiai nusibapkru- 
tijusi, nes net savo vardu kar
čemas ir restoranus buvo pra
dėjusi steigti, kuriuose visokios 
visuomenės atmatos už tam tik
rus pinigus kųpplačiausiai ir 
kuošlykščiausiai girtuoklybę 
platino.

Neseniai įsisteigusi taip vadi
nama Lietuvos Blaivinimo Są
junga, be tikybos pagalbos, mė
gina su girtuoklybę kovui’ Lei
džia net ir laikraštėlį vardu 
“Blaivybė ir Sveikata“. Šiai są
jungai ir laikraščiui vadovauja

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO fSTAIŲA

AMBULANCE , .
’, ' DIENĄ IR NAKTfm f. i C4

Visi Telefonai YARDS 17414742
4(>,05-07 So. Hennitag-c Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTĘ 0727

-J koplyčios visose
A- -X t* czL X Chicagos dalyse

i

f?

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
f Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

8

Kiti Lietuviai Dakfatfai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St, 

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

šventadieniais tik susitarua.
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentworth 9339 
Rez. Hydc Purk 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir substnrnie

Mrs. A. K. JARUSZ
Physical Therapy 

and Midwife
Panedėly, Utarn. ir 

Seredoj
6680 S. Western av.
Tel. Hemlock 9252 
Ketverge, Pėtny- 
čioj, Subatoj ir 

Nedėlioj:
Central Avenue, 
Bevefly Shores, 

Indiana
Tel. Mich. Cyty 

2799—R3

LIETUVIAI

KITATAUČIAI

■l'V j II .1 j 11.1 i

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio Ir Beita- 
dteute vakarais 7 vai. vakaro iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėja* P. ŠALTĮMIERĄS.

Laidotuvių Direktoriai

_ - * - ---- — -

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vąląndoą kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd. 
Oqr. Damom Hemlock 6690

Phone GANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir riedėt, pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas RepubJic 7868

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

3400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namu telefonas Brunswick 6597

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo lt iki 12, 3 Iki 

4 Ir 7 iki D
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki f 

Šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V, A. Šimkūs

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

Ofiso Tel. Vlrginia 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė.
141Q South 49th Court

Phone Grovehili 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YĄftDS 141V

I. J. ZOLP Phone Yąrds Q781
1646 West 46th Street Ym(J» 0782

S. B MAŽEIKĄ Yards 1139
3319 Mtųąnic^ Ayenųe Tardą 1138

5 Lachavvicz ir sūnūs
2314 We8t 23rd frace Phone Canal 2515
SKYRIUI 42-44 ffąsĮ 108th Street__________ TęL PuUmąn 1379

rrr

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone įąfayettę 8024

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

prąugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo1-3 nuo 6:30-8:30 

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

Tel. Kemvood 5107.

DR. HERZMAN' Iš ftusuos
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Ava 
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 13 
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 K

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn Si. 
1431-1434-TeL Centrą! 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted Si.

Miesto
Kamb.
Namų ____ ______________ __
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonu MONROE »7«1 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So, Dearborn St 
Room 1239.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824. 
Narnu Tel—Hvde Pnrk 339R 

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



IŠ PITTSBURGHO Į PASAULINĘ PARODU 
IR | ATLANTIKA MAUDYTIS

Pasaulinėj Parodo j

WILDWOOD, N. J. — Pa
saulinėj Parodoj praleidome 
daugiau kaip 6 valandas. Per 
tiek laiko ne daug ką galėjom 
pamatyti, bet vistiek mes spė
jom aplankyti Lietuvos, Ru
sijos, Lenkijos, Švedijos, Fran- 
cuzijos, Olandijos, Šveicarijos, 
Jungtinių Valstijų, Italijos, 
Japonijos ir kelių kitų šalių 
pavilionus- Taippat spėjom 
šiek-tiek susipažinti su bendra 
parodos išvaizda ir įgyti tam- 
tikrų įspūdžių iš pirmą kartą 
matomų nepaprasti^ reginių.

Lankydamas tautinius pavi
lionus, turi progos susipažinti 
su daugelio tautų kultūra, in
dustrijų atsiekimais, bei pir- 
mynžanga. žodžiu sakant, su 
visu tuo, kuo tautos nori pa
sigirti prieš pasaulį.

Tačiau tas tautų piešiamas 
gražusis vaizdas yra toli gra
žu ne tikrenybė tų visų tautų 
kasdieninio gyvenimo. Tautų 
kultūra ir gyventojų gerbū
vis yra ne vien tame, kuo tos 
tautos giriasi prieš pasaulį ir 
ką turi pagaminusios, bet ir 
tame, kaip tas progresas yra 
atsiekiamas, kokioje ekonomi
nėje ir politinėje padėtyj ran
dasi dauguma gyventojų. Ver
gų rankomis sukurti nors ir 
didžiausi kuriniai praranda 
savo vertę laisvų žmonių aky
se.

Tautiniuose pavilionuose yra 
varoma tautinė propaganda už 
savas industrijas, bandoma 
demonstruoti arba parodyti 
tautų didybė ir galybė—dabar 
ir praeityj. " 1 41

Sovietų Rusijos brangiai į- 
rengtame pavilione yra labai 
gabiai ir sumaniai varoma pro
paganda už bolševikišką tvar
ką, už “darbininkišką” “tė
vynę”, ir populiarizuojamas 
Stalinas ir visa staliniška kli
ka. Tuojau metasi faktas į akį, 
kad rusai savai propagandai 
nesigaili didžiausių sumų pi
nigų.

Visas įrengimas rusų pavi
lione yra tobuliausios techni
kos, ypatingai iš propagandos 
taškaregio. Čionai atsilankiusį 
svečią pirmiausia sutinka di
džiulės ir rūsčios Lenino ir 
Stalino statulas. Matai įvai
riausius paveikslus, kuri rodo 
ką bolševikiška Rusija yra at
siekus visose gyvenimo srity
se. Rodo visokius palyginimus 
kas buvo pirm komunizmo tvar
kos ir kas yra dabar. Krutami

IŠNUOMUOJAME 
GYVENIMUI 

KAMBARIUS
Atvažiavę į New Yorką apsi

stokite pas lietuvius, čia rasite 
gražią vietą ir draugišką patar
navimą. Dideli kambariai su pri
vačia maudyne, virtuve ir šaldy
tuvu. Maži kambariai su vieša 
maudyne gražiai įrengti. Priei
namos kainos.
Vieta: 331 West End Avė. Tarpe 
75th ir 76th, Sts. W. Savininkas:

A. J. VIZNIS
Tel. SUSąuehanna 7—8533

paveikslai rodo kaip Sovietų 
Rusijoj piliečiai balsuoja ir 
kaip tenai viešpatauja “tik
riausia” “demokratija”. Bet 
balsavimuose ir kituose viešuo
se pasirodymuose pirmiausia 
parodomas pats Stalinas, visai 
panašiai kaip Vokietijoj viso
kiose iškilmėse tenka matyti 
Hitlerį, kaip Lietuvoje būdavo 
rodomas Smetona ir Italijoj— 
Mųssolinis. Reiškia taip kaip 
kitose diktatoriškose šalyse yra 
dievinami diktatoriai, taip ir 
Rusijoj yra dievinamas Sta
linas.

Rusijos Paviliono patarnau
tojai yra labai gerai išlavinti 
ir savo pareigas labai gerai at
lieka. Labai gerai vartoja rusų 
ir anglų kalbas. Pavilionas 
patraukia datfg publikos, ne 
tik savo įrengimu, bet tenai 
yra įtaisyta taip vadinama šal
dymo sistema, kaip ir bran
giuose teatruose, kur vasaros 
metu šiltas oras yra vėsinamas 
su mašinų pagalba. Vasaros 
metu karštos saulės nuvargin
tai publikai rusų pavilione yra 
tikrai gera vieta poilsiui. Pa
vilione girdisi orkestro muzi
kos skambėjimas, groja gar
siųjų rusų kompozitorių ku-r 
riniai.

Su paveikslų pagalba pavi
lione taipgi rodoma kaip ru
sai darbininkai dirba kasy
klose, kaip dirba ūkiuose, dirb
tuvėse ir kitur. Visi jie links
mi, visi dainuoja, gerai apsi
rengę ir sotus .. . Išrodo, kad 
Rusijoj yra tikras darbininkų 
“rojus”. Bet tikrenybėje tai tik 
gabiai prirengtas lošimas va
rymui propagandos, kuris su 
rusų darbininkų kasdieniniu 
gyvenimu nieko bendro neturi.

Lietuvos Pavilions
L

Lietuvos Pavilione mes ma
tėm paveiksle kaip gražios lie
tuvaitės, tautiškuose kostumuo- 
se, linksmos su grėbliais eina 
namo užbaigusios darbo die
ną. Tačiau tame paveiksle 
mes matėm ne tikrąsias šieno 
griebėjas, bet tik aktorias tam 
paveikslui specialiai parinktas.

Tai tas pats yra ir su rusų 
darbininkų linksniais veidais 
ir su visu Sovietų Rusijos pa
veiksluose rodomu darbinin
kišku “rojum”.1

Lietuvos Pavilione su pa
veikslų pagalba bandoma pub
liką supažindinti su Lietuvos 
Istorija, tolimos praeities ir 
su atgavimu Lietuvos nepri
klausomybės. Geriausia man 
patinka tai Lietuvos Tarybos 
paveikslas, kur vaizduoja Lie
tuvos nepriklausomybės pasi
rašymą. Su Vytauto Didžiojo 
statula bandoma atvaizduoti 
Lietuvos praeities didybę ir 
galybę. Bet ar tas atvaizdas 
atitinka Lietuvos praeities ti
krenybei, nebūdamas dailinin
ku ir istorijos žinovu, nesiimu 

[spręsti. Tik tiek galiu pasaky- 
| ti, kad laisvų žmonių akyse 
įVytauto statula neneša Lietu
vai daug garbės.

' ^Publika atsilankius į Lietu-

.... NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
NEW YORK. — Louis Buchalter, žinomas kaipo

Louis Lipka, paskilbęs raketierius ir gengsteris pasida
vė federalės valdžios agentams.

vos Pavilioną daugiausia do
misi Lietuvos Industrijos, nors 
ir kukliais išdirbiniais, ūkio 
produktais ir kitais panašiais

“Chaperone” rolę lošė Glevela.il- 
do “Charles”. Jisai specialiai 
važiavo į Washington, D. G. 
sportininkų sutikti. Sportinin-

dalykais.

Lietuvos Pavilionas, mums 
lankantis, buvo aptarnauja
mas kelių jaunų gražių ir 
mandagių lietuvaičių apsiren
gusių tautiškais kostumais.

—5. Bakanas
(Bus daugiau)

PITTSBŪRGHKKOS 
PASTABOS /

SVEČIŲ Iš LIETUVOS 
“GLOBOJIMAS”

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvi} mėnesiniu išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash |mokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna 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

Kai atvyksta iš Lietuvos koks 
<unigas ar kitas koks dvasiškis, 
arba kitos kokios partijos žmo
gus, ir jisai yra paimamas į sa
viškių globą ir yra saugojamas 
nuo “pašalinių” žmonių, ypatin
gai nuo “politikos”, tai tame, 
žinoma, nėra nieko naujo ir ne
paprasto.

Tačiau, pastaraisiais laikais, 
ryšy su Pasauline paroda ir 
ruošiantis prie Lietuvių dienos^ 
atvyksta daug svečių ir viešnių 
iš Lietuvos. Kai kurie iš jų už
kliūva ir pas mus į Pittsburghą. 
Daugiausia tai ne kokie parti
jų žmonės ar dvasiškiai, bet, 
kaip jie sakosi, bepartyviai žmo
nės, atvykę į šią šalį aplankyti 
visus Amerikos lietuvius. Visus 
nori aplankyti, su visais susipa
žinti, nežiūrint jokio religijinio 
bei politikiško pasiskirstymo.

Sveikai protaujant, rodos, ki
taip ir būti negali, nes tiek A- 
merikos lietuviai parvykstą į 
Lietuvą, tiek iš Lietuvos atvyks
tą pas mus, visi nori kuo pla- 
čiausia susipažinti su nepapras
tu jiems gyvenimu. O susipaži
nimas yra galimas tik jei atvy
kę svečiai papuola į tokią glo
bą, kuri gerai supranta ir at
jaučia atvykusių svečių tikslą, 
ir nenori svečius išnaudoti sa
viems siauriems politiniams 
tikslams.

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone GrovehilI 0306
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Keletas Pavyzdžių Pas Mus
Šiuomi noriu nurodyti keletą 

pavyzdžių kaip pas mus, Pitts
burghe, buvo globojami kai ku
rie svečiai iš Lietuvos ir aš ma
nau, kad tokių atsitikimų pasi
taikė ir kitose lietuvių koloni
jose.

Keletą metų atgal buvo atvy- 
kūsi iš Lietuvos grupė Lietuvos 
sportininkų, ir gal būt dar ne
sam pamiršę, kad sportininkai 
buvo stropiai globojami musų 
taip vadinamų “tautininkų”. 
Vyriausių Lietuvos sportininku

mizerni ir nepasitiki patys savi
mi ir bijo, kad svečiai iš Lie
tuvos apie jų “galybę” nesuži
notų, ir nenupultų jų politinis 
stakas.

Kitaip tos musų tautininkų 
baimės aš negaliu išaiškinti,

Baronaitės ir Verslininkų 
Atsilankymas

Su panelės Baronaitės ir Lie
tuvos Verslininkų atsilankymu 
pas mus, Pittsburghe panaši is
torija pasikartojo. Tik gal būt 
skirtumas buvo tame, kad pa
nelė Baronaitė buvo globojama 
šv, Franciškaus vienuolių, o 
verslininkai ir vėl buvo’ saugo
jami “tautininkų”, kad kas juos 
“politika” neužkrėstų.

Bet verslininkus išlaikyti “po- 
litikiškoje” nekaltybėje nebuvo 
taip lengva, nes jie, kaipo biz
nieriai, turėjo daugiausia susi
durti su biznieriais, o tarpe mu
sų biznierių, žinoma”.nevisi yra 
tikrai tautiškai nusiteikę — 
randasi visokių.

Grįžtant verslininkams į ry
tus, jie sustojo Pittsburghe ke- 
letai dienų, bet ir vėl jie buvo 
saugojami lyg maži vaikai, nuo 
tos nelabosios “politikos”.

—Senas Pittsburghietis

Buvo Visai 
Bereikalinga Baimė

Kiek laiko atgal buvo rašyta 
Pittsburgho “Naujienose”, kad 
Pittsburgho tūlas kunigas pe. 
“Draugą” baikšlinosi dėl bizaie 
rių rengiamo pikniko sukėli
mui lėšų parapijinių chorų ke 
lionei į Lietuvių Dieną Pasau
linėje parodoje. Tasai prabas- 
čius rūpinosi ne tiek rengiamo 
pikniko pasisekimu, kiek tuo, 
kad jų choristai nebūtų suklai- 
dyti tokiame bendrame parengi
me. Už vis daugiausia tasai dva
siškas rašytojas reiškė nepasi
tenkinimo, kad buk nebuvę at
siklausta dvasiškų vadų.

kėlimu reikalingų lėšų choris
tams.

O kai dėl “suklaidinimo” cho
ristų, tai irgi turbut nieko to
kio baisaus nebuvo, nes pikni
ke teko matyti, kad ir patys 
kunigai maišėsi su visokiai* 
“bedieviais”.

Jei nebuvo pavojaus kuni
gams, tai to pavojaus dar ma
žiau buvo patiems choristams.

Už šio pikniko pasisekimą 
daug kredito priklauso advoka- 
viii Ed\vardui A. Schullzui, ku
ris pridėjo gana daug darbo ir 
energijos, ir už tą darbą gavo 
gerokai barti “Drauge” nuo to 
baikštaus kunigo. Dabar tas ku
nigas turėtų per “Draugą” at
iprašyti adv. SchuKzo už jam 

padarytus bereikalingus prie
kaištus.

—Vienas Iš Biznierių

Verslininkai pirmiausia buvo O kaip pasirodo, tai “Drau- 
nukviesti į Clevelandą, kad pa- go” rašytojo baimė buvo visai 
stačius juos ant “tikro”, neklai- be jokio pagrindo. Viršminėtas
dingo” kelio, nors jie pirmiau biznierių piknikas įvyko rugpiu- 
jau buvo sustoję Pittsburghe ir čio 20 d., Lietuvių Ūkyje su ge- 
Pittsburghe buvo ruošiamasi riausiu pasisekimu. Publikos 
juos sutikti. Bet viskas buvo buvo suvažiavę daugybės, ne 
atidėta ir jie turėjo vykti į Cle-jtik iš Pittsburgho, bet ir iš vi- 
velandą, ir Pittsburghas turėjo sos apylinkės, ir reikia many- 
nusileisti. Iti, kad tikslas buvo atsiektas su-

COOK COUNTY 
PASIŪLO

A T T M T Ų , AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.

kams sustojus Pittsburghe, 
Charlio gudri akis su pagalba 
ištikimų tautininkų juos saugo
jo Pittsburghe nuo “politikos”, 
ypatingai nuo tų žmonių, kurie 
nėra ištikimi “tautiškai beparty- 
viškai” politikai^.,

Tikrai juokinga išrodo, kad 
sportininkus reikia saugoti nuo 
“politikos”. Visiems yra aišku, 
kad sportininkai, kaipo tokie, 
visai nesimaišo į* jokią politiką. 
Reiškia/ baimė buvo visai už 
dyką. Tikroji priežastis, kodėl 
Lietuvos sportininkai ir kiti sve
čiai iš Lietuvos buvo saugoja
mi nuo “politikos”, yra tame, 
kad musų tautininkai yra labai'

Turtas virš - - - $3,500,000.00
Atsargos kapitalas - $250,000.00
Dabar mokam 3'A % už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 mt.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

( / ' ■ • f

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Virš 300 garantuotų karų. 
Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 10 
vai. vakaro ir visą dieną sek
madienį.
i j Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE

COMPANY

■n
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

PASIDĖTI PINIGUSGALIMA
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

BETO kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 .v.

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chlcago, HL

Vardas-------------------------------
Adresas-------------------------------
Miestas______________________
Valstija-____________________
_______________________________________
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Kaip aiškinasi komunistų “fiureris”
Stalino pasibučiavimas su Hitleriu Amerikos komu

nistams buvo, kaip perkūno trenksmas giedroje. Per dve
jetą dienų jie buvo be žado, nenorėdami tikėti, kad “pa
saulio tautų vadas” butų galėjęs taip biauriai pasityčio
ti iš jų “anti-fašistinių” frazių. Čia jie per keletą metų 
šaukė pasaulio demokratiją jungtis su Maskva ir kovoti 
prieš Hitlerio barbarizmą, o čia pati Maskva .ima ir su
sijungia su naciais!

Bet kai pasirodė, kad bolševizmo santuoka su naciz
mu tikrai įvyko, tai noroms-nenoroms komunistų vadai 
buvo priversti šitą faktą kaip nors “išaiškinti”. Ir štai 
vyriausias stalincų “fiureris” Amerikoje, Earl Browder, 
davė keletą pareiškimų spaudai. Štai ką jisai pasakė: „

Keista, girdi, kad Amerikos publiką taip nepapras
tai sujaudino sovietų valdžios nepuolimo sutarties pasi
rašymas su Vokietija, tuo tarpu kai sovietų valdžia tik
rumoje čia tiktai “įvykdė savo seniai pareikštą ir nusta
tytą politikos liniją, su kuria kiekvienas, kas tiktai norė
jo, galėjo būti susipažinęs”.

“Tai yra politika” tęsia Browderis, “kurią So
vietų Sąjunga vykina kiekviename atsitikime, kuo
met tiktai randa galima.”
Vadinasi, Stalino susitarimas su Hitleriu esąs visai 

paprastas dalykas, kurį buvę galima seniai numatyti ir 
kurio pati sovietų valdžia seniai pati geidė.

Su tuo galima pilnai sutikti. “Naujienos”, iš tiesų, 
jau seniai rašė, kad Stalinas su Hitleriu anksčiau ar vė
liaus susitars. Bet ąr taip kalbėjo pirmiau Amerikos ko
munistai? Ar taip Stalino politiką aiškindavo pats Brpw- 
deris? ,

Anaiptol. Mes visi žinome, kad lietuviai komupistai 
purvais drapstydavo kiekvieną, kuris pasakydavo, kad 
Maskva susitars su naciais! O ką sakydavo Browderis?

Šiemet Amerikos komunistų partijos generalinis se
kretorius išleido knygą “Fighting for Pease” (Kovojant 
už taiką). Tenai randame tokį pareiškimą:

“Atžagareiviai atvirai spėlioja, kad Sovietų Są
junga galinti sumušti Chamberlainą jo paties lošime, 
ištiesdama ranką Hitleriui. Bet net ir tie, kurie ne
apkenčia žodžio Socializmas, negali tuo tikėti, kuo
met jie mato, kad tiktai Sovietų Sąjunga gaudo iš
davikiškus Hitlerio agentus savo žemėje ir atimą jie 
visokią galimybę tęsti savo kenkimo, šnipinėjimo ir 
diversijų darbą fašizmo naudai.”

ravimas’, vietoje karo. Rim
tai kalbant, šiandien nebėra 
jokių kliūčių Rusijos-Vokie- 
tijos draugingumui, už kurį 
taip stipriai stodavo Bismar
kas, išimant fanatišką Hitle
rio padūkimą prieš, anot jo, 
‘žydišką bolševizmą’. Bet Hit
leris nėra amžinas ir dikta
toriai savo nuomonę gali pa
keisti, o Stalinas per dvejus 
valdymo metus sušaudė dau
giau žydų, negu kad jų buvo 
kada nors užmušta Vokietijo
je.” '
Badavusios W. Duranty’o žo

džius, “Naujienos” įspėjo, kad 
“netrukus gali ateiti laikas, ka
da Maskva šauks ‘Heil Hitler’.”

Už tą straipsnį stalincai — 
Bimba, Andrulis, Mizara, Pru- 
seika, Abekas ir kiti — plūdo 
Grigaitį susiriesdami.

Tačiau ta mintis, kad komu
nizmas gali susidraugauti su 
fašizmu buvo išreikšta “Naujie
nose” daug kartų dar toli prieš 
Čekoslovakijos krizę, kurios 
metu Maskva vedė keistą ir 
veidmainingą politiką. Jau nuo 
to laiko, kai Stalinas pradėjo 
žudyti senuosius komunizmo 
vadus — Kamenevą, Zinovjevą, 
Smirnovą, Buchariną ir t.t. —* 
buvo aišku, kad jisai rengiasi 
pasukti SSRS politiką į kitas 
vėžes. Kai kurie bolševizmo šu
lai, pabėgę nuo GPU, pradėjo 
kelti aikštėn tos politikos pa
slaptis. Ypatingai daug triukš
mo sukėlė Europoje buvęs so
vietų armijos generolas Walter 
Krivitsky, kai jisai apie 1937 
metų pabaigą atsisakė grįžti Ru
sijon ir parašė eilę straipsnių 
Europos spaudoje apie Stalino 
siekimą susiartinti su Vokieti
jos nacių valdžia. Vienas gen. 
Krivitskio laiškas buvo paskelb
tas “Naujienose” 1937 m. gruo
džio mėn. 27 d. (Žiur. “Sovietų 
‘negryžėlio’ generolo žodis”), i

Ar ne juokinga, kad paskui, 
kai tas buvęs SSRS generolas 
už pusantrų metų laiko atvyko 
į Ameriką iV ‘ėmė šlivo revelįa- 
cij aš ' skelbti' afighį' b'paUdo j e, tai 
komunistai pakele riksmą, kad 
tokio asmens, kaip Krivi tskis, 
visai nesą pasaulyje!

Europos laikraščiuose tasai 
sovietų pabėgėlis iškėlė aikštėn 
faktą, kad Stalinas Polit-Biuro 
posėdžiuose nuolatos sakydavo: 
“O visgi mes turime susitarti 
su vokiečiais” (kuomet Vokieti
joje jau viešpatavo Hitleris ir 
kapojo galvas komunistams!).

Iš Lietuvos

Kai nervai suįra Lietuvos Naujienos
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Čia Brawderis priminė maršalo Tuchačevskio ir kitų 
Raudonosios Armijos generolų sušaudymus už tariamą 
“šnipinėjimą” Hitlerio naudai. Jisai gyrė Staliną, kad ji
sai žudo tuos, kurie nori suartinti SSRS su Vokietija.

Taip rašė Amerikos komunistų vadas mažiau kaip 
prieš metus laiko. O šiandien jisai aiškino, kad Stalino 
politika visuomet buvo tokia, kad reikia susijungti su 
Hitleriu!

Tai toks yra amerikoniškas “komunizmas”.

e^APŽVALGA^
> , , , , - -------- .-- —..-.....*
PRANAŠAVIMAI IŠSI

PILDĖ

“Naujienos” jau seniai, be
veik prieš dvejetą metų, išreiš
kė nuomonę, kad Rusijos bol
ševizmas gali padaryti sąjungą 
su Vokietijos ruduoju fašizmu, 
ir dažnai įspėdavo visuomenę, 
kad ji netikėtų Stalino garbin
tojų pasakomis, kad Maskvos 
diktatūra esanti nuoširdi demo
kratijos rėmėja. Komunistų 
spauda už tai mus piktai kolio- 
davo ir šmeiždavo. Bet šiandien 
tie musų pranašavimai jau yra 
įvykęs faktas.

Čia bus įdomu paduoti iš
traukas iš kai kurių “Naujienų” 
straipsnių, tilpusių praeityje.

Pereitų metų spalio mėn. 12 d. 
buvo įdėtas šiame dienraštyje 
redakcijos straipsnis tokia ant
rašte: “Hitleris su Stalinu gali 
susijungti”. Tenai nurodoma, 
kad apie galimą rudosios ir rau
donosios diktatūrų susitarimą 
jau prabilo net ir buvęs “New 
York Times” korespondentas, 
Walter Duranty, kuris per me
tų metus siuntinėjo iš Maskvos 
labai palankius bolševikams 
pranešimus. Išvažiavęs iš Rusi
jos (po Miuncheno konferenci
jos), jisai parašė Amerikos laik
raščiams korespondenciją, ku
rioje tarp kitko sakoma:

“Palieka dar vienas gali
mumas ... atseit, Rusijos-Vo- 
kietijos susiartinimas, koope-

Kiek dabar Lietuvoje 
Yra autovežimių

KAUNAS — Dabar visoje 
Lietuvoje yra įregistruota 1 
tukst. 723 automobiliai, 286 au
tobusai, 599 autosunkvežimiai, 
35 kitoki autovežįmiai ir 1 
tukst. 159 motociklai. Lyginant 
su 1938 m. šiemet autovežimių 
padidėjo tiek: automobilių 
500, autobusų, 37, sunkveži
mių' 160, kitų autovežimių 10 
ir motociklių 3J9.

Autovežimių skaičius Lietu
voje žymiai padidėjo nuo 1937 
m., kada buvo labai sumažin
tas muitas, bet jeigu butų 
atpigintas autovežimams ku
ras — benzinas, tai automobi
lizmas Lietuvoje šoktų į prie
kį, juo labiau, kad dabar ke
liai Lietuvoje gerokai yra pa
taisyti, pagerinti, pastatyta 
naujų plentų etc.

Bet labiausiai šiemet Lie
tuvoje išsiplėtė dviračiai. Dvi
račių parduotuvės dviračius 
vagonais importuoja Lietuvon 
ir tuojau išparduoda. Tai yra 
todėl, kad pavaryta propagan
da dviračius įsigyti policijos 
ir miškų administracijos tar
nautojams, o, be to, veik per 
pus yra sumažintas įvežamasis 
dviračių muitas.

ALYTUS. — Seirijų plentu 
ėjo vaikas, o tuo tarpu iš mies
telio smarkiai važiuodama^ 
ūkininkas ant jo užvažiavo. 
Vaiką mirtinai suvažinėjo.

Suklirę nervai ne tik veikia , 
neigiamai žmogaus visą elgė- 
seną, Bet kartu kliudo nuosa
kesnei galvosenai.

Nervingas, žmogus tik plūs
tis gali. Rimtas pasikalbėji
mas su juo veik neįmanomas. 
Tokiais suįrusiais nervais da
bar pasižymi kai kurie iš ei
nančio oficiozo pareigas dien
raščio “Lietuvos Aido” bend
radarbiai.

Šitas dienraštis iš seno buvo 
labai nepalankus užsienių lie
tuvių įspaudai. Jau jisai ne vie
ną! kartą yra užsieniečių lietu
vių spaudą znaibinėjęs. Bet 
štai š. m. liepos 25 d. tiesiai 
visą užsienio lietuvių spaudą 
tasai dienraštis savo įžengia
muoju pavadino “dvasios nuo
dytojai!”

Ir tasai dienraštis vartoda
mas tokius išsireiškimus ir 
juos taikindamas musų bro
liams išeiviams spaudos dar
bininkams drįsta sakyti, kad 
užsienių lietuvių spauda pasi- 
žymii tik rietenomis...

Bent kiek nuosakiau galvo
jąs žmogus susiras, kur tie 
rietenų mėgėjai sėdi. Jų adre
sas Kaune, Pažangos Bumuo
se!

Lietuvos Aido sekančio turi
nio išsireiškimas visu šimtu 
procentų taikintinas to pačio 
dienraščio kai kuriems plunk
snagraužiams :

“Musų užjūrio lietuvių spau
dos polemika dažniausia yra 
be jokios etikos principų, ji 
mums garbes sudaryti negali. 
Juo mažiau ji gali sudaryti 
musų užjūrio tautiečiams auk
lėjimo veiksnį.”

Tasai dienraštis toliau sąko, 
kad esą, kaip susidarė Lietu
voje naujoji vyriausybė, tai 
užsieniečių Z lietuvių spauda 
pradėjusi įžymiai palankiau 
rašyti apie Lietuvos gyvenimą 
ir net pasižymėjo ji patriotiz
mu ir pritarė krašto gynimosi 
reikalams.

Tai bent kiek nuosekiau 
galvojant »tenka daryti išva
das, kad užsienio lietuvių 
spauda reiškė tik savo didelį, 
nepasitikėjimą buvusiai 
tininkų vyriausybei, bet 
Lietuvos žmonėms.

Na, o kad buvusi tokio 
tato vyriausybė buvo to verta^ 
tai apie tai vaizdžiai pasisakė 
ir visa Lietuva, nes juk vi
siems yra žinomas tasai did“ 
Žiulis nuaidėjęs po visą Lietu
vą džiaugsmas vieningo darbo 
susidarius vyriusybei.

Išvada, musų išeivijos spauda 
nujautė Lietuvos žmonių nuo
taiką. O šitas nujautimas Lie
tuvos Aido rietenų mėgėjams 
labai nepatiko!

Toliau vėl Lietuvos Aidas 
sielojasi dėl ko kaip kas iš 
užsienių lietuvių laikraščių 
skundžiasi Lietuvoje veikian
čia cenzūra ir politinių kali
nių likimu. Štai ką jisai rašo:

“štai, viename ką tik atga
bentų j Lietuvą numerių “Ke
leivis” sakosi gavęs “priva
čiais keliais” žinių, iš kurių 
jame sukombinuotas lietuviš
kų sensacijų straipsnis^ Tame 
straipsnyje ypatingai dejuoja
ma dėl Lietuvoje išeinančios 
kairiosios krypties “ginties” 
tariamųjų vargų. ‘Keleivis’, tų 
‘privačių kelių’ žiniomis pasi
rėmęs; išvardija, kas ‘Minty
je’ cenzūros buvo išbraukta, 
kas į ją nepatekę, ir iš šito 
pučia ‘žmonių nepasitenkini
mą.’ Urugvajaus socialistų 
partijos ‘Naujoji Banga’ spau
sdina Lietuvos žymių socialde
mokratų pasirašytą raštą po
litinių kalinių klausimu ir 
nuo savęs siunčia perkūnus 
‘Lietuvos fašistams’, tuo tar
pu kai tie politiniai kaliniai, 
.khrie malonės tikrai geidė,- ja 
yra pasinaudoję. Kitame Uru
gvajaus laikraštyje ‘Darbas’ 
skleidžiamos defetistinės idė-

KAUNAS. — Nemažas skai- KAUNAS. — Geležinkelių 
čius lietuvių jaunuolių jurei- Valdyba, kaip tenka patirti, pa
vystos amato mokosi didžiųjų įrengė plačiųjų ir siaurųjų ge- 
valstybių jurininkų institutuo- ležinkelių tinklo plėtimo pro
se bei akademijose. Kai kurie jektą. Projekte numatyta pa
jų teorinį kursą jau yra išėję statyti platųjį geležinkelį Kaz- 
ir dabar atlieka praktiką ant lų—Ruda—šakiai—Skirsnemu- 
laivų. šiomis dienomis iš Tries- nė—Jurbarkas — Kartena—En- 
to uostp italų laivu “Arabia” driejavas — Kuliai—Kartena — 
išplaukia į Persiją 5 valdžios Darbėnai—Šventoji. Be to, pro- 
stipendininkai: Bronius Sta- jekte numatyta sujungti Kai- 
činskas, Vladas Juknevičius, šiadorį su Alytum. Pirmoji li- 
Mykolas Slapšys, Antanas Jo- nija Kazlų — Ruda — šventoji 
vaiša ir Edvardas Kriščiūnas, siektų 237 km, o antroji—Kai- 
Jie jūrininkystės mokslus stu- šiadorys—Alytus — 70 kilome- 
dijuoja Neapolio juros institu- trų. Norima sujungti Joniškį 
te. Garlaivis “Arabia” iš Persi- su Joniškėliu per Žeimelį ir 
jos plauks į Pietų ir šiaurės' 
Amerikos uostus. Praktiką ant 
jo atlieką musų jurininkai ke
lionėje išbus du mėnesius. 
Garlaivis “Arabia” 70,025 ton. 
priklauso bendrovei “Lloyd 
Tirestina”. Povilas Mažeika 
jūrininkystės mokslus studija
vęs Neapolio jurų akademijoje

jos apie mūšų ginklų fondą, 
oš idėjos, kurios neviešai mu
sų krašte savo laiku buvo pa
sileistos tam tikrų agentų.

Ko pasiekiama šios rųšies 
šmugeliu? Lietuvoje jis tegali 
tjk pasipiktinimą kelti, o mu
sų užjūrio tautiečių tarpe juo 
paberiama daug aiątrų ir ne
apykantos sėklos. Tuo tarpu i 
kai užjūrio lietuvių spauda 
tikrai turėtų daug vertingų 
temų musų tautiniais ir kultū
riniais reikalais, jos palieka-) 
mos nuošalyje, o laikraščių 
skiltys persunkiamos neapy
kanta ir pagieža tam, dėl ko 
užjūrio lietuviai turėtų būti 
kuo skaidriausiai nuteikti.

Rodos, ir ko čia taip Lietu
vos Aidui rūstauti, juk faktas 
lieka, kad Lietuvoje veikia 
cenzūra, juk faktas faktu lie
ka, kad politiniams kaliniams 
amnestijos nebūta, kad iš ka-1 (denio vadovybę), praktiką at-1 
Įėjimo tik visai neseniai palei- lieka ant anglų prekinio-kelei- 
sti tie kaliniai, kurie padavė vinio garlaivio “Baltrafic”, 
malpnės prašymus. , nuolat kursuojančio tarp Klai-

Lietuvos Aidui galėtume pėdos ir Hullio uostų. Mažeika) 
priminti visai netolimą praei- plaukiojimo praktiką baigs li
tį su Klaipėdos nacių nuteistų gį Naujų Metų. Garlaivis “Bal- 
vadų iš kalėjimo paleidimo is- trafic” priklauso bendrovei 
torija su jos visais priedais, o “United Baltic Corporation”, 
ir ta “mažute” istorija paly- Atlikęs plaukiojimo kursą ard 
ginti su nuteistais Suvalkijos]italų prekinio-keleivinio garlai- 
ukininkais I Prašome Lietuvos 
Aido ponai bendradarbiai vi
sa tai prisiminti ir padaryti 
iš to atitinkamas išvadas 1

Toliau, projekte nu- . 
pratęsti siaurąjį gele- 
iš Biržų per Pandėlį, 
ir Antazavę iki Zara-

Vaškus, 
matyta 
žinkelį 
Rokiškį
sų. Be to, numatyta Antazavą 
sujungti siauruoju geležinkeliu 
su Utena, o Uteną per Ukmer
gę su Jonava. Iš viso siaurųjų 
geležinkelių tinklas pailgėtų 
329 km.

tau-
ne

sąs-

Tik tuomet, ir tuomet bus 
galima kalbėti kas murzina 
Lietuvą ir kas nuodija Lietu
vos žmonių dvasią!

Dėl slapyvardžių, tai ma
žiausiai tenka sielotis Lietuvos 
Aidui. Slapukų pilnoje pras
mėje to žodžio pas jus netrūk
sta!

O beto prašome pasiknisti 
Lietuvos spaudos istorijoje, oi 
kokių įražių jus lenais surasi
te slapyvardžių, kuriuos jus 
dabar, spėju, kaip ką iš jų 
visai nuoširdžiai gerbiate.

Žinote, buvo tokie laikai, 
kuomet rusų ochranka taip 
pat labai buvo susirupinusi 
tais slapyvardžiais ir labai 
sielojosi, kad negalinti jų iš
šifruoti. Anuomet žandarai 
tardant lietuvius visuomet už
duodavo tokį nelemtą ir labai 
užgaulingą klausimą/ — vaša 
klička—jūsų prasivardžiavi- 
mas—rodos, taip ne visai vy
kusiai tasai žodis butų galima 
išversti.

Dabar dar maža, bet 
dėmesio pastebėlė.

Jums gerai žinoma,
Prancūzijoje susekta visa eilė 
žurnalistų, kurie dirbo vokie
čių paperkami.

Sunku pasakyti, ar Lietuva 
yra nuo tokių žurnalistų apsi
saugojus, bet drąsiai galima 
tvirtinti, kad tokių, kurie ki
tose gyvenimo srityse už pini
gus dirba Lietuvos priešų nau
dai Lietuvoje esama.

Bet kartu tenka didžiai ap
gailestauti, kad Lietuvoje eina 
oficiozo 
pas save 
kusius, 
politiniai 
snius,
nuodytojai, 
tarnauja svetimiems jisai, ži
no, ką jisai daro ir ko siekia, 
bet būva ir tokių žiopliukų, 
kurie nenusimanydami ką d.ą- 
ro tik svetimiems tarnauja, tai 
jau blogiau.

Bent šiuo metu Lietuvos ofi
ciozo tonas turėtų būti žymiai 
rimtesnis ir jo straipsniai ver
tingesni. Butų metas jau ofi
ciozo kaip kurių isteriškų 
bendradarbių nervus pagydy
ti! '

Dar viena mažutė pastebėlė. 
Taip, užsienių lietuvių spau
da turi Lietuvoje savo kores
pondentus, kurie musų išei
vijai savo žiniomis 
ja, bet štai Lietuvos 
kio bendradarbio

vio “Atlantic” Stasys Runča 
grįžta į Lietuvą. Jis plaukiojo 
apie metus laiko Pietų ir šiau
rės Amerikos vandenyse. Ruo
šėsi denio vadovybei. Ant pran
cūzų garlaivio “Andre Lebon” 
į Tolimuosius Rytus yra iš
plaukęs Vyt. Anžejauskas ir 
Juozas Vardauskas. Į Lietuvą 
jie grįš rugsėjo mėn. pradžio
je. “Andre Lebon” garlaivis 
13,000 t. plaukioja po Prancū
zijos vėliava.

KAUNAS. — Prekybos ii\ 
Pramonės Departamentas, kaip 
patiriama, ruošia platų Lietu
vos industrializacijos planą. 
Pagal šį planą ateityje turės 
būti tvarkoma visa musų pra
monė: butų žiūrima, kad vieno
je pramonės šakoje neatsiras
tų perdaug įmonių, o kitoje — 
per mažai. Kapitalai taip pat 
galėtų 
monės 
mums

būti nukreipti į tas pra- 
įmones, kurios 

reikalingiausios.
yra

verta

kad

PLUNGĖ. — Kučinsko-Pabe- 
dinskų audinių fabrike Plungė
je šiemet ypač numatoma pra
plėsti medvilnės skyrių. Bus 
pastatyta apie 200 naujų stak
lių. Tam tikslui jau statomi 
keli nauji namai. Ligi šiol fab
rike dirbo 600 darbininkų, o 
po praplėtimo dirbs 1,000.

KAUNAS. — Prekybos, Pra
monės ir Amatų Rūmų duome
nimis Lietuvos vidaus preky
bos apyvarta, lyginant su ank
stesniais metais, dar žymiai 
padidėjo. Praėjusių metų Did.

* | Lietuvos prekybos apyvarta 
siekė 1,2*00 mil. litų (1937 m. 
buvo 1,000 mil. litų). Didžiau
sią didėjimą 
vų daromos 
“Lietūkis”, 
metais savo 
nęs nuo 72.82 mil.
mil. litų, prekybos kooperaty
vai nuo 64.1 mil. iki 99.1 mil. 
litų, “Pienocentras” nuo 65.73 
mil. iki 76.92 mil. litų, arba vi
sų šių įmonių drauge apyvar
ta padidinta nuo 202.65 mil. li
tų iki 289.88 mil. litų, tad ben
drai padidinta 43%. žymaus 
padidėjimo pernai pasiekė ir 
“Maisto” apyvartos. Viso per
nai* jos pakilo nuo 59.96 iki 
72.81 mil. litų, arba padidėjo 
21.4%. Visų visuomeninio po
būdžio prekybos organizacijų 
apyvarta pernai sudarė 362.69 
mil. litų prieš 1937 m. buvu
sius 262.61 mil. litų, t. y. pa
didėjo 38.1 %. Atskirų bran- 
žių apyvartos pernai taip pa
didėjo: statybos medžiagų — 
39%, mašinų — 24.8%, kino- 
teatrų — 23.1%, viešbučių ir 
svetainių — 24.3%, automobi
lių — 19.1%, radijo 19.1%, 
popieriaus 18.2%, tabako — 
17.5%, kolonialių prekių 9.8%, 
kuro (anglių, naftos) 10.3%, 
galanterijos 6.7%, chemikalų 
3.3% ir manufaktūros 3.2%. 
Bendra prekybos pelno mokes
čio pajamų suma 1938 m., lygi
nant su 1937 m., padidėjo

rodo kooperaty- 
apyvartos. Taip 
pav., praėjusiais 
apyvartas padidi- 

iki 113.86

'o.

pareigas dienraštis 
talpina tokius nevy- 
nediplomatiškus ir 
nemokšiškus straip- 

kaip tasai — Dvasios 
Kas už pinigus

patarnau- 
Aidas to- 
riepajėgia

didžiausiose lietuvių kolonijo
se įsigyti ir tolydžiai jisai 
maitinasi iš išeivių gyvenimo 
tik trumputėmis žinutėmis iš 
tų jo nemėgiamų užsienio lie
tuvių laikraščių surankiotų ir 
tai daugumoje iš kairiosios 
spaudos ir šiuo atsitikimu iš 
Naujienų.

O be to štai komunistų dien
raštyje Laisvėje tilpęs New 
Yorko parodos lietuvių sky
riaus aprašymas ne tik Lietu
vos kai guriuose dienraščiuo
se buvo ištisai atpasakotas, 
bet net ir per valstybės radiją 
skaitytas. Tai kai kuriais atsi
tikimais pasirodo, toji lietuvių 
kairioji spauda labai pravar
ti!

O jei Lietuvos Aidas butų ne 
toks storžieriškas ir bent kiek 
diplomatiškesnis, tai jisai ge
rai įsisąmonintų, kad toji lie
tuvių kairioji spauda užsie
niuose lietuvių tarpe labai ir 
labai pravarti.
tautinio darbo vagą ir atlie
ka milžinišką lietuvių kultū
ros darbą.

žinoma nervingiems Lietu
vos Aido galvočiams tai vi
sai nesuprantama ir šiokiuose 
reikaluose jie labai sunkiai 
susivaldo.

laiku nustatytą 
likvidacijai Klai- 

dviejų savaičių 
š. m. spalių 1 d.

KLAIPĖDA. — Iš kompeten
tingų šaltinių teko patirti, jog 
Vokietijos vyriausybė yra pra
tęsusi savo 
nearijų turto 
pėdos krašte 
terminą ligi
Šitas pratęsimas suprantamas 
taip, jog ligi spalių 1 d. žydai 
galėsią patys laisvai parduoti 
bei likviduoti savo turtą Klai
pėdos krašte ir jog anksčiau 
paskirtieji žydų turtui treuhen- 
deriai (komisarai) busią paša
linti.

Mažeikiuose

M

Ji varo gilia

MAŽEIKIAI.
ir miestelio valsčiuje yra 13 
gausių šeimų, kurios turi po 
10-17 vaikų. Beveik visos gau
siosios šeimos gyvena kaime. 
Keletas jų buvo apdovanotos 
po 100 Lt pinigais. Pasiturin
čios šeimos dovanų nepriėmė. 
Mieste taip pat yra senukų ir 
senelių po 100-103 m. amžiaus.

Kauno-Mari-KAUNAS.
jampolės ruože pro Ąžuolų Bu
dą asfaltuos vieną kilometrą 
plento, šiems darbams jau pra-

—J. K. dedama ruoštis.
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Naujienų Kontesto Eiga
Stepono Narkio Rė
mėjai “Naujienų” 
Konteste

Wm. Krisčiunas kuris turė
jo Bungalow Taverną, 9257 
Cottage Grove Avė., dabar par
davė biznį ir yra pilnai pasi- 
liuosavęs “nuo visų svieto 
marnasčių”. Jis dabar daro 
gyvenimą iš savo darbo ir yra 
pilnai patenkintas.

Wm. Krisčiunas yra Sima- 
no Daukanto Dr-jos pirminin
kas ir uolus rėmėjas viso pro
gresyviu ir pažangaus visuome
ninio judėjimo. 

• •
Frank Venckus, 2649 W. 

43rd St., turi savo namą ir ba
tų “ligoninę”. Jis senus batus 
operuoja ir padaro visai kaip

Į M A D~OS

naujus, nežiūrint kokios “ly
ties” jie yra. Jis norėtų šitą 
batų ligonbutį parduoti. Kas 
nori, gali pirkti ir namą. Mat, 
drg. Venckaus sveikata kažin 
ko nebetarnauja. Nogėtų pasi
imti atostogas. 

• •
Mykolas ir Elzbieta Rudaus- 

kai, kurie yra savininkai bu
vusios Jono ir Stellos Yuškų 
Hollywood svetainės ir taver- 
no ties num. 2417 W. 43rd St, 
dabar pilnai perėmė tą įstai
gą į savo rankas.

Kaip Mykolas, taip ir Elzbie
ta atrodo draugiški ir nuotai
kus žmones ir, numatoma, kad 
jiems biznis Čia gerai seksis. 
Drg. Rudauskai apart šio biz
nio, turi savo ūkį Stevensvlle, 
Mich. Taip jau turi namą Lin
coln Parko apylinkėje. Jie turi 
2 gražius sūnūs, Kazimierą ir 
Raymondą. • •

Wm. ir Antanina Razučiai, 
2631 W. 39th Place, užlaiko 
gražų taverną ir mandagiai vi
siems patarnauja. Drg. Wm. 
Razutis šiuom laiku serga ir 
randasi po gydytojo priežiū
ra, todėl visą biznį tvarko jo 
žmona, Antanina.

Drg. Razučiai yra Cliicagos 
Lietuvių Dr-jos ir Keistučio 
Kliubo nariai. Linkiu drg. Ra- 
zučiui greitai pasveikti.

— Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė., 

Tel. Lafayette 3974.

Kenosha, Wis.
Patyrimai Kenoshoje.

A. A. 4137. — Graži kasdieninė 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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

KENOSHA, WIS. — Maty
damas, kad mano ir p. C. 
Braze kolega J. Mačiulis jau 
pusėtinai toli Brazę paliko, ir 
žinodamas, kad pastarųjų lai- 
kū p. Braze buvo labai užim
tas su svečiais (sunaus atsilan
kymu iš Havvaii salos jau bu
vo didelė šventė), tai įsisma
ginęs vieną gražų popietį ir 
vakarą pradėjau pats užraši
nėti. '“Naujienas”. Rezultatas 
buvo sėkmingas, ir užtikrnu, 
bėgyje poros savaičių musų 
miesto garbė bus apginta, o 
Juozas bus toli atsilikęs.

Užėjus pas Feliksą Basčių, 
kaip ir visad, reikėjo praleisti 
ilgą laiką pasikalbėjime apie 
pasaulio vargus ir geroves- P-s 
Basčius paskutiniu laiku sir
guliavo. Taipgi sužinojau, kad 
duktė Izabclla musų miesto 
pažiba, dainininkė, leidžia ato
stogas Denver, Colo. Jos ryšiai 
su ateities karjera. Izabella

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį Nn —,
Mieros---------------- per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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korespon- 
Padangės” 
į svetimą

ir prosinama mašina—2 ma
šinos, vertos $99-00 už

Bugpiučio 23 d. 
dentas “Iš Toronto 
peršoko per tvorą 
kaimą ir pradėjo rimtai, bet 
klaidingai . išdėstyti medicinos

N'AUJIENŲvACME'.Telephoto
NEW YORK. — Lou Ambers, kuris laimėjo pernai 

pralaimėtą lengvojo svorio pasaulio bokso čempionatą.

KLAIDINGAS SAMPROTAVI
MAS

■■

nori užmegsti ryšius, kad ga
vus pastovų darbą kaipo ra- 
dio dainininkė. Nors kelias ir 
sunkus, bet turint talentą ir 
pasiryžimą, bus galima tai at
siekti.

Pas p. P. Šaltmerius irgi

kalbėjus apie tėviškę Lietuvą, 
patyriau, kad esame netolimi 
kaimynai. P-ia Šaltmeris gi
mus Amerikoj, bet augo Lietu
voje. Su jos tėveliu Živatkau- 
sku tai ir pusėtinai pajuoka
vome, ypač apie mainierių

Gudrus Budas 
Biznio Išvaryti
Biznio Pagerinimas Nevislia

me t Geras.

ir užlaiko dirbtuvėlę adresu 
954 Belmont avė. Kitoj pusėj 
gatvės kitas kurpius, Niek Sal 
ras, irgi užlaiko dirbtuvėlę.

Konkurencija tarp abiejų 
buvo labai aštri. Bet pereitą

korespondentams pranešti, kad 
straipsniai butų rašomi su nu- 
sima?;ymu, o—ne be jokio au
toriteto.

y —Bruno Ray Matheivs DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 
Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

30 Years Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid for Itching of 

ECZEMA 
Daug yra atsitikimi), kur kiti produktai na- 
davė reikiamu pasėkų, bet stiprus, Švelninau 
tie, antiseptinis skiedinys Žemo davė greita? 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugninės Eczema.

lė pirmo sykio Žemo neša nuostabių pa- 
geibų. Po to jo ypatingas gydymas (turi, 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamta* 
greitesni gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rado 16 visur, garbindami gautas pasėkas 
štai kaip raėo p. F. M. 16 Jersey City: “1 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per 81 
metus.”

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervlnes ir kitokius odos įdegimus. Tik 85c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks >1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus žy
mesnius vaistininkus.

1 I---------- ------ ' --------------------

gai gyveno. Daug papasakojo 
įdomių dalykų apie pirmas 
kovas su prietaringais žmo
nėmis, ir kiek visokių nemalo- 
.numų reikėjo;..pakęsti laisvės 
skleidėjams.

Kai žemaitis Vladas Jakutis 
paspaudžia dešinę, tai net iv 
kaulai traška. Nors jisai ir 
sūnūs užimti bizniu, bet visad 
suranda laiko pasilinksmini
mui ir pašnekesiui apie pra
eitį. Turėk, Vladai, tu, skanių 
žemaitiškų dešrų mano kitam 
atsilankymui. Iš p-ios Jakutie
nės patyriau, kad garsus šo
kėjai Krenčiai Karve Le Baron 
po sezoninio gastroliavimo at
važiuos ramybėje praleisti ke
lias savaites pas tėvelius far- 
moje.

A. Srogiai man tiesiog pasa
kė, kad su malonumu laukia 
musų atsilankymo atnaujini
mui “Naujienų”, ypač yra 
smagu turėti laikraštį, kada 
negalima išeiti iš namų. P-ia 
Srogis dikčiai sirgo kiek laiko 
atgal, pirm to dar turėjo dide
lę auto nelaimę netoli Chica
go. Abu buvo sužeisti, o auto
mobilį visai sudaužė. Laimė 
buvo su jais, nes abu išliko 
gyvi.

P-ia Srogis atžymėtinai gra
žiai dirba mezgimo, siuvinėji
mo ir kitokius rankų darbus.

jasi mezgime moteriškų ridi-

(Bus dangau)

Taip baisiai ir neteisingai 
aprašė džiovos lipimo pavojus,1 
kad Toronto korespondentas 
gali iš tų sergančių ta, tiesa, 
baisia liga, padaryti bedrau- 
gius, išmatas. Jo kontencija, 
kad kiekviena džiovos liga yra 
“daugiau ar mažiau limpama” 
yra neteisybė ir parodo jo vi
sišką nežinojimą. O ką dar 
sakyt apie nesąmonę apie džio
va sergančio knygos skaitytos 
pavojingumą?

Parašęs apie 700 žodžių sa
vo “ lekcijos”, rašytojas ant 
galo priduria: “Mes labai ma-j 
žai apie džiovą nusimanome, 
nes mažai teskaitome apie ją 
knygų, o dar mažiau randame 
apie ją spaudoje.” Kur čia su
tarimas? Korespondentas prisi
pažino nežinąs apie ką rašo
ma, bet jo straipsniai vistiek 
talpinami. Kad jo straipsnis 
daug žalos ir nemalonumo su
teikė ta liga sergantiems tai 
neabejotina, ir reikėtų tuojau 
Naujienoms talpinti gydytojo 
nuomonę.

Butų patartina ir visiems

Už Rusijos-Vokieti 
jos Sutartį

Abraham Lincoln Brigados 
Chicagos skyrius vakar išleido 

savaitę kurpiaus Pappas biz- -pareiškimą, užgirdamas Vokie* 
Re- tijos-Sovietų Rusijos taikos su- 

gėli ir neregėti žmonės pra- tartį, kurią tos valstybės pasi
dėjo nešti pas jį visokius če- rašė užvakar. Pareiškimas tvir- 
verykus taisymui tiesiog glė- tina, kad sutartis Hitlerį nusilp- 
biais- Nešė ir kepures valy- nins, užbėgs kelią karui, taipgi 
mui. :! n

Pappas dirbo sušilęs. Lopė 
batus, batukus, šveitė kepures, 
skrybėlaites.

Praėjo viena diena, praėjo 
kita. Žmonės nešė vis dau
giau avalinės ir kepurių, bet 
niekas nepasirodė jų atsiim-

uis stebėtinai pagerėjo.

Lenkijos pardavimui Vokietijai.
Brigada yrą organizacija a- 

inerikiečių, kurie kariavo Ispa
nijos pilietiniam kare, lojalistų 
pusėj. Ji yra po komunistų įta
ka.

Paaiškėjo, kad konkurentas 
Saras buvo viso to “biznio, pa
gerėjimo’ kaltininku. Jo pa
samdyti vaikėzai surankiojo 
išmestus čeverykus, kepures 
iš botų, kitur, ir sunešė viską 
pas Pappas.

Pappas’ui prakaituojant, Sa
ras, sėdėdamas skersai gatvės 
gardžiai juokėsi.

Prarado du Darbus
— Nusižudė

Prieš pora savaičių 49 melų 
chicagietis Arvid Steįnguist dir
bo vienam fabrike už boilerma- 
kerį. Tą darbą prarado, bet ga
vo kitą darbą su W.P.A. Bet už
vakar ir W.P.A. jį atleido.

Vakar Steinąuist pasikorė. 
Žmona atrado jo kūną skiepe, 
ties 7610 Normai avenue, kur 
buvo jų /butas.
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Skalbiama 
Mašina

OIL BUBNEBS—Sun Flame 
ir Quaker, verti $90.00 už

M9.00
BADIOS—BCA Victor, Phil- 
co, Zenitli, 1940 metų mode

liai, išstatyti parodai.

Didelė nuolaida už jūsų 
seną radiją

BUDRIKC

Furniture House
3409-11 So. Halsted St.

Tel. Yards 3088

Budrik’s Annex 
REBUILDING-REMODELING 

SALE 
3417-21 S. Halsted St.
Pasiklausykite gražaus lietuviško 
programo iš stoties WCFL—970 
k. 9-tą valandą nedėlios vak.

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

2435 So. Leavitt Street
WALTER NEFFAS, Savininkas

WEST SIDE HOTEL
Telefonas CANAL 9585

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALĖ MALEVA ................................................ 97^
4 HB. VSPAB VARNIŠIUS .......................... $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS ......................................... aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS ................ t............ . $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

ANGLYS—CO AL
Perkant 4 tonus ar daugiau

Pocahontas mine run —
Virginia 75% coarse ....... $7.50
Pocahontas mine run —
West Virginia 75% coarse $6.95
Petroleum Carbon
65% coarse Štili Run ....... $7.05
Millers Creek Lump ........... $8.20
Black Band ar Hocking

Lump ............................. $7.75
Glendora Lump ar Egg

Indiana .............................  $6.75
ir kitokias anglis pristatom 

Pašaukite tel. LAFAYETTE 8980
JOHN OKSAS 

4405 S o. Fairfield Avenue

Lietuvis Plumberis
— Laisniuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STOKERIUS

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

Išgirsit 
muziką

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

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš stoties

Kasdien
iki

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienom.

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
CONSILAI IŠIMAMI už $ J J.SO 
JYDYMAS LIGONINĖJ $£JQ.OO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viens 

dieną Ligoj ineje .... *15-00 
REUMATIZMAS *9.00
Greitai Palengvinama.... C
VISAS LIGAS GYDOMA $-j .00 

Ekzamlnaciją įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedsie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd
Tel. ENG. 5883-5840
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LITHUANIA AT THE NEW YORK FAIR

By JONAS BUDRYS

By MISS B. BALICKAS

MONDAY, AUGUST 28, 1939

We met at a table in the Walnut 
Room, a peaceful cool place, four- 
teen girls from New York, Penn- 
sylvania, Ohio, Illinois, Alabama, 
etc., all convention bound, looking 
toward the west for unusual sight- 
seeing and adventure. We stared 
at each other, all strangers, with 
the one thing—sorority affiliation, 
making us so-called sisters. In the 
pleasant musical atmosphere of the 
dining room we relaxed and ex- 
panded our story telling, creating 
a flood of small talk which reached 
its conclusion in a cataract of sub- 
lime trivialities. Suddenly excite- 
ment was rampant and the con
vention delegates moved on in 
cabs. There was a stimulating alive- 
ness in the sticky crowded station 
where validating of tickets was a 
self-inflicted nuisance, where fare- 
wells* were sighed and messages 
delivered. We settled into our Pull- 
man cars, located our baggage, per- 
spired freely, got a run in our 
three-thread sheers, and discovered 
in the lašt minute that at least one 
tooth brush was forgotten. In a 
crazy dash to the waiting room, we 
relievcd ourselves of 59c and ac- 
quired a hard bristle object to ward 
off mouth fatigue which had com- 
pletely collapsed from over-strain- 
ing union hours.

We were all bosom pals by then. 
How could it be otherwise after 
the struggle of the undressing 
room, while “Honey Chile” from 
Alabama monopolized the wash 
basin and we explained appropri- 
ately over the sophisticated cut of 
the New York pajamas, and were 
amused by the illogical modesty 
of the Diana-like figure from Flo
rida. The sway of the train ham- 
pered our hair brushing and teeth 
washing, būt didn’t prevent us 
from scowiing at each new comer. 
The two girls from Ohio had a 
lower berth and they settled their 
particular problem by sleeping 
spoon-fashion. We settled our’s by 
not sleeping at all.

With the second day of our trip 
the routine and technique of tra- 
velling “a-la-stream line” was easi- 
ly mastercd. The night before had 
left no more impression than a 
whisper on a pane of glass. As the 
miles whittled down to yard stiek 
length, every device of the con- 
versational art was employed and 
eveiy incident exploded to break 
the monotony of the dead-pan Ne- 
braska landseape. We dwelled in 
the rustic blięs of a small town at
mosphere, where there wašn’t much 
to see, būt what you heard mado 
up for it. We \vere really getting 
to know each other as bridge piay- 
ers are wcni to do. Our particu
lar systcin employed the “early to 
bid and early to raiše” kind of 
bridge playing. Otherwise nothing 
interfered with our sleeping habits. 
Not even Charlie, our colored por- 
ter, who vvorried and • quarreled 
about our bed time and usually 
offended the Southern belles, who 
professed disdain for the small 
town curfew hour. They would 
sputter around likę firecrackerr 
and give him a look that hadn’t 
been washed in months, būt Char
lie never stopped fussin’. * Then, 
there was the little lady who hated 
air-conditioned trains, always act- 
ing as if she were playing hostes- 
at an igloo house-warming, even 
when the temperature outside was 
a mild 105°. With due respect to 
the vastness of the United States, 
the landseape had changed into od- 
dly assorted hill-tops covered with 
straggly sage-brush, trying to stage 
a comeback into the vegetable 
world. All along the way, at Oma
ha, Laramie, Salt Lake City, Chey- 
enne we welcomed more sister 
members until our “Special” con- 
tained thirty girls.

Suddenly we knew we were in 
Califomia, for the palm trees were 
sufficient evidence even if we had- 
not been warned by the cacti artd 
the white stucco houses with their 
red tile roofs. All out! We had 
reached Los Angeles and out we 
piled, baggage on top of legs, pup
sės missing, and candy boxes dis- 
carded. We were photographed, in- 
terviewed and greeted by more 
sorority girls. Leaving the beauti- 
fully tiled station we settled into 
a bus for that important sight-see- 
ing. We saw what our movie mo- 

ney helped support; the movė stars 
Derby, the water aqueduct, we 
homes, Wilshire Blvd. The Brown 
talked to Shirley Temple’s teacher, 
about Shirley of course, had lun- 
cheon at the UCLA campus (chap- 
ter house) and kept on moving. 
To the right was the Ambassador 
Hotel and here a beautiful real 
estate office, there the Earl Car- 
ral barn with the most beautiful 
girls in the world and the Los 
Angeles river with no water in it.

(To be continued) ,

Convention of 
Socialist Youth

Contemporary problems of de- 
mocracy, war and economics will 
be discussed and youth action 
planned when 300 representatives 
or Socialist youth of the country 
come to Cleveland for the tenth 
national convention of the Young 
People’s Socialist League of Ame
rica on Sept. 1-4 in the Public 
Auditorium.

Features of the convention ses- 
sions will be study commissions on 
the unemployed problem, the anti- 
war movement, International aid, 
present threats against democracy, 
and other problems facing youth, 
according to Pearl Weiner, secre- 
tary of the Convention Arrange- 
ments Committee.

On August 16th, at the elose of 
tl.e regular meeting, Joe Tompkin 
nlaced two heavy cartons before 
the members of the L. U. C. who 
eyed them with interest and anti- 
cipation. Following a hair-tearing 
session brought about principally 
by the introduetion of the new 
By-Lews presented by J. Balanda 
and Committee and the ordcal of 
preparing for the coming eleetion 
of officers, the J. T. leeture pro- 
mised to be a welcome interlude. 
Būt more than merely an enter- 
taining finale to an otherwise hec- 
tic session, was the evolution of 
a nevz personality not brought out 
previously in the verbai give-and- 
take of official business.

A quiet individual with a slow 
drawling way of speaking and a 
iiabit of hanging on entently on the 
verbs and adjectives that were 
bendied about, Joe Tompkin enter- 
ed into a new role—platform lectu- 
rer of Lobby out-of-ordinary: Ento- 
raology. A subject unfamiliar to a 
njumber of the members, it was 
brought out early in the leeture' 
that entomology consisted in a 
.brapch of zoology dealing with the 
study of insects and not with anto- 
nyms, which we had previously 
suspected as being the case. Spe- 
cimens of beetles, grubs, spiders, 
nsects, moths and butterflies, neat- 
ly tagged and diagnosed as to spe- 
:ie, and location of source were 
nountcd with professional exacti- 
iude. The quest for specimens had 
overed five statės from California, 
daho, Utah, Nevada and Illinois. 

The amount of research involved 
rust have been tremendeus.

Tompkin, who expects to leave 
»vithin the next few weeks for Ok- 
lahoma where he will take up 
studies at the U. of O. for the 
iext three years, inteds to turn 
jver his collection to one of the 
universities here where the collect- 
on will be of greater ūse. At the 

request of some of the members, 
he promised to give the L. U. C. 
several specimens.

With his departure, the L. U. C. 
will miss a fine member and one 
of which it can well be proud of.

—o—
Arrangements are being made 

with the. New York office of the 
Swedish American Lines to secure 
travel films of Lithuania, Latvia 
and Estonia. These will be present- 
ted at an L. U. C. meeting in the 
very near future.

*—J. Rachens.

Acting Commissioner for Lithuania Lithuanian Consul 
+n NpW Vnrk.

THE THEME GROUP OF THE WORLD OF TOMORROW.
Three and a half months >have 

elapsed since the opening of the 
New York World’s Fair 1939. We 
now have a vivid idea of what it 
is all about and can statė what 
participation in the Parade of Na- 
tions means to Lithuania.

It was at a considerable finan- 
cial sacrifice that the Lithuanian 
Government arranged to have a 
pavilion at New York’s Internation
al exposition, būt the effort has 
been well worthwhile and when 
queried as to whether or not we 
are satisfied with the results of 
our participation, we can reply 
without hesitation: Yes, certainly!

It is estimated that there are a 
million people of our nationality 
in North America, including Ame- 
riean-born Lithuanians. It is na
tūrai to assume that they štili re- 
tain affectionate sentiments for the 
old homeland, or the country from 
which their parents originated. Due 
to lack of time, coppled with ma- 
terial circumstance^7 perhaps, very 
few find it possible to visit Lithu

LITHUANIAN PAVILION
these 
learn 
hension often leads to better un- 
derstandin^ and affection.

We also have great hopes for 
Lithuanian Day, which is sche- 
duled for September 10. Three 
thęusand choristers will be there to 
greet the public with Lithuanian 
Folk Songs and to demonstrate un- 
styled folk dances. All Lithuanians 
of the USA are enthusiastically 
preparing for that day. Spec’al 
trains and hundreds of buses have 

šame people, we hope, will already beei) charteręd to 
to know us better. Compre- it

Dr. W. J. Phillips Marries
Dr. Walter J. Phillis took unto dinner, dancers kept the orhestra

himself a bride on the 20th day 
of this month. On that day Miss 
Helen Petkus of Cicero became 
Mrs. Walter J. Phillips. Genevieve 
šidiškis-Giedraitis sang two solos 
during the ceremony, They were 
attended by three couples, a mat- 
ron of honor and aflower giri.

After the weddihg in St. Antho- 
ny’s church in Cicero, the invited 
guests and friends of the Petkus 
and Pilipavičius families went to 
Syrena’s Cafe in Brighton Park 
for the reception.

At the dinner table the guests 
were treated to delicious foods and 
at the bar, to a variety of liquid 
refreshments. Before and after the 

ania. The Lithuanian Pavilion. 
therefore, portrays that country 
to them, at least in part, as it is 
now. Severai tens of thousands of 
them have already visited the Pa
vilion and they have given vent to 
gratified expressions, both orally 
and through numerous press articles 
in Lithuanian newspapers of the 
USA. This may be a means of 
heartening many to visit Lithua
nia.

Not only those of Lithuanian 
origin, būt people of various other 
nationalities have visited and been 
favorably impressed with the Lith
uanian Pavilion. The several thou
sands of pamphlets, moderately 
distributed throughout the day, 
tend to prove that1 our Pavilion is 
abūndantly visited. Our Guest 
Book contains a wealth of compli- 
ments unstintedly given by visi- 
tors. r (

The People and the Press of the 
USA have alwaysfshown conside- 
ration for Lithuania; this we gra- 
ciously appreciate. During the Fair 

make 
possible for the many tens of 

thousands of Lithuanians from all 
parts of the USA and Canada to 
reach New York on the appointed 
day.

The number of visitors arriving 
from our country has been some- 
what eurtailed by recent incidents 
in Lithuania, nevertheless, we are 
expecting the arrival of a group 
of merchants interested in studying 
the possibilties of trade stimulation.

bzusy.
In spite of the late hour, the 

merry-makers showed no desire to 
go home and only after thinking 
of work the next day did they be- 
gin leaving the party. Dr. and 
Mrs. Phillips terated each of the 
guests to a piece of the elegant 
wedding cake.

So far as this scribe was able to 
learn, Dr. and Mrs. Phillips will 
spend their honey-moon in the vi- 
cinity of Lake Geneva, Wis. Upon 
their return they will make their 
reši^ęnce in the West Side, at the 
šame address at which Dr. Phil
lips has his offices, 2155 W. Cer- 
mak Road, —-A Friend.

It s Tke Law
By STELLA STRIKOL

• That a hotel keeper may be 
liable if one of the guests in the 
hotel throws a missile through the 
.vindow injuring a pedestrian in 
che Street.

• That in order to recover under 
the Dram Shop Act, the intoxica- 
tion mušt contribute to the injury 
jomplained of. For instance, t 
-nan gets drunk in a tavern and 
on his way home a bolt of lighte- 
ling strikes and kilis him. There 
can be no recovery from the owner 
of the tavern, because he might 
have been killed by lightening even 
if he were sober. Būt if the man 
is intoxicated and is on his way 
home and a few blocks away from 
the tavern falls into a hole in a 
/acant lot and is severely injured. 
the tavern owner may be liable. 
This accident might not have hep- 
pened if the man were sober.

• That if you own a lot and 
your neighbor excavates on his lot 
?ausing your lot to collapse, you 
are entitled to damages irrespect- 
ve of negligence. Lateral support 

is an obligation which arises as an 
incident to the ownership of real 
property and its deprivation results 
in absolute liability irrespective 
of negrigence.

Another Monday and here I am. 
And the first item concerns a 
couple of tenors. You’ve guessed 
it—Papa Miller and Zen Prane, the 
only two present.

Some sort of mysterious mission 
forced Zen to quit the room leav
ing Papa Miller holding the tradi- 
tional “bag”, būt it was no hard- 
ship for him, he sure held hiš past 
against the other voices until Zen 
returned.

O O O
Uncle Al was down again lašt 

Monday and brought his wife. It’s 
nice having you both, even when 
Uncle Al calls Papa Miller “že
maitis”.

» » »
What’s this about the name Al

dona? First Aldon R. (Foo-Foo) 
comes in late and then about a half 
hour later Aldona Gulbin comes in 
What’š going on?

« a »
Our Professor Jack Byanskas is 

finąlly acquiring that little “Twist 
of the wrist” that Mr. Žilevičius 
was employing when directing Bi- 
rute’s Chorus here in Chicago.

O » O
It was nice seeing Sweetie-Pie 

(Helen S.) again—she wasn’t to re- 
hearsal for a heck of a long time!

O O O
Milton Kampikas has a eute way 

of smilįng at the girls—hmm won- 
der if I smiled, would I get more 
attention from the girls too?

G ■ 0 0
Did you notice the grouch Mary 

Barnett was nursing all evening— 
Wonder what it was all about?

S ’» 0
What has happened to the sisters 

Lil and Olga Jokubonis? They 
haven’t been down to rehearsal in 
several weeks. We certainly have 
missed them.

» 0. 0
What happened to the Pratt boys ? 

Did Sunday’s game effect them so 
much that they couldn’t show up 
at rehearsal or was it the beer that 
came after the game?

tt « »
Esąuire didn’t feel any too full 

vim, vigor and vitality himself 
lašt Monday. Could that also be 
blamed on Sunday’s game or was 
it—Sunday’s game?

0 0 0
Guess. 1’11 elose now and see you 

all again next Monday with more 
news and gossip. —MR. E.

Pęrkunas degina 
viršaiti

PANDĖLIS — Perkūnas tre
nkė j viršaičio daržinę. Sude- 
ge daržine ir tvartai. Kitus na
mus išgelbėjo. Tuo pačiu lai
ku suregė ir Slabadiškių k. 
ūkininkų trobesiai.
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Personalities of Interest
THREE LOVES H AT H SHE

Ona Bieiis

Her song, her home and his 
career are the three loves of 
Ona, ivife of Dr. Stephen Bie- v • ZIS.

Ever since she was a little 
giri music played an import
ant role in her life. Ali five 
children of the Rudauskas fa
mily (including Onutė) stu- 
died the piano, and since the 
whole Rudauskas family was 
a happy sociable group it \vas 
at their home that other young 
folks gathered tor play and 
sing be marry.

Ona was just attending 
grammar school when she 
jpined the chorai sociely of 
BIRUTĖ and all through her 
high school days at AVendell 
Phillips she also attended Bi- 
rute’s meetings and participa- 
ted in the varied and numer
ous produetions. To this day 
she remains a member, though 
she has lately not been active 
part i n the produetions,—much 
to the sorrow of those \vho re- 
member her lovely soprano 
voice and pleasing manner on 
the stage.

She has studied voice with 
Mrs. Pocius and later with Sig- 
nore Ruffo. On many occasions 
she graciously contributed her 
songs to the great pleasure of 
all. Just recently we heard Mrs. 
Biežis render the touching 
melodies at a nuptial ceremo
ny and we are tempted to ask: 
“Would you do the šame for 
us, if and when,”

Possibly she was reminded 
of her own nuptials some 
years back when she married 
the “budding young medico” 
Stephen Biežis, whose airibi- 
tions and profession soon be
came her main interest, as 
befitting a loyal wife. Her 
activities turned to such 
groups as the women’s auxi- 
liaries of the Holy Cross Hos- 
pitai and the Chicago Medical 
Society, where she has held 
the offices of Program Chair- 
man and Vice-President.

Her joy was as great as her 
husband’s (if not greater?) 
when he became a fellpw of 
the American College of Sur- 
geons, and, jincidentally, he 
was the first Lithuanian doc
tor to win that honor.

Būt she did not narrow her 
activities down to the one 
field, for her interests were 
many and warmly tied-up 
with all that was Lithuanian.
She is a member and has re- 
peatedly served in office in 
the Chicago Lithuanian Wo- 
men’s Club, the 134th branch 
of the Lithuanian Alliance of 
America and S t. Therese’s So
ciety.

She is also active with Chi- 
cago’s Parent-Teacher Asso- 
ciation groups, anxious to 
know what is going on in the

schools where her children 
are attending.
Her home life however lakęs 

up most of her time for she 
wants it really to be “HOME 
SWEET HOME” for doctor, 
their boy Stephen Vitolis and 
daughter Yolanda. Judging 
from what we have seen, 
heard and know, we can as- 
suredly say that she is a “pal” 
to her family as well as mo- 
ther and wife.

“And a charming hostess,” 
say her friends.

—Neivsy.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

Ye Gods and holy fishes, her< 
it is deadline time. and I’m štili 
sitting here with my feet up on 
the bar, my smelly pipe thrust be- 
tween my teeth, and just musing.

Yes, thinking of Wally’s Grand 
Opening lašt week-end with every- 
body and his brother there—even 
people who haven’t been around 
in public for a heck of a long time. 
That was really something when 
Mr. Stephens and Al Putris started 
to horse around, and several by- 
standers thought they were all sėt 
for a big fight and tried to stop 
it... Yes, ’twas nice seeing Louie 
and Mary Lapinskas out for a 
change ... would be even nicer to 
see them back with Pirmyn.... 
Mušt remember Wally vvants to 
thank all youse guys and gals for 
coming down ...

Puff, puff ... That was some pic- 
nic Jaunimas gavę lašt Sunday,— 
it’s too bad it had to start rain- 
ing late in the afternoon ... When 
I get around to actually vvriting, I 
wonder whether we should men- 
tion the fact that Birutės štili plays 
better baseball than we do? ... No, 
I’ 11 just say that their piteher mušt 
either be deaf or have an iron will 
to be able to remain calm in spite 
of the hecklers on the side lines 
who were trying to shake his 
poisc... What do we have to offer 
Stephens to get him to hit a home- 
run ? ... It used to be a box of ci- 
gars, būt now a promise of those 
just brings on another foul bąli to 
the left field lines ... Just bet 
Paul Balutis is on a vitamin diet— 
never saw anyone so full of the 
three V’s ... vim, vigor and vitali
ty ... ’member he was that way on 
our trip to P. Stogis’ farm too...

Saw more old friends there too— 
Joe Beinor, Phil Krause, who in- 
tends to remain in this Cvurtry for 
quite a while this time, and be 
physical ed. teacher ... he’s much 
safer over here anyvvay, what with 
dei’ Fuehrers pulling a Napoleonic 
act... Bill Osmanski, a goodly 
portion of that young men’s club 
\vho so blithely call themselves the 
“Nekalti Berneliai”.... also Pete 
Kitchas (without his frail), John 
Carobiis and a mess of other for- 
mer Pirmynites ... That was a right 
smart decision making our own 
Wanda Samolis, “Miss Typical Chi
cago Lithuanian” ... they couldn’t 
have done otherwise for she truly 
fits the title...

Rehearsals certainly have been 
pienies lately, and yet we accomp- 
lish an awful lot... maybe we 
have finally found how to combine 
work and pleasure succesfully... 
and now there are two more people 
within our ranks who, I trust, 
know quite a few capers and ho\v 
to cut them, Harry Petraitis, one 
of the sportsmen who went aeross 
in ’38 to show the native sons how 
to play basket-ball, and ..Phil 
Krause, who also hails from over 
there ... methinks that once some- 
where I’ve heard that “in union 
there is strenght”, so I guess 1’11 
have to start organizing in order 
to be able to ward off this kind
of competition for the favors of 
our fairer sex ...

If right now I had enough ambi- 
tion, I’d go out and buy myself a 
pair of overalls for that Barn- 
dance of ours that’s coming up on 
the 23rd of next month ... wonder 
if the fieldhouse of the Ryan’s 
Woods has stretehable walls ... 
looks as though we’ll need them to 
accomodate the crowd that plans 
to come...

— Wally VVinchie.
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Diena Iš Dienos Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio 
Veikla

4. G, Kumskiai 
Susilaukė Dukrelės

Praeitų antradienį, rugpjūčio 
22 d., 5:37 iš ryto gimė graži 10 
svarų dukrelė p-iai PhyRis 
Kumskis, šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Al. G. Kumskis, tėvas, dėkoja, 
sykiu su savo žmona, Dr. Poš
kai už jo gerų priežiūrą, suteik
tų kūdikiui ir motinai.

Al. G. Kumskis yra lietuvių 
visuomenės veikėjas, sporte ir 
politikoje. Dabar jisai eina pa
reigas Chicagos parkų South- 
side distrikto viršininko. Drg.

Turi Nemažą Iždą.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chięagoj)
Rohert L. Potter, 35, su Jose- 

phinę Tesųow, 31
George Necas, 24, su Sophie

Rukša, 21
Frank Howard, 21, su Anna

Paprockas, 19
Anthony Lutkus, 31, su Adel- 

le Judikinas, 20

Rugpiučio 23 d- Holywood 
Inn svetainėj* įvyko Liet. Jau- 
nipio Kultūros Ratelio mėn. 
mitingas. Veiklos komisija pa
tiekė susirinkimui rudens se
zono veikimo planą. Planas 
buvp apsvarstytas ir priimtas.

Susirinkimas nutarė šiais 
metais surengti du parengi
mus; vieną parengimą su pro
grama, o kitą—paprastus šo
kius. Tuo pačiu sykiu nutarė 
ruošti perstatymui 3-jų veiks
mų operetės “Kada Kaimas 
Miegą”. Operetė bus perstatyta 
Sokplų svetainėje, sausio 
d., 1940 m.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm.

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

21

CLASSIFIED A D s
HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia
FURNISMĖD ROOMŠ-TO BENT 

Gyvenimui Kambariai

NAUJIENŲ-ACME Telepho^o
John Cobb, kuris automobiliu važiavo 368 mylias 

su viršum per valandų. Jis dėvi kepurę.

DARBININKAS (nevedęs), kad 
galėtų dženitoriąuti iš ryto ir bar- 
tenderiauti kitąs valandas. Atsa
kantis žmogus, kalbantis angliškai. 
Atsišaukit po 6 vakaro. 1250 West 
Madison.

GĖRIMŲ PARDAVINĖTOJŲ — 
turį turėti tavernų biznio patyri
mo. Aukščiausia komisija ant pla
čiai garsinamų Brands. Kreiptis 
rytmečiais. JOHN ROESING & CO. 
608 South Dearborn.

FOR RENT—JN GENERAL

RENDAI GYVENIMUI KAMBA
RIAI 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L ir gatvekarių susisiekimus. 
Su virtuvėlėmis pigiai kaip $4.00 
savaitei. Mokėk už dvi savaite ir 
gauk vieną dykai. Miegami kamba
riai pigus kaip $3.00 savaitėje, šva
rus, gerai užlaikomas namas. Agen
tas vietoje.

RENDON MIEGAMAS kambarys 
švariai įrengtas, prie mažos Šeimy
nos. 4316 Sp. Fairfield Avė. Ant
ros lubos.

Reikalauja
BerskirŲ

Mamie Nolepa nuo John No- 
lepa.

LiUian Nevers nuo Anthony 
Nevers

Prigėrė Juros 
Skautas

vakarBelmont prieplaukoje 
prigėrė 21 metų jaunuolis Ed- 
ward Giba, nuo 2851 West 23rd 
Street. Giba buvo “juros skau
tas”, t. y. priklausė prie tų skau
tų, kurie interesuojasi jūrinin
kyste. Jisai žuvo įkritęs ežeran 
nuo laivo “Apprentice”, kuris 
stovėjo minėtoj prieplaukoj. -

Pelningi Parengimai.
Veiklos komisija išdavė 

portas iš atsibuvusių dviejų 
piknikų. Abu piknikai buvo 
gana pasekmingi. Nuo dieni
nio pikniko liko gryno pelno 
$115.73, o naktinis piknikas, 
nors buvo be didelio garsini
mo suruoštas, irgi davė pelno 
$31.50. Tas parodo, kad Lietu
vių Jaunimo Kultūros Rate
lio Choras turi nemažai gerų 
rėmėjų.

Kontrolės komisija, kuri pa
tikrino Ratelio knygas, išdavė 
raportų. Iš raporto pasirodo, 
kad Ratelis turi ižde virš 300 
dol. Tiek pinigų turėdamas 
Ratelis gali gerai veikti 
tis perstatyti geresnius 
kurinius scenoje..

Ratelio Choras auga

ra-

ir im-
meno

JUOZAPAS GEDVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 26 d., 9:30 vai. va
karo. 1939 hri., sulaukęs 47 
metų amž., gimęs Girdiškės 
par., Pakąrčiamės km, Tau
ragės apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nulįųdįmę 

moterį Stanislavą po tėvais 
Šimkaitę, dukterį Bronislavą, 
ciocę Agnešką Rakauskienę, 
dėdę Juozapą Gedvilą ir pus
brolį William Gedvilu, o Lie
tuvoj— brolį Dopiiniką ir jo 
šeimyną.

Kūnas pašarvotas Į. J. Zolp, 
koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, rugpiučio 29 d., 1 vai. po 
pietų. Iš 
dėtas į 
kapines.

Visi a. 
giminės, draugai if pažįstami 
esat jiuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Ciocė, Dėdė 

ir kitos Giminės.
Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

YARDS 0781.

narių 
skaičiumi. Chorui augti yra 
gera dirva, nes yra nemažai 
jaunimo neseniai atvykusio iš 
Lietuvos. Dar ir šiuo laiku po 
šiek-tiek atvyksta jaunų žmo
nių iš Lietuvos.

Tenka apgailestauti, kad 
keli veiklus Ratelio nariai pra
dėjo dirbti naktimis todėl t ne
gali aktyviai veikime daly
vauti. Kadangi naktimis dirba 
ir Ratelio sekretorius V. Ur
bonavičius, tai susirinkime 
lapo išrinktas naujas sekreto
rius, K. Dantą. Koresponden
tas Vizgela irgi dirba naktimis 
ir negali dalyvauti susirinki
muose. Jo vietą užims V. Rai
la.

Ratelio Choro pamokos įvy
ksta kiekvieną penktadienį, 8 
vai. vakaro Hollyvvood Iim, 
prie 43 st. ir Western avė.

koplyčios bus nuly- 
Lietuvių Tautiškas

a. Juozapo Gedvilo

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Bau- 
kietams, Laido- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS »““•
4180 Archer Avenue

''Phone LAFAYETTE 5809

I nvtllf IQLUVtlMO Vteas^Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 73i*

JOSEPH SORENS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 27 d., 11:10 vai. ry
to, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Raseinių apskr., 
Paliepių par., Ilgižų kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudime 

mylimą moterį Teklę po tė
vais Lukošaitę, dukterį Jen- 
ny 10 metų amžiaus ir daug 
kitų giminių ir draugų, o 
Lietuvoje du brolius ir 4 se
seris.

Priklausė prie Amerikos 
Legiono Dariaus-Girėno Pos-, 
to 271. Kūnas pašarvotas J. 
Liulevįčiaus kopi., 4348 So. 
California avė. Gyveno 2932 
W. Pershing Rd. Laidotuvės 
įvyks ketvirtąd., rugpiučio 31 
d., 8:30 vai. ryto iš kopi, bus 
atlydėtai į Nekalto Pras. P. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos 
už velionio sielą, o 
nulydėtas į Šv. 
kapines.

Visi a. a. Joseph 
minės, draugai ir 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Duktė, Giminės ir. 
Draugai.

Laid. Dir. J. Liųlevičius, 
Tel. Lafayette 3572.

pamaldos 
iš ten bus 
Kazimiero
Sorens gi- 
pažystami

Piknikas P. Švelnio 
Naudai Davė 
Gražaus Pelno

Nepaprastas Įvykis 
Buvusių Mainierių 
Piknikas

Ačiū Publikai, Aukotojams, 
Rėmėjams

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos naktinis piknikas Povilo 
Švelniaus naudai, įvykęs šešta
dienio vakare, Liberty Grove, 
buvo gražus, linksmas ir sėk
mingas. Nors per dieną gamta 
gandino rengėjus ir dalyvius 
lietumi, bet vakaras pasitaikė 
gražus, tik putė vėsus vėjelis.

Žmonės pradėjo daržan va
žiuoti anksti. Jau šeštą valandą 
vakare turėjom svečių ne tik iš 
Chiacgos, bet ir iš aplinkinių 
miestelių.
St. Charles “Subytino” Kitus
Rodos, St. Charliškiai visus 

“subytino” atvykdami anksti 
net trijomis mašinomis. Ačiū 
jiems. Muzika jau grojo šo
kiams ir jaunieji sukinėjosi po 
svetainę, bet senieji prie stalų 
susėdę sulošė keletą, gėmių pi- 

> noklio, iki saulute (nusileido^ V & 
liau visi susigrupavo ir apsupo 
barus. Sušilę bartenderiai vos 
spėjo jiems patarnauti, pildami 
jiems alutį ir stipresnius gėri
mus, o svečiai juos tuštino už 
sveikatą P. švelniaus. Netrukus 
prasidėjo ir programas. Labai 
vykusiai keletą dainelių padai
navo Chicagos Lietuvių vyrų 
choras, po vadovybe K. Stepo
navičiaus. Bet jų dainų dar ne
užteko, ėmė dainuoti publika, ir 
tos dainos tęsėsi per visą nak
tį, kol darže šviesos degė. Švie
soms užgesus, dainuodami va
žiavo namo.

Rengėjai
Rodos, visi buvo patenkinti 

K. K. Draugijos parengimu. Tu
rėjo gerus laikus ir sykiu pa
rėmė gražų ir kilnų labdarybės 
darbų. Nuo parengimo liko gra
saus pelno, kuris buvo priduo
tas P. švelnini.

Šio pikniko rengėjai didžiai 
dėkingi Chicagos Vyrų chorui 
už išpildymų programo. Dr. P. 
Grigaičiui už kalbą, “Naujie
noms” už garsinimus, ir visiems 
naujieniečiams už paramą. Ačiū 
Ęudrikui ir New City Furn. Co. 
už garsinimus per jų radio va
landas.

Įvyks Rugsėjo 3 dieną.
Lietuvių buvusiųjų mainie- 

rių piknikas įvyks rugsėjo 
(Sept.) 3-čią dieną, prie pat 
Labor Day, Liberty Grove, 
Willow Springs, III. (buvu
siam Dambrausko darže).

Kas remia tą pikniką? Štai 
rėmėjų grupė.

Biznieriai.

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

kus, 7124 So, Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rast. —SteĮla 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
—A. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos globėjai—N. Micke- 
viez, 6925 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, Į:3Q vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevicius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 

į Pierce Avė.; Maršalka — Anton
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

RENDON KEPYKLA su visais 
įtaisymais. 3357 Lituanica Avė.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE Ng. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

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

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su- 
aupinsi 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. Western Avė., Chicago, 
III. Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį, gera vieta, su 
license. 11705 So. Michigan Avė.

Peqples Furniture Co., 4183 
So. Archer avė.; Roosevelt 
Furniture Co., 2310 W. Roose
velt Road, Progress Furniture 
Co-, 3222 So. Halsted St., 
Barskis Furniture Co., 1748 W. 
47th St., New City Furniture 
Co., 1656 W.’ 47th St, Lovei- 
kis, gėlininkas, 3316 So. Hals
ted St., J. P. Rakštis, “Drugs” 
1900 So. lįąįsted St., Wm. 
Reizner, Hardware Store, 1833 
So. Halsted St„ Stanley Ruika, 
Tavern, 1816 So. Halsted St., 
Morta Grabauskas, Tavern, 
1701 So. Hąlstęci ,St„ .L Petrųu- L poųdentas J.. Kįskis, 2543 W.

" ... y * 1 ‘45th,:St.; Maršalka —J. Balcitis,skas, Taverni,cB1750 So. Union 
Avė., Olėsis; Tavern, 652 W. 
18th St., J, Saviękas, Tavern, 
1720 So. Union Avė., J. M i nei- 
kis, Tavern, į800 So. Jefferson 
St., Bill Mj^anskas, TaVern, 
645 W. 18®Wt4 Ąnna Benik, 
Tavern, 2133 So. Halsted St. 
ir J. P. Benekaitis, Tavern, 
1656 N. Troy St. (North Side).

Patartina kiekvienu reikalu 
kreiptis į aukočiau minėtas 
įstaigas, nes jos remia organi
zacijų ir visų darbininkų rei
kalus.

Pasirašo:
IJet., Buvusijų Mainienių 

Pikniko Rengimo -K-tas.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm.
Talman Avė.; Pirm, pagelb 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; 
rašt. — 
33rd St.
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Pr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 ■ S.. Sacramento Avė.; Kores
pondentas —• J.. Kįskis, 2543 W.

' 45tnU St.; Maršalką —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. I kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

J. Svitorius, 4000 So
Nut. 

Paul J. Petraitis, 752 W. 
, tel. Victory 8770; Ka

tei. Lafayette

Išvažiuoja Į Buicko
“Dyleriu” 
Konvenciją
Nauji .Modeliai Netrukus Bus

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kaulakis — nut. rašt. 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo-

• zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tek Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-že^ Pardavimui 
INVESTORIŲ DĖMESIUI

4 aukštų namas, 4 ofisai, 4 krau
tuvės, 3 šokių halės ir 3 lodge ha
lės. Metinės pajamos $7,000. Nesu
mokėtų taksų $16,000. Kaina tiktai 
$9,000. Išimtinai puikus investmen- 
tas.

18 apartmentų namas Albany 
Parke 3 ir 4 kambarių apartmen- 
tai tik 2 metų senumo. Pajamų 
$9200. Kaina $36,000.

H. CANTIN & COMPANY
10 N. Clark Street 

Dearborn 1540

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

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd Street, korespopdentas; 
Aresunae, 36Ž3te S. EmeMdd Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

NAMAS SU TAVERNŲ pilnai 
įrengtu, geros pajamos. Namą par
duos. 7006 So. Ashland Avė.

RAMI, MINKŠTA, NUOŠALI 
vieta —apie 2% akro. Patogu į Pa 
los apylinkę—mokesčių apie $5.00 
metams, prie privačio grįsto kelio. 
Tuojau naudoti (ypatinga, bet ne
brangi)—arti busas, elektriką. Kai
na $375—$75 pinigais—likusią mė
nesiais. Box 1036, 1739 So. Halsted.

PRIEŠ GLENBARD Golf Club, 
Glen Ellyn prie grįsto kelio, elek
triką, apie 2 akrai. Pasiūlo (mo
kesčiai ir t. t. viskas apmokėtą)— 
už ^TSO—$150 pinigais —$10.00 mė
nesy. Box 1033, 1739 So. Halsted 
Street.

PRIEŠ ROOSEVELT ROAD va
karuose nuo Maywood — kitoj pu
sėj Forest Praserve—darbo žmo
gaus sodnas arba vištų ūkis. Maži 
mokesčiai, elektriką (galima var
toti dabar)—.kaina $575.00—$100 
pinigais—$8.00 mėnesy. Box 1034, 
1739 So. Halsted St.L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL

DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.
Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi- 
cago, III.

PUIKIAUSIA, GRAŽIAUSIA, 
mĄkinga nuosavybė, apie 5 ąkrai 
arti Palos miestelio, arti busas, 
mokykla —skiriama griežtai pri
vačiam naudojimuisi. Visi aukšti, 
sveiki medžiai — daug žiedinčių 
krūmokšlių. Kaina $750.00—$150 
reikalaujama pinigais. Box 1035, 
1739 So. Halsted St.

BARGENAS
11 kambarių plytinis namas, mo

dernas, karšto vandens šildymas, 
3% vanų, lotas 34x128, prie Lake 
Michigan ir gražaus parko, geras 
namas ir pajamų darymo vieta, 
kainavo $15,000. Parduos pigiai, 
kad likviduoti nuosavybę. Kaina 
$3,000, prieinami terminai. Kreip
tis 3244 So. Lake Park Avė. Calu- 
met 6779.

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

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

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

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

SAVININKAS keldamasis į Wis- 
consin pasiūlo greitam pardavimui 
6 kambarių bungalow —r didelius 
kambarius 
karšto vandens Šildymas, pilnai iš
grįstas viškus—duris ir langus me
taliniai weather stripped—langų ir 
durų freimai caulked-glazed ir por- 
čius su skrynais. lela išgrįsta. Tęl. 
Republic 7240. šeštadieniais ir. sek
madieniais. 5833 So. Francisco.

12 colių sienomis;Šiandien, rugpiučio 28 d., 
Buick automobiliu įmonių vir
šininkai ir kalbamų automobi
lių dyleriai laikys konvencijų 
Flintė, Michigano valstijoj. 
Šioj konvencijoj bus apkalba
ma prisirengimas išleisti nau
jus 940 m. Buick’o modelius 
rinkon. Be to, dyleriams bus 
paaiškinta kokie pagerinimai 
randasi naujuose automobi- 
liose.

Į šių konvencijų vyksta Do- 
minikas Kuraitis, Milda Auto 
Sales savininkas. Su juo kar
tu vyksta ir tos įstaigos auto- 
mob'ftių pardąvėja|i|— ^Kastas 
Sabonis, Antanas 
Frank Bulaw.

Konvencija tęsis 
D. Kuraitis ir jo 
grįš Chicagon, 
rugpiučio 30. dieh^.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

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

Kas diena. ♦
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

Aukotojai
Mr. Zoris, 535 W. 36th s t., ir 

Mr. Kazlauskas, 3651 So. Wall- 
ace St., aukavo “frankfurters”. 
Mrs. Gabris, 1640 No. Leavitt 
st., aukavo paršiukų, kurį buvo 
laimėjusi “Naujienų” Jubilieji
niame piknike. Mrs. Kubaitis, 
Sunset daržo savininkė, ir Mrs. 
Gaubas aukavo po sūrį. J. Ben- 
dokaitis, nor-thsaidietis — au
kavo 2 kvortas degtinės; J. Lip- 
skis ir W. Petrošius, 3939 W. 
Grand avė; savininkai gražaus 
tavern, — 2 kvortas degtinės; 
J. Jasinskas, 4300 W. End avė. 
1 kvortų degtinės; Mrs Rudins- 
kas ir Mrs. Linge, 4837 W. 14 
st., kvortų degtinės; B. Uogie
nė, 4837. w. 14 st., Mr. Mąnkus, 
4027 So. Maplewood avė po 2 
doleriu, ir Povilas Miller $1.00.

Bąčkys ir

Healthy Food
Restaurante 
Nauja Gaspadinė

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

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

. CANaI 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, 111.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

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

BRIDGEPORT. — Visiems 
gerai žinomą valgykla, Healthy 
Food Restąurant, antrašu 3206 
So. Halsted St., susilaukė nau
jos gaspadinės — ponios Juli
jos Adačkus. 
tyrusi virėja 
pavaišins su 
kais valgiais.

Kas atsilankys, tas nesigai
lės. Kaimynas.

(Skelb.)

I širdingai ač|u visįęms u? ąų- nqrą. Garsinkitės ;‘N-nose”

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

dvi dienas, 
pardavėjai 
trečiadienį,

........ ... ..................... .. ............................... ............. ■■■■■;............

kas ir publikai už atsilankymą, 
taipgi visiems dirbusiems, Jei
gu šiame parengime buvo klai
dų iš musų pusės, meldžiam at
leisti. Jos įvyko prieš musų

Komitetas

Ji yra gerai pa- 
ir, todėl, ji jus 
skaniais lietuviš-
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HEARSTO LAIKRAŠTIS HERALD AND 
EXAMINER NEBEIŠEIS

Darbininkai

šeštadieni Išleido Paskutini Dienini Numerį
Laimėjo Ginčą Su 
Stewart Bendrove

Hearsto sindikato rytinis laik
raštis Chicagoj, “Herald ąnc 
Examiner”, užsidarė, palikda
mas rytinėj dirVoj tiktai vieną 
laikraštį, “Chicago Tribūne’*.

Paskutinis “Herald and Ex- 
aininer” dieninis numeris išėjo 
šeštadienį, bet leidėjai iki sek
madienio nepaskelbė, kad jo 
daugiau nebeleis.

Dalį dienraščio biznio perims 
kitas Hearsto laikraštis Chica- 
goj, popietinis “Evening Amer
ican“, kurio vardas dabar bus 
“The Herald-American”. Tas 
laikraštis leis ir sekmadienio 
laidas, bet kasdieninių, rytinių 
laidų nebebus.

“Herald and Examiner“ bu
vo vienas seniausių laikraščių 
Chicagoj, gimęs 1854 metais. 
Per savo gyvavimo laikų perėjo 
per daugybę rankų, ir vienu 
laiku, apie 1880, buvo žymiau
sias laikraštis Chicagoj, žurna
listikos ir įtakos atžvilgiais. 
1912 metais laikrašti /uinirko 
dabartiniai leidėjai, Hearsto or
ganizacija.

Po kelių nepasekmingų poli
tinių kampanijų “Herald and 
Examiner” prarado savo įtaka 
Chicagoj, ir per kelioliką metų 
nešė leidėjams gana didelius 
nuostolius. Laikraštininkai daž
nai kalbėdavo, kad “ką Ameri
can uždirba Chicagoj Hearstui, 
tą Examineris pradirba.”

Prie jo finansinių vargų per
eitų metų rugsėjo mėnesį pri
sidėjo streikas, kurį paskelbė 
C.I.O. Laikraštininkų Gildija. 
Iki pat užsidarymo streikas ne
buvo likviduotas, ir dar dabar 
tebevyksta prieš laikraštį “Am
erican”.

“Herald and Examiner” užsi

darydamas išmetė iš darbo 900 
darbininkų. Kai kurie redakci
jos tarnautojai ir spaustuvės 
darbininkai gaus darbus prie 
naujojo “Herald-American”, bet 
milžiniška didžiuma darbininkų 
turės ieškoti užsiėmimo kitur.

Dienraštis “Tribūne** rytinėje 
dirvoj laikinai bus be konku
rencijos. Bet jau eina gandai, 
kad dienraštis “Daily Times” 
bandys užimti “H. & E.” vietą 
ir netrukus pradės leisti rytines 
laidas.

Daug Žymių 
Chicagiečių 
Užkliuvo Europoje

Negali Grįžti
Del vėliausio Europos krizio, 

ten užkliuvo ir Chicagon bent 
laikinai negali grįžti keli šim
tai chicagiečių. Tarp jų yra di
delis skaičius žymių žmonių.

Svarbiausia užkliuvimo prie
žastis — tai trukumas vietos 
aivuose.

Tarp žymesnių “užkliuvėlių” 
yra teisėjas Harry Fisher, dai
nininke Rosa Raiša, Mrs. Char
les S. Deway, buvusio U. S. am- 
jasadoriaus Lenkijoj žmona, 
os vyras, Charles S. Dewey; 

Giacomo Rimini, kitas žymus 
dainininkas, turtuolė grafienė 
Gloria Rotocki, etc.

Krizei kilus Europoj, buvo a- 
pie 50,000 amerikiečių. Dabar 
dar tebėra apie 30,000. Jeigu 
kils karas, tai likusius užkliu- 
vėlius išgelbės Jungtinių Valsti
jų karo ir prekybiniai laivai.

Prieš kelioliką mėnesių Ste- 
wart Die Casting Corporation 
dirbtuvėje, 4535 W. Fullerton 
avenue, įvyko sėdėjimo strei
kas. Bendrovė visus streikie- 
rius išmetė iš dirbtuvės, juos 
prašalino iš darbo ir jų vietoj 
pasamdė streiklaužius.

C. I. O. Automobile Work- 
ers unija užprotestavo ir pa
davė skundą nacionalei darbo 
tarybai. Užvakar taryba išne
šė nuosprendį. Ji įsako bend
rovei prašalintus darbininkus, 
viso 165, priimti atgal į darbą, 
užmokėti visiems algas, už ne
dirbtą laiką ir pasirašyti su
tartį su unija. J

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE!

1 NAUJIENOS, Chicago,. UI.

WASCO, ILL. — Roy Hustin, 15 metų, kuris suby- 
tino” mergaites ir laimėjo pyragaičių kepimo kontestą.

Vakar ir Užvakar Chicagoje
• Du piktadariai atėmė $40,0001 • Girdėjote apie “hit-and-run” 
vertės deimantų nuo Paul DeJ automobilius? štai “hit-and- 

run” vežimas. Ties 2230 Cort- 
land st., tas vežimas suvažinėjo 
11 metų mergaitę Jennie Oley- 
niezak, nuo 2013 Moffat Street. 
Kas buvo prie vadžių — neži
nia, nes nelaimės kaltininkas 
nesustojo.
• Chicagietė Mrs. Franchon 
Troeger, 4940 East End avenue 
užmiršo ridikiulį daktaro rašti
nėj, adresu 185 S. Wabash ave
nue. Kai grįžo jį pasiimti, ridi- 
kiulio jau nebuvo. Vėliau poli
cija jį rado pamestą ant trio
besio laiptų. Bet visi pinigai ir 
$3,000 vertės auksinė grandinė
lė buvo išimti.
• Magistratas Louis B. Stock 
priteisė North Riverside policis- 
tą Charles Hrica sumokėti $55 
pabaudą teismui. Hrice buvo 
patrauktas teisman už sumuši
mą motoristo, kuris nusižengė 
trafiko įstatymams.

-.N r.W

tiai ; -W.:'

• , t f. ♦ ‘ ? ; •
NaTijienų-Acine Telephoto

Šalmai Anglijos kareiviams. Fabrikai bespėja pakankamai jų pagaminti.

Vries, New Yorko deimantų fir
mos atstovo. Apiplėšimas įvyko 
prie S. St. Louis ir Polk gatvių 
kryžkelio.
• Kriminaliam teisme vakar 
vos neįvyko muštynės. 50 metų 
chicagietis Paul Schultz teisia
mas išgėdinimu 15 metų mer
gaitės, Mildred Czarterynski, 
nuo 1402 W. Superior avenue. 
Schultz’ui pavyko išsisukti nuo 
kaltės ir teisėjas jį išteisino. Bei 
mergaitė ir jos motina Micha
lina Czarterynski puolė Schultz 
mušti. Subėgę bailifai užpultą
jį apgynė.
• Apskričio policija neseniai 
vėl pradėjo daužyti “slot maši
nas*’, kurias užlaiko alinės ir 
saldainių krautuvės Chicagoj ir 
priemiesčiuose. Vakar daužyto
jai aplankė Steger ir Calumet 
City alines ir kiek rado mašinų, 
tiek jų sudaužė. Užvakar jie bu
vo Ciceroj.
• Adolph Zukovvski, 44 melų 
chicagietis, vakar vos neužsimu
šė. Jį išgelbėjo nuo mirties dir
žas ir kablys. Jisai plovė langus 
triobesio ties 113 N. May slreet. 
Buvo prisikabinęs prie namo 
sienos su diržu, ant kurio galų 
buvo kabliai. Vienas diržo ga
las staiga truko, ir Zukowski 
pakybd ore, 40 j ėdu virš že
mės. Taip jisai kalbėjo per ke
liolika minučių, tol kol ugnia
gesiai jį nenukabino. - Sveikąjį 
diržo galą ir sveikąjį kablį, ku
ris jį atlaikė, Zukowskis labai 
brangins. Jisai gyvena adresu 
1739 W. Erie avenue, ir turi ke
turis mažus vaikus.

vakar nusišovė Joseph Jouke- 
ma, namų kontraktorius, gyve
nęs adresu 8159 S. Mirgan st. 
Žmona atrado jo kūną raštinės 
lava torij oje. z
• Iš 20-to aukšto Palmolive rū
mų iššoko ir užsimušė 55 metų 
chicagietis James Bushnell. Nu
sižudymo priežastys — 
mos. Palmolive rūmai 
adresu 919 N. Michigan

nežino- 
randasi 
avenue.

Grasina PadėtiS

Bomba Prie
Lenkijos Konsulato
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kios merginos sulipusios 
ant pakopų. Viršutinė laiko 
uždėjusi ranką ant komo 
stiebo galūnės. Tas komo 
stiebas yra 23 pėdų ir 10 
colių, ir jį užaugino Don 
Radda.

Th. J. Courtney 
Liudys Fedbralei 
Grand Džiurei
Yra Cook Apskričio Prokuroru

William J. Campbell, federa-^ 
lės valdžios prokuroras Chica
goj, pereitos savaitės pabaigoj 
paskelbė, kad Thomas J. Court
ney liudys grand džiurei apie 
“bukins” Chicagoj.

Courtney, Cook apskričio pro
kuroras, bus vienas iš svarbiau
sių liudininkų William R. Skid- 
more , tyrinėjime, kurį grand 
džiurė dabar veda. Skidmorc 
yra vadinamas Chicagos “gem- 
blerių karalium”, ii* fed. proku
ratūra yra įsitikinusi, kad iš 
“bukių” ir kitų įstaigų jisai tu-, 
ri milionus įplaukų, bet už tas 
įplaukas nemokėjo income tak
sų.

Skidmore yra artimai susiri
šęs su Chicagos politikieriais, 
tad tyrinėjimas gali iškelti jiems 
labai nemalonių dalykų. Kol 
kas tyrinėjimo liudijimai laiko
mi slaptybėje.

Prašo Popiežiaus 
Ekskomunikuoti 
Hitlerį

United Organization for De- 
fense of Democracy pereitą 
šeštadienį pasiuntė telegramą 
katalikų bažnyčios J popiežiui 
Pijui XII, ragindama jį eks
komunikuoti Hitlerį.

Hitleris gimė kataliku ir 
per kelioliką metų tikybą 
praktikavo. Tik vėliau atsime
tė nuo bažnyčios, bet oficia
liai dar tebesiskaito kataliku.

Chicagiškė organizacija pą- 
brėžė, kad “Hitleris yra did
žiausias krikščionybės prie
šas.’*

Reikalauja Iškelti Svastiką

Nežinomi piktadariai perei
tos savaitės pabaigoj atsiuntė

Chicagoje. grąsindami įstaigą 
išbombąpdųpti, jeigu nebus 
ilkelta (svastika — Vokietijos 
vėliava. .

Konsulas Dr. Waclaw Gaw- 
ronski spėja, kad laiškas yra 
šposininko darbas.

kali-
tarnautojai serga.

metu

7, <• NAUJIENŲ-ACME Telephoto
> Amerikiečiai Londono stotyje, Jie skuba važiuoti namo.

• Gaisras vakar rytą sunaikino 
trijų aukštų gyvenamą namą 
ties 457 Barry avenue. Trys šei
mynos, kurios jame gyveno (vi
so 15 žmonių), išsigelbėjo. Vi
si miegojo, kai gaisras kilo, bet 
pro šalį važiuoją policistai vi
sus pažadino ir pašaukė ugnia
gesius.
• Manteno kalėjime pasireiškė 
šiltines epidemija. Vienas 
nis jau minė, o keli kiti 
niais ir
e Mrs. Dorothy Hali, 34 
moteriškė, susibarė su vyru. Ji 
kaltino jį flirtavimu su kitomis 
moteriškėmis. Po ginčo Mrs. 
Hali graudžiai apsiverkė, nuta
rė, kad neverta gyventi ir išgė
rė nuodų. Daktarai išgelbėjo ją 
nuo mirties, bet policija apkal
tino betvarkės kėlimu ir nutem
pė ją teisman. Teisėjas Gorman 
patarė, kad nėra tokio vyro pa
saulyj, dėl kurio vertėtų žudy. 
tis, moteriškę paleido, o ji pa
sibučiavo su vyru, ir vėl viskas 
tvarkoj...

Liūdna Žinia 
Jauniesiems

Atostogos Jau Baigiasi!
Musų jauni skaitytojai nusi

mins perskaitę šią žinią.
Smagiosios atostogos, beru- 

pestingos atostogos jau baigia
si. Beliko tiktai astuonios die
nos.

Su kitu antradieniu Chi
cagoj jau atsidarys viešosios 
mokyklos. Reikės užmiršt eže
rą, papludymius, ir miškus. Rei
kės grįžti prie knygos ir plunk
snos.

Jauna Mergina 
Bandė Nusižudyti

Jš ketvirto aukšto lango Ara- 
;on vieŠbutyj, 5401 Cornell st., 
iššoko ir vos neužsimušė 22 
metų mergina, Eleanor Lind. Ji 
sunkiai 
Aiškinti 
ii.

susižeidė. Atsisako pa- 
kodėl norėjo nusižudy-

510 Diplomai 
Studentams

Chicagos universitetas vakar 
šdalino 510 diplomus studen
tams, kurie lankė kursus vasa
rą ir savo mokslo šakas jau 
užbaigė.

Ekonomijos fakultete per va
karą paskaitų klausė ir moksli
ninkas iš Lietuvos, Dr. Domas 
Cesevičius. Jisai yra instrukto
rius Vytauto Did. Universitete, 
Xaune.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
Naujientj-Acme Telephoto.

DANCIGAS. — Albert Foester, nacių lyderis, kalba į savo sekėjus.

skelbimai Naujienose 
i u oda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.




