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Paskelbė J. Valstijų Neutralitetą
* , • *■ w ■'■ r* '■’* r ■

PREZ. ROOSEVELTAS IŠLEIDO PROKLA
MACIJĄ NEUTRALITETO REIKALU

I ’ ' ' '■ ■ .

Uždrausta stoti Į kariaujančių šalių armi
jas, verbuoti kareivius, siųsti kurą ir amu

niciją kariaujančioms šalims

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

LIETUVAI TIESIOGINIS PA
VOJUS NEGRESIA.

Vokiečiai 50 mylių nuo 
Varšuvos

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
5. — Prezidentas Rooseveltas 
antradienį paskelbė Jungt. Val
stijų neutraliteto proklamaci
ją.

Proklamacija remiasi Haa- 
gos konvencijos 1907 m. sutar
timis ir Jungt. Valstijų kon
greso 1909 ir 1917 metų ak
tais.

Ji susidaro iš 4,100 žodžių. 
Pradžioje sako, kad karą veda 
Vokietija vienoje pusėje, o 
Lenkija, Francuzija, . Britanija, 
Indija, Australija ir Naujoji 
Zelandija kitoje.

Jungt. Valstijos palaiko su 
visomis tomis šalimis draugiš
kus santykius — pareiškia pro
klamacija. Visose šitose šalyse 
gyvena Jungt. Valstijų piliečiai. 
Visų šitų šalių piliečių yra 
Jungt. Valstijose.

Jungt. Valstijų, kaipo neu
tralios šalies, pareiga yra ne
leisti savo šalį pavartoti karo 
tikslams.

Prez. Roosevelto proklama- 
tija toliau skelbia septynio’i- 
ką punktų, kurie nusako drau
smes karo atžvilgiu. Tarp ko 
kita Jungt. Valstijų gyvento
jams draudžiama: tarnauti bet 
kurios kariaujančios šalies ar-j 
mijoje; samdyti tarnybai ka
riaujančios šalies armijoje ki-’

tus asmenis; kviesti iš Jungt. 
Valstijų į kitą kurią šalį asme
nis ir ten juos įrašyti kariuo
menės tarnybon; patiems savo 
valia vykti už Jungt. Valstijų 
ribų tikslu ten įstoti į bet ku
rią kariaujančią armiją; gink
luoti laivus bet kurios kariau
jančios šalies tarnybai; siųsti 
iš Jungt. Valstijų laivus su ku
ru arba amunicija bet kuriai 
kariaujančiai šaliai; teikti ka
riaujančioms šalims informaci
jas.

Toliau proklamacija pareiš
kia, kad Jungt. Valstijos skai
tys nedraugingais žygiais, jei
gu kariaujančių šalių laivai 
Jungt. Valstijų vandenyse ruo
šis karo žygiams prieš savo 
priešus arba panaudos vande
nis dabojimui priešų karo ar 
prekybos laivų.

Nusakoma taipgi, kiek ka
riaujančių šalių karo laivų ga
li įplaukti j Jungt. Valstijų uo
stus, kaip ilgai jie gali pasi
likti uostuose* ir kokia tvarka . . . ....
turi' apleisti Jungt. Valstijų 
uostus ir vandenis. r-

Antradienį laukta dar vienos 
prez. Roosevelto proklamacijos, 

i Ši proklamacija paskelbs em- 
' bargo (drausmę) ginklams j 
'kariaujančias šalis siųsti.

KAUNAS, rugpiučio 31 d. 
— Ministras Pirmininkas Čer
nius pareiškė spaudai, kad šiuo 
metu Lietuvai negresia tiesio
ginis pavojus, tačiau musų gin 
kluotos pajėgos gins Lietuvos 
teritoriją nuo kiekvieno pasi
kėsinimo.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
PRATIMAI.

KAUNAS, rugpiučio 31 d. 
— Lietuva pašaukė dalimis at
sarginius karius rudens prati
mams.

KRAŠTAS RAMUS.

d.

Lenkai ruošiasi iškelti sostinę 
į kitą miestą

..... . JM
Naulienų-Acme Teiephoto

Šis žemėlapis parodo tris punktus, kur vokiečių ka
riuomenė veržiasi į Lenkiją.

KAUNAS, rugpiučio 31
— Kraštas ramus ir pasiryžęs 
ginti nepriklausomybę, jei kas 
į ją kėsintųsi.

VARŠUVA, Lenkija, rūgs. 
5. — Antradienį Lenkijos vy
riausybė skubiai ruošėsi iškel
ti sostinę iš Varšuvos. Besiver- 
žią iš valdžios pastatų durnai 
liudijo, kad deginami valdžios 
dokumentai.

Taipjau patirta, kad Jungt. 
Valstijų ir Britanijos ambasa
dos ruošėsi apleisti Varšuvą tą 
pačią dieną, antradienį. Kur 
lenkai planuoja įsteigti laikiną
ją savo sostinę ir kur nutarė 
apsistoti Jungt. Valstijų ir Bri
tanijos ambasados, iš karto ne
patirta.

Tuo tarpu Vokietijos armi-

ja antradienį buvo tik 50 my
lių toly nuo Varšuvos. Lenkai 
sutrumpino karo liniją. Tiki
masi, kad sutrumpinę frontą 
jie išvystys stipresnį pasiprie
šinimą vokiečiams. Vis gi len
kai skaito, kad geriau bus iš
kelti sostinę iš Varšuvos.

Tuo tarpu vokiečių karo lėk
tuvai faktinai nepaliaujamai 
bombarduoja Varšuvą. Jie da
rė atakas prieš Varšuvą,, pir
madienio vakare. Jie atnaujino 
jas antradienio rytą. Aukštai 
lekiodami, vos matomi, vokie
čių lėktuvai mėtė bombas į pa
tį miestą ir j priemiesčius.

ĮSTEIGTAS LIETUVOS GE 
NERALINIS KONSULATAS

VILNIUJE.

VOKIEČIAI PADEGĖ VARŠUVOS PRIE 
MIESC1US

Britų lėktuvai ata
kavo vokiečių karo 

laivus

Prancūzai bombar
duoja nacių tvirto- 

vių liniją

VOKIETIJOJE KELIAMOS RIAISeS
” . , J' - t

' Bendrai' psfctebiama; kad- Vo
kieti jos gyventojai ii.erodd^pri' 
tarimo karui su' .Lenkija. Di
plomatų tarpe reiškiama nuo
monė, kad karas neilgai tęsis. 
Rimtas smūgis Vokietijos ar
mijoms galįs nuversti Hitlerio 
valdžią./ Naujai, sukalbamesnei 
Vokietijos vyriausybei susida 
rius, talkininkai tikisi taik^ su 
ja padaryti. ;rJ

- PARYČIUS} Prancūzija, rug- 
sėjo ‘5;'Pranešimai iš: Zu- 
richo,Šveicarijoje, Prancūzijos 
radijo agentūrai kalba apie 
rimtas riaušes, kilusias Colog- 
ne, Dusseldorf ir Essen apy
linkėse, Vokietijoje.

Kiti pranešimai sako, , kad 
demonstracijos prieš karą įvy
ko Berlyno priemiesčiuose .sek
madienio vakare.1 i;

KAUNAS, rugpiučio 31 d. 
— Ligšiolinis Lietuvos Pasiun
tinybės Varšuvoje' Patarėjas 
dr. Antanas Trimakas * < paskir
tas Lietuvos Generaliniu Kon
sulu Vilniuje.

VARŠUVA,
5
Vokietijos " lėktuvų

SPECIALUS VERSLO NUME
RIS AMERIKOS LIETU

VIAMS.

Lenkija, rūgs.
Pirmadienio vakare 30 

atakavo 
Varšuvą. Pirmoji ataka padary
ta 8:50, valandą, antroji — 
10:10 v. v..

Miesto centras dėl atakos 
nenukentėjo. Užpuolikai ataka
vo priemiesčius. Du dideli gai
srai siautė Varšuvos priemies
čiuose dar antradienio rytą.

Lėktuvų bombos pataikė i 
keturis darbininkų apartmenti- 
nitfš namus. Namai užsidegė. 
Nemažai rendaunininkų žuvo.

Iš Varšuvos daugelis žmonių 
vyksta į Baltstogę ir į Vilnių, 
o iš čia į Rigą, Latvijoje.

Dvi dirbtuvės, kurios randa
si arti Varšuvos aerodromo, su-* 
degintos.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
5. — Britų karo lėktuvų es
kadra pirmadienį popiet už
puolė Vokietijos karo laivus 
Wilhelmshavene ir Brunsbutte- 
le, prie įėjimo į Kiel kanalą. 
Britų oficialus pranešimas sa
ko, kad lėktuvų bombos kai ku
riais atvėjais pataikė j laivus. 
Kiti pranešimai kalba, jogei du 
vokiečių laivai tapo sunkiai su
žaloti.

Vokiečiai skelbia nušovę 5 
britų lėktuvus.

Vokietija uždėjo 
naujus taksus

BERLYNAS, Vokietija, nigs. 
5. — Ministerių kabineto kra
što apsaugos taryba, kurios 
pirmininkas yra feldmaršalas 
Goering, antradienį paskelbė 
naujus taksus Vokietijos gy
ventojams.
-Pagal tuos nuostatus vokie

čiai, gauną pajamų per metus 
$1,000, turės mokėti 50 nuo
šimčių taksų. Uždėta 20 nuo
šimčių taksai alui ir tabakui.

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 5. — Valdžia antradiehį 
paskelbė, kad Francųzijos ka
riuomenė susirėmė su Vokieti
jos armija vakarų fronte ir 
kad franeuzai įsiveržė Vokieti
jos teritorijon. Franeuzų ka
riuomenė pramušusi vokiečių 
liniją keliolikoje punktų.

Tačiau Paryžiuje reiškiama 
nuomonė, kad Francuzija kol 
kas nepradėjo didelio ofensyvo 
prieš vokiečius. Franeuzai dar 
iešką silpniausių vietų priešų 
pozicijose.

Vokiečiai paėmė len
kų miestus Katowice 

ir Chorzow
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

5. — Vokietija paskelbė antra
dienį paėmusi du turtingus len
kų miestus — Katowice ir 
Chorzow. Abu miestai randasi 
pakely į Krokuvą, kurios link 
Vokiečiai veržiasi.

Paskandino vokiečių 
prekybinį laivą

Daugiau laivų 
paskandinta

Anglija, rūgs, 
linija paskelbė 
jos laivą Bos- 
vokiečių sub-

radijo praneši- 
britų karo lai-

LIVERPOOL, 
5. — Cunard 
antradienį, kad 
nia paskandino 
marinas.

VOKIETIJOS 
mas sako, kad
vas sulaikė olandų laivą plau
kiusį į Vokietijos uostą. Jį nu
sivarė į Anglijos uostą.

Londone gautas pranešimas, 
kad britai paskandino vokiečių 
prekybinį laivą Carl Fritzen. 
Įgula išgelbėta.

Nušovė du britų 
lėktuvus

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
5. — Vokietijos žinių agentū
ra paskelbė, kad iš keturių bri
tų lėktuvų, pasirodžiusių Ham
burgo apylinkėje, du tapo nu
šauti.

Smarki eksplozija 
Vokietijos mieste

Antras Athenia var 
du laivas paskan

dintas
MONTREAL, Kanada, rūgs. 

5. — Sekmadienį paskandintas 
britų laivas Athehia buvo an
tras tuo vardu paskandintas 
laivas. Pirmasis Athenia tapo 
paskandintas 1917 metais, Pa
sauliniame kare.

KAUNAS, rugpiučio 31 d. 
— Lietuvos Dienos proga Pa
saulinėje Parodoje Lietuvos 
verslininkai išleido specialų 
Verslo numerį broliams ameri
kiečiams. Šis numeris Ameri
ką turi pasiekti prieš pat Lie
tuvos Dieną.
1939/IX/1 d.

LENKIJA
CIALIAI

SIANTI

IR VOKIETIJA OFI- 
UŽTIKRINO 
LIETUVOS 

TRALUMĄ.

GERB- 
NEU-

VOKIETIJOS LĖKTUVAI ĮSIVERŽĖ 
FRANCUZIJON

Britai mėtė propa 
gandos lapelius 

Vokietijoj
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

5. — Britanijos oficialus ko
munikatas paskelbė, kad sek
madienį britų karo lėktuvai 
mėtė lapelius į Vokietiją. Vi
so numesta 6,000,000 kopijų.

Kiek lėktuvų atlankė Vokie
tiją šitame žygy, nepranešta. 
Jų dalyvavo ne vienas, nes nu
mesta > 13 tonų lapelių, kuriuo
se aiškinama, kad nacių vy
riausybė yra kalta dėl karo.

dien. — 
patikrino 
neutralu-

oficialiai
Lietuves 

keletą dienų Vokie- 
užtikrino gerbsianti 
neutralumą. Oficia-

KAUNAS, rugsėjo 
Lenkija 
gerbsianti 
mą. Prieš 
tija irgi 
Lietuvos
liuose sluoksniuose pareiškia
ma, kad yra pamato tikėtis iš
likti nuošaliai konflikto.
1939/IX/2 d.

Lenkų lėktuvai ata 
kavo Berlyną

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

Giedra; truputį šilčiau; sau
lė teka 6:19 v. r., leidžiasi 7:18 
vai. vak.

BUENOS AIRES, Argenti
na, rūgs. 5. — Britų kreiseris 
Ajax pereitą sekmadienį užklu
po vokiečių prekybinį laivą 
Glinda. Paėmęs laivo įgulą, krei
seris Ajax paskandino Olindą. 
Daug vokiečių prekybinių lai
vų pasislėpė pietų Amerikos 
uostuose.

LONDONAS, Anglija, rūgs.
— Gautais iš Belgijos pra

nešimais, girdėta stipri eksplo
zija mieste Aachen, Vokietijo
je. 1

5.

VARŠUVA, Lenkija, rūgs.
5. — Tūkstančiai lenkų ir Šiltis 
tai svetimtaučių, jų tarpe pa
skutiniai amerikiečiai, antra
dienį apleido Varšuvą.

Paskandino lenkų 
. trečią submariną
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

5. Vokiečiai paskelbė, kad 
jie paskandino trečią lenkų 
submariną Dancigo uoste.

«■» Ii .. itfll itui oft.ii.*

TOKIO, Japonija, rūgs. 5. 
~ Japonijos valdžia painfor
mavo Jungt. Valstiją, Vokieti
jos, Britanijos, Francųzijos, 
Italijos ir Lenkijos atstovus, 
kad ji pasiliks neutrali dabar
tiniame Europos kare.

COPENfiAGEN, Danija, 
rugSfc 5—Antradienio vaka
re čia gautas pranešimas 
per radiją, kad 30 lenkui ka
ro lėktuvų užpuolė Berlyną 
ir mėtė į miestą bombas.

Šaudė į Hitlerį
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

5. — Berlyne paskelbta, kad 
Adolfas Hitleris randasi karo 
fronte. Kai jis važiavo auto
mobiliu mūšių zonoje, tai į jį 
pradėjo šaudyti lenkai. Hitle
ris betgi išlikęs sveikas, 
atsitiko Clun apylinkėje.

Tai

PARYŽIUS, Francuzija, rug
sėjo 5. — Karui prasidėjus, 
Paryžiaus gyventojai mane, 
kad teks pergyventi miestui 
vokiečių lėktuvų atakas. Ir vo
kiečių lėktuvai įsiveržė į Fran- 
euziją anksti antradienio ry- 
tą.

Paryžiuje staugimas sirenų 
3:35 vai. ryto įspėjo gyvento
jus, kad galima laukti priešų 
atakos.

Neužilgo po to priešlėktuvi
nė apsauga paleido virš mie- 
sio dirbtiną miglą, kuri buvo 
taip tiršta, kad paslėpė mėne
sienos šviesą.

Bet vokiečių lėktuvai nepa
siekė Paryžiaus. Jie lekiojo 
šiaurės Francuzijoj, manoma, 
apžiūrinėdami franeuzų kariuo
menės pozicijas, kaip kad fran
euzų lėktuvai apžiūrinėja vo
kiečių pozicijas.

SUBMARINAS PASKANDINO LAIVĄ 
ATHENIA

apie nelai- 
pasažierinį 
kad j j pa- 
submarino

GALWAY, Airija, rūgs. 5.
— Pirmosios žinios 
inę ištikusią britų 
laivą Athenia sakė, 
skandino vokiečių 
torpeda.

Pirmadienį vokiečiai paneigė 
šitas žinias. Tačiau atgabenti 
į Airiją Athenia pasažieriai ir 
laivo kapitonas James Cook 
tvirtina, jogei submarinas už
puolė juos juroje.

Taip laivo tarnautojai, kaip

ir pasažieriai matė submariną 
iškįlant paviršiun, torpedai už
gavus laivą. Be to, submarinas 
paleido du šuviu į Athenią.

Athenia kapitonas Cook pa
reiškė, kad jis nežino kiek žmo
nių žuvo nelaimėje. Kiti pra
nešimai sako, kad žuvo daug 
— apie 90, o gal ir visas šim
tas.

Iš atgabentų į uostą Athenia 
pasažierių 200 yra sužeistų.

Laivas Bremen plau
kiąs į Meksiką

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, rūgs. 5. — Pereitą savai
tę iš New Yorko išplaukė Vo
kietijos puošnusis laivas Bre
men ir dingo. Antradienį pa
skelbta, kad Meksikos uostuose, 
prisiglaudė jau septyni Vokie-j 
tijos prekybiniai laivai ir kad 
laukiama Meksikos uostan at
plaukiant taipgi Bremeną.

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

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

—NAUJIENŲ ADMIN.
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St. Žiemys-Miščikas — . — .

AŠTUONIOLIKTAM RUSIJOS KOMUNISTU
PARTIJOS KONGRESUI UŽSIBAIGUS ’

(Tęsinys) tai, broleliai, jau ne mes kalti,
O t, kad į šį klausimą nerei

kėtų atsakyti, t. y. kad nereiktų 
pripažinti, jog Rusija valdoma 
partijos diktatūros, o ne darbi
ninkų, buvo sugalvota nauja 
skraistė — taip vadinama de
mokratine konstitucija, kuri lyg 
turėtų pasakyti, kad diktatūros 
perijodas pasibaigė, bet faktinai

bet jus patys, kad mus rinkote. 
O kaip atliekami šie rinkimai— 
turime pakankamai pasaulyje 
pavyzdžių ir visai nereikia per
daug gudriam būti, kad galė
tum rinkimus laimėti ypač kuo
met kiekvieną nepatikimą ir pa
vojingą gali pašalinti iš konku
rentų tarpo primetant trockisto 
ar bucharinisto vardą ir tuoji pasiliktų stengianties esa

mom priemonėm neperleisti 
valdžios kitiems.

jam prismeigus neištikimo, tė
vynės išdaviko raštelį pasiųsti į
kalėjimą ar aną pasaulį.

Partija nutarė valdžios neper- Ir prieš tariamus demokratė*
duoti iš savo rankos ir ją išlai- nius rinkimus buvo imtasi bai-
kyti kitoniškai, t. y. nusilei- šių priemonių prieš tuos, kurie
džiant liaudžiai ir parodžius, galėjo pakenkti rinkimus laimė-
jog jie dabar lygus ir jei vir- ti. Tai mums parodo tas pats
šunėse visgi pasiliks tie patys— kongresas iškeltais faktais.

“Socialistinė Teisė” — val
džios organas štai ką sako apie■ —..... ..........

AR ŽINOTE KĄ persekiojimus: kuomet 1938 m.
RAŠO kovo mėnesį buvo pradėta tik-

“KELEIVIS?"
rinti, “Tolimo Ištrėmimo Lage-
rių” (Sibire) kalinių bylos, pa
sirodė, jog kai kurie piliečiai iš-

Ar žinai, kodėl vieni |į gi- tremti be jokios kaltės, kiti šia
- la. kiti keikia, bet visi mėgsta 
H ‘--kaityti ?

bausme nubausti neteisingai, 
nes už jų prasikaltimus nebuvo

Nei 'kunigai pasislėpę jj 
.ludijuoia, nors savo parapi- galima tremti į šiuos tolimus
įonims draudžia jj j rankas lagerius, treti buvo išsiųsti į la-
na imt. gėrius dar prieš bausmės pasky-

“Keleivį*’ žmonės mėgsta dėl 
to, kad Jis niekam nepataikau- rimą, reiškia vien tikinties, kad
ia ir nesibijo teisybę skelbti. tokia bausmė bus jiems suteik-

žmonių mulkintojus ir apga- ta. Tuomet buvo griebtasi prie-
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo. monių, kad nekalti butų paleis

ti iš minėtų lagerių, bet tai ne-
B< to jame rasi visokių pa

tarimų, pamokinimų. gražių pasisekė padaryti, nes lagerių
p 1 u, įdomių paveikslų ir žinių viršininkai neklauso prokuroro
' v:sn pasaulio. parėdymų ir dargi neatsako į

tik $2.00 metama. pasiųstus įsakymus. Maža to,
Adre.sa.' toks: prokurorams labai dažnai sun-

“KELEIVIS” ku dargi susigaudyti kur vienas 
lar kitas nekaltai ištremtas pilie-
lis randasi ir ar jis bendrai dar

253 Broadway, gyvas. Kuomet prokuratūra už-
SO. BOSTON, MASS. klausė kodėl kalėjimų viršinin-

___ — kai išsiųsdavo dar nenubaustus'....... •
• . » I * ", > • , T k . . .r-'

j cKAne coal company
tt- 5332 So. Long Avenue
U Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.25
J 1 (Screened) Tonas ................................

■ 1 smulkesnės $7.00
1 PETROLEUM CARBON COKE C"7.25

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■
Sales Tax ekstra. A

ĮVAIRIOS žinios

IRIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniui 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
758 West 35th Street 
kampas Halsted St. ....

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

„ .. r , NAUJIENŲ-ACME Tclephoto
BERLYNAS. — Vaizdas Vokietijos reičhstago sesijos, kurioje Hitleris (sto

vi, viduryj) paskelbė karą Lenkija.!. Hitleris Vokietijos žmonėms aiškina, kad 
karas “tiktai baudžiamoji ekspedicija”, įr' kad Lenkija karą pradėjo.”

DANTIMS 
FLEITOS
Pataisoma

kalinius į šiuos tolimus lagerius, 
atsakė tai darą remdamiesi slap
tu įsakymu. Ir iki šiol prokura
tūra neįstengė dargi išgauti iš 
kalėjimo žinybos, teksto to slap
to cirkuliario, nežino kas jame 
parašyta.

Išeina, jog šalįą prokuroru 
veikia antra .jėgaį/kūri 'stipres
nė,z nors ^onstituėTja saRjjį kai! 
prokuroras viskas.

Maža to, kongrese kai kurie 
delegatai iškėlė tiesiog kur j ožiš
kus dalykus. Pasirodo, jog Ru
sijoje atsirado grynai psichinė 
liga — būti, persekiojamam ir 
kaltam. Sakoma, jog Čekos tė
vas Feliksas Džeržinskis, vieną 
kartą prašęs Leniną, kad anas 
įsakytų jį sekti, nes jis pats sa
vimi nepasitiki. ' 
šiandien Rusijoje 
sekiojimo manija

Tokių žmonių 
daug ir per
virto masine

toki faktai:

UŽTIKRINTOS
PLEITOS Pinigai 

grąžinami 
jei nepatenkinti ,$12.50

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLE1TŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.

Tel. Lawndale 2908-9 _ Tel. Monroe 9251

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South HalsteJ Street 

CHICAGO. ILLINOIS
- Tel. Cinai 8500

Kongrese iškelti
Leningrade buvo sekama visi 

kurie pašvagždomis kalbasi. In
dustrijos institute buvo partine 
kuopele iš 20 žmonių. Vienas 
tos partijos kuopelės žmogus 
apskundė kitus devyniolika na
rių neištikimybėje ir maža to, 
vėliau parašė pats ant savęs 
skundą, nes buk paslėpęs nuo 
valdžios savo giminaičius, kurie 
valdžios priešais buvę ir ypač 
jam nedavę ramybės, kad jis 
nieko nepasakė apie savo dėdę, 
kuris areštuotas kaip liaudies 
priešas. Pravedus tardymą pa
sirodė, jog dėdė seniai miręs, 
buvo visą laiką ištikimas ir nie
kuomet neareštuotas.

Kitas buvo nubaustas ir iš
mestas iš partijos už tai, kad 
apipiaustė savo naujagimį sū
nų, gi kuomet anas užprotesta
vo ir buvo pravestas tardymas, 
pasirodė, kad minėtas žmogus 
turėjo ne sūnų, bet,.. dukterį.

Todėl netenka stebėtis, jog 
kai kurie piliečiai, bijodami pa
kliūti į neištikimųjų skaičių, 
kreipėsi prie psichiatrinių ligo
ninių prašydami vos ne bepro
čių liūdimų, tuo norėdami įro
dyti, jog jis prie geriausių no
rų negali būti valdžios priešu, 
nes niekam netinka... 

• « - ': f \ /

Masiniai partijos narių paša
linimai per laip vadinamus par
tijos valymo laikotarpius, pada
rė taip pat daug žalos ir reika
lavo, kad tai butų pašalinta, 
nes tokiais momentais daugelis 
suveda asmeniškas sąskaitas.

(Bus daugiau)

Vokietijos ambasa 
dos štabas apleido 

Francuziją

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

TeL Yards 0994.
Antrad., KetvirtacL Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tet Lafayette 3650

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs.
4. — Vokietijos charge d’af- 
faires Paryžiuje ir vokiečių 
ambasados štabas apleido Fran- 
cuziją. Viso išvažiavo 130 as
menys. Jie išvyko į Belgiją, o 
iš Belgijos pasieks Vokietiją.

Britanijos ir Francuzijos am
basadoriai išvažiavo iš Berly
no, pavedę savo šalių reikalus 
tvarkyti Jungt. Valstijų amba
sadai.

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

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

Namų TeL: Prospect 1931

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

TeL Yards 2244
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
2808 West 63rd S t 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 8111

DR. VAITUSH. OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimaa-

Optometrically Akių Specialistai
Palengvina akių Įtempimą, kuri? 

-sti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę, Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at 
įtikimuose egzaminavimas daroma* 
•u elektra, parodančia mažiausia* 
dairias. Specialė atyria atkreipiama 
i mokyklos vaikus aky*
Atitaisomos.
VALANDOS nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugely) atsitikimų akys atitaiso
mos hr akinių. Kainos pigiau kai> 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

___  Kiti Lietuvį Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitariu
Phone YARDS 72»»

Tel. Office Wentworth 4399 
Rei. Hyde Park 3399

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vac 
iJskvrus RprArtomiu ir h»tnrr»<*

KITATAUČIAI

6

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

i V/Ofisas ,įr Ląboratorija <. »
1034 W., 18th St, netpli Morgan St.. 

: Valahdoš' ‘ ' 10^-12 pietų ir ‘'A lo '
nuo'6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3118
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Draug i jos Nariai________
Ofiso Tei. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenreood 5167.
Phone CANAI 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
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 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 8699

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

<1943 R HALSTED RT

Office and Rea. Phone Cainmet 747?
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:36 p. m

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

' Rez. Tel.
STEwart 3316

Telefonas
DORchester 7200

Dr. William J. Chanu
DENTISTAS

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

prie Jeffery Avė.

ADVOKATAI ~
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 8818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 6781 
Valandos: 9 ryto iki • vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Remkite hios. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

i

. į

I
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Trečiadienis, rugsėjo 6,1939 NAUJIENOS, Chicago, Iii,
*»—">^***«... . . .......

KORESPONDENCIJOS
LIETUVOS IR LIETUVIŲ TAUTOS GARBE 

TAVE ŠAUKIA
Besirūpinant savo kasdieni

niais reikalais ir ruošiantis iš
kilmingiausiai Amerikos lietu
vių šventei, ji taip paskubom 
prislinko, kad net nesuskubom 
reikiamai išsijudinti šiam en
tuziastingam momentui sutikti. 
Be nuolat mus, Pabaltijo kran
tų kilmės žmones, jaudinančių 
žinių dėl karo pavojų, buvo ir 
kitų musų pasiryžimų s’op’mn* 
čių reiškinių, besirengiant šiai 
pirmųjai, ir gal vieni.itel ai to
kio mąsto Amerikos Lietuvių 
Dainų Šventei, kuri įvyksta Nevv 
Yorko Pasaulinėj Parodoj 1939 
m. rugsėjo 10 d. Jai, vistik, ruo
štasi daug ir stropiai. Kai bent 
kiek pradėjo aiškėti, k kias pa
reigas teks at’ikti, komitetas ė- 
mėsi priemonių savo pareigų at
likti ir, palyginamai per trum 
pų laikų, teko kelti lietuviuose 
ūpų, teko judinti atskiras kolo
nijas, teko rūpintis lėšomis to- 
viso darbo įvykdymui. Teko pa
rūpinti chorams dalį gaidų, te
ko rūpintis sudarymu galimybės 
vyriausiam dirigentui aplankyti 
visus chorus. Daug kartų per 
spaudų ir kitomis priemonėm s 
kreiptasi į draugijas ben asme
nis paramos reikalu.

Ir reikia pasidžiaugti, kad, 
pagaliau, kaip dabar aiškėja ir 
komiteto pastangos ir komp. J. 
Žilevičiaus kelionė kolonijose 
davė bent jau tokį dabar mato
mų vaisių, kad visa Amerikos 
lietuvija yra išsijudinusi ir ne
kantriai laukia momento, kada 
specialus, lietuviškom vėliavom 
papuošti ir lietuviškos dainos 
siūbuojami traukiniai, autobu
sai, automobiliai, ir net lėktu
vai sujudės, susiubiros Nevv 
Yorko Imk. O ta laukiamoji die
na jau atėjo!

Ir štai, komiteto žiniomis, at
vyksta 59 chorai, su 2,906 dai
nininkais. Chorai atvyksta iš 
šių komp. J. Žilevičiaus aplan
kytų vietų:

Massachusetts: Athol, Gard- 
ner, So. Boston, Brockton, Cam- 
bridge, Lavvrence, Norvvood, 
\Vestfield, Worcester;

Connecticut: Hartford, Brid- 
geport, Nevv Haven, New Bri
tam, Stamford, Waterbury, An- 
sonia;

Rhode Island: Providence.
New York: Binghamton, Am- 

sterdam, Utica, Brooklyn, Nevv 
York City.

New Jersey: Elizabeth, Har- 
rison, Jersey City, Nevvark, Pat- 
terson;

Pennsylvania: Easton, Girard- 
ville, Mahanoy City, Minersville, 
Pittsburgh, Philadelphia, She- 
nandoah, St. Clair, Tamaąua, 
Kingston, Luzerne, Pittston, 
Wilkes-Barre, Plymouth;

Illinois: Chicago.
Canada: Toronto, MontreH.
Su choristais keliaus ir jauni 

lietuviškų liaudies šokių šokė
jai, kuriuos p-lė Baronaitė yra 
kolonijose suorganizavus ir pri 
ruošus. Prie jų prisidės ir iš- 
tvermirfgi lietuviškų kapelijų 
muzikantai bei drausmingi le 
gionieriai. Šiuo visus pagarbčs 
vertus Lietuvių Dienos progra
mos dalyvius, maršuojant prie 
Lietuvos paviljono, parodoj 
aikštėj priims Lietuvos ministe- 
ris, garbės svečiai ir komiteto 
atstovai.

Taigi, iš visų Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir net Kanados 
miestų, iš mažų miestelių ir ti
kiu, kur tik lietuvių gyvenama, 
kur tik skamba musų gražioji 
daina, ruošėsi jaunimas dainų 
šventei. Jie daug dirbo, daug 
naktų nemigo, kad, atvykę į di
dįjį pasaulio metropolį — New 
Yorkų, prieš minias galėtų pa
rodyti tautiškus lietuvių šokius, 
lietuviškos dainos grožį ir ga
lių. Garbė tam jaunimui, gar
bė jų vadams, garbė ir visiems 
tiems, kurie darbu ar pinigu 
sudarė sųlygas chorams į šių 
Lietuvių Dienų atvykti. Neabe
jojame, kad be tų garbingų ir 
laukiamų dainininkų ir kitų 
programos dalyvių, daugybė at
vyks ir šiaip lietuviško jaunimo 
ir senimo. Visus kviečiame, vi
sų laukiame. Jūsų garbė ir pa
reiga jlis, brangus lietuviai, šau
kia rugsėjo 10 d. būti Nevv Yor
ko Pas. Parodos Lietuvių Dia
noj.

be anksto numatytos ir 
ruoštos programos, čia gal reiks 
kelti savo balsų ir kitais musų 
tautai svarbiais klausimais.

Kazys P. Vilniškis

Kur dabar randasi 
svečiai iš Lietuvos?
Kaip tenka patirti, Liet. Vers

lininkų ekskursijos vadovybės 
nariai, komerc. dr. J. Kaškelis, 
red. A. Briedis ir mokytojas J. 
Valentukonis, grįždami sustojo 
Pittsburghe, kur užtruko apie 
savaitę laiko. Ten aplankė uni
versiteto rumus, kur yra įreng
ti daugelio tautų kultūriniai 
kambariai, kurių tarpe, kaip ži
nome, numatomas įrengti ir lie
tuvių kambarys, muziejus ir lie
tuvių kultūrinių bei visuomeni
nių organizdeijų būstinės: Lie
tuvių piliečių klubų, Lietuvių 
Mokslo Dr-jų ir kt. Dalyvavo 
keliuose piknikuose, kurių vie
name — Dargio radio piknike 
— dar sakė kalbas, ir vietos lie
tuvių biznierių suruoštame pri-

MASTEK WINDOW SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Ą CM E-N AUJFFNV Tulephitln
Keturios Texas universiteto studentės,, kurios plau

kė Athenia laivu. Kaip žinia, tų laivų paskandino vokie
čių submarinas.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
liišiirance and Loans 

v’s'Vns rųš’es n-'ni s mmns ant 
*en<rvn Mėnesinių Išmokėsimų. Darau vi
sokį taisvrno cfrrba be jokio cash įmokė- 
ų.’hd .hųt lon^vų mėnesinių išmokėjimų 
(IŠgghhŪ geriausi atlyginimą iš Fire In
surance ,Comį>anijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo- 
kejlmų hiio 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

W». MCTtfiSg..

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

Dabar Mokame 31/<>% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

„jS/MNGS
LOAN ASSOCIATlONofCGicago
JUSliA MACKIEWICH, Pres.

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikrin'»me, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
kno-’ų negalime niekur kitur I 
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. duosime gerą
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALC E IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau- 

I pykite p’nigų!

COCK COUNTY
AUTO FINANCE 

COP5PANY
1340 West 61rd Street

, prie Loorr.is.

ŠTAI JUMS PROGA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Naujoji Gadynė”—Vienas Doleris Metams
DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 

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

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

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

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

PRIEŠINGAI, musų bendrovės direkcija rezervuojasi 
teisę savo pasiūlymų atšaukti, kaip greitai ji iriatys 
reikalų tatai daryti.

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

NAUJOJI GADYNĖ
220 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

t

MR

MMi

JUOKAI
Tėvo kaltė.

•AMVV 
VOUR

JOHN PALEL |
6816 Š. vVestern Avė. Phone Grovehill 0306

Vic or Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom fcrn:čius. pianus ir 
visokius rakandus bei . storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi prostatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3433

iiiiihiiii jiįiįiibbiii.i II ■ ■■■■■■........   .H .....

ŠAUKIT CAT UMET 6969
UNIVERSAL PT.UMBING & HEATING

SUPPLY COMPANV Mot inc.
i h iv„„+ 1+a’. o+-^«+ I vakarus nuo 10 iVPSt ito I odTPOt STATE STREET

Ir musų patyręs inžinierius 
atvažiuos j iusų namus ’r 
suteiks DYKAI anakaičiavi- 
mą de! namų apšildymo rei
kmenų (plant), garu arba 
karšhi vandeniu šildoma.,.. 
NEREIKTA PINIGU ĮM9 
KĖTT—36 MĖNESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
, PALŪKANŲ KAINA ! 
Lietuvis Salesmanas

I Atdara vakarais iki 7 val.| 
ĮNfedėliomis iki 1 v. dieną |

NAUJIENŲ-ACMĘ Telephoto
LONDON DAILY MIRROR laikraštis įdėjo rugsėjo 

4 d. tokį Hitlerio paveikslų su visa, jo nusikaltimų lita
nija: žmogžudysstėinis, kidnapinimu ir tt

ėmime. Svečius visų laikų go
tojo pp. Pikeliai ir Pivariunai.

Iš Pittsbųrgho p. Pikelis sve
čius pavėžino dar iki Washing- 
tono, kur jie turėjo progos pa
matyti U. S. sostinę ir kai ku
rias federalės valdžios įstaigas. 
Iš Washingtono dr. Kaškelis ir 
red. Briedis nuvažiavo į Nevv 
Yorkų, o iš ten — į Naujųjų 
Angliju. Mok. Valentukonis pa- 
kelyj užsuko aplankyti gimines, 
Miners Mills, Pa. Šie ir kiti iš 
Lietuvos atvykusieji žada daly
vauti Lietuvių Dienoje ir Vaiz
bos Butų suvažiavime, kuris į- 
vyks rugsėjo 10 d. Brooklyne. 
Tik labai susirūpinę grįžimu į 
Lietuvų. Jei karas pradės kom- 
plikuolis, galimas daiktas, kad 
ir laivai neplaukios. Dauguma

tuvoje šeimas ir biznius, tad 
bet koks susitrukdymas gali bū
ti jų skaudžiai pergyventas.

—Kas gi troboje išmušė lan
gų? —- klausia Jonukas savo 
brolio Petruko.

—Mamytė. Bet vis dėlto tė
velis kaltas.

—Paaškink, nesuprantu?
—Matai, kai mamytė palei

do į tėvelį lėkštę, tai jis pasi
traukė į šalį ir lėkštė pataikė 
tiesiai į langų...

INV«»TM«N1

Netikėlis.
—Sakai, kad tai yra pusė 

anties? — klausia restorane 
svečias padavėjų.

—Taip—atsako šis.
—Nd, tai skubiai 

man ir antrųjų piisę
atnešk

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

_ BET0 kiekvieno indėlis yra 
apdrausta iki $5000.00

L1THUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINOS ASS’N
A

NAUJIENŲ SPULKA
1739 So. Halsted Street Tel. CANal 8500

Atdara kasdien nuo 8 v. iki 8 v.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• ĄPDRAUDĄ 
' UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVI6IŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

Garsinkitės “N-nose”

iPATTERN BOOK

M AD Ų 
KN

KAINA 10 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, 
Chicago, DJL

Vardas

Adresas.

Miestas.

Valstija
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NAUJIENOS
The numaniau Daily News

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St.» 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500.

Karo žinios
Iš patyrimo pereitame Pasaulio kare yra žinoma, 

kad kariaujančiųjų šalių valdžios leidžia spaudai skelbti 
tiktai tokias žinias, kurios yra joms nekenksmingos. Be 
to, neretai tų valdžių propagandos biurai prasimano vi
sai nebūtų dalykų. Tarp 1914 ir 1918 m. Londonas ir Pa
ryžius, o antroje karo pusėje ir Washingtonas, paskleidė 
daug pasakojimų apie “hunų žiaurumus”, kurie vėliau 
pasirodė buvę be pagrindo arba bent žymiai perdėti.

Panašias melagingas žinias apie Santarvės šalis skel
bė ir Berlynas. Jisai ypatingai daug gyrėsi savo “perga
lėmis” ir Vokietijos priešų “pralaimėjimais”, nors karą 
Vokietija prakišo.

Taigi daug netikrų žinių apie karo eigą bus skelbia
ma ir dabar. Iš tiesų, keletas tokių žinių jau buvo pa
skleista ir per šias dienas, kai prasidėjo naujas Europos 
karas. Buvo pranešta, pav. kad anglai pagavę didžiulį 
pasažierinį vokiečių laivą “Bremen”, tuo tarpu kai dar 
ir šiandien niekas tikrai nežino, kur tas laivas randasi. 
Iš Berlyno buvo paleistas gandas per radio, kad “rezig
navo” Lenkijos prezidentas Moscicki.

Laikraščiai negali išvengti tokių netikrų žinių, ka
dangi ne jie žinias gamina. Jie tiktai deda tai, ką prane
ša korespondentai, telegramų agentūrų atstovai arba ra
dio “anaunseriai”, o juos visus kariaujančiose šalyje 
kontroliuoja valdiški propagandos biurai ir cenzoriai. To
dėl laikraščiai gali tiktai įspėti savo skaitytojus, kad jie 
imtų karo žinias, kritiškai ir, kur galima, lygintų vienos 
ir kitos pusės pranešintUs. Tiktai tokiu budii bus galima 
daug-maž atskirti pelus nuo grudų.

Liūdna kapituliacija
Jau pakankamai biaurus dalykas buvo sovietų val

džios “nepuolimo” susitarimas su naciais tame momente, 
kai pastarieji mobilizavo savo armijas ir ruošėsi pradėti 
karą. Bet Amerikos komunistai šitą Stalino šlykštybę 
nurijo ir bandė ją pateisinti, sakydami, kad “Maskvos- 
Berlyno sutartis “sustiprino taiką”. Vos suspėjo jie tai 
pasakyti, kaip Hitlerio armijos įsiveržė Lenkijon!

Tačiau dabar gali įvykti dar biauresnis dalykas. Ei
na gandai — pabrėžiame, dar tiktai gandai, kurie nėra 
patvirtinti — kad su naujuoju sovietų pasiuntiniu atvyko 
į Berlyną karinė misija, kuri tarsis su naciais apie suda
rymą KARO SĄJUNGOS tarp sovietų ir Trečiojo Rei
cho. Jeigu tokia karo sąjunga butų sudaryta, tai Stalinas 
siųstų savo Raudonąją armiją į pagalbą Hitleriui!

Tačiau musų komunistai pritaria jau ir šitam Mas-' 
kvos žygiui. Dar faktas neįvykęs, o jau jie ieško PATEI
SINIMŲ sovietų diktatoriui.

Štai V. Andrulis rašo:
“Sako, Sovietų karine misija atvykus Berlynan. 

Daugelis spėlioja, komentuoja dėl jos tikslo.
“Ar darys SSSR bent kokią militarinę sutartį 

su Vokietija?
“Jei Anglijos vyriausybė nesiliaus skymavus 

prieš SSSR, jei ji tarsis su Japonija, Sovietai gali 
susiartinti su Vokietija.”
Pateisinimas gatavas. Jeigu Stalinas galutinai par- 

siduos Hitleriui, sudarydamas net ginkluotą sutartį su 
juo PRIEŠ EUROPOS DEMOKRATIJAS, tai bus kal
tas ne Stalinas, bet — Anglija!

Tai yra daug šlykštesnė kapituliacija prieš hitleriz- 
mą, negu Miuncheno konferencija. Toje konferencijoje 
Chamberlainas atsisakė ginti nuo rudųjų grobuonių ne
priklausomą valstybę, Čekoslovakiją (su kuria, beje, ang
lai ir neturėjo apsigynimo sutarties). O dabar komunis
tų redaktorius jau užgiria net karo pagalbos teikimą 
Hitleriui!

Tai ve kur tie “demokratijos gynėjai”, “fašizmo prie
šai”, “darbininkų draugai” atsidūrė.

Maskos nukrito. Melui, veidmainybei ir begėdiškam 
visuomenės apgaudinėjimui atėjo galas. Jeigu dar ir šian
dien bus žmonių, kurie eis su komunistais “ginti demo
kratiją”, tai visi žinos, kas jie tokie.

Užsakymo kaina t
Chicagoje—paštu:

Metams .... $8.00
Pusei metų _______ ______  4.00
Trims mėnesiams ________  2.00
Dviem mėnesiams ............ _ 1.50
Vienam mėnesiui __ __ -.......... 75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ......... -.....   3c
Savaitei ...........................  18c
Mėnesiui ______________ _ 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams .........   $5.00
Pusei metų ......... ~................. 2.75
Trims mėnesiams ................  1.50
Dviem mėnesiams ---------- 1.00
Vienam mėnesiui ________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .............................— $8.00
Pusei metų ____ _________  4.00
Trims mėnesiams .................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

LIETUVA IR KLAIPĖDA
<• ——MM

Pereitą sekmadienį “Chicago 
Daily Tribūne“ leidėjas, pulk. 
Robert R. McCormik, pasakė il
gą kalbą Pottawatomie parke 
prie St. Charles, III. Jisai kalbė
jo apie įvairius karus, įvyku
sius pasaulyje per paskutinius 
dvejetą šimtų metų. Tarp kitko 
jisai paminėjo, kad po 1914-18 
metų karo Pabaltes tautos nusi
kratė Rusijos jungo ir įsteigė 
savo nepriklausomybes. Toliaus 
jisai pasakė:

“Lenkai įsiveržė į Lietuvą 
ir paėmė Vilniaus miestą.

“Lietuviai, savo keliu, pa
ėmė jėga Klaipėdos miestą, 
kurią taikos sutartis buvo į- 
steigęs, kaipo laisvą miestą.“
Sakinyje apie Klaipėdą pulk. 

McCormick prasilenkė su liesa. 
Taikos sutartim, kurią Santar
vės valstybės pasirašė 1919 m. 
su Vokietija Versalyje, Klaipė
dos kraštas buvo atskirtas nuo 
Vokietijos ir laikinai pavestas 
Tautų Sąjungos administracijai. 
Atskirdamos Klaipėdą nuo Vo
kietijos, Europos valstybės pa
reiškė, kad tas kraštas yra lie
tuviškas pagal savo gyventojų 
sąstatą ir savo geografinę pa
dėlį; be to, jos nurodė, kad 
Klaipėdos uostas teikia Lietuvai 
natūralų išėjimą jūron.

Taigi buvo aišku, kad Tautų 
Sąjunga, kuriai buvo pavestą 
galutinai sutvarkyti Klaipėdos 
krašto stovį, turėjo jį prijungti 
prie Lietuvos. Bet per 3 metus 
Tautų Sąjunga atidėliojo Klai
pėdos klausimo išsprendimą ir, 
galų gale, jos komisionierius 
(franeuzas Petisnė), susitaręs 
su lenkais, sumanė paversti 
Klaipėdos kraštą “laisvu mies
tu“ ir duoti Lenkijai teisę nau
dotis Klaipėdos uostu. Jeigu ši
tas planas butų buvęs įvykintas, 
tai Lenkija butų pasidariusi fak- 
tinas šeimininkas Klaipėdoje, o 
kadangi ji jau buvo pagrobusi 
Vilnių, tai Lietuva butų atsidū
rusi Lenkijos saujoje!

Štai dėlko klaipėdiečiai lietu
viai, su pagalba Lietuvos sava
norių, padarė (1923 m. sausio 
mėn.) sukilimą Klaipėdos kraš
te ir privertė didžiąsias valsty
bes pagreitinti Klaipėdos klau
simo išsprendimą. Jisai buvo iš
spręstas taip, kaip numatė tai
kos konferencija Versalyje, bū
tent, Klaipėdos kraštas buvo 
prijungtas prie Lietuvos.

LENKIJA
Kadangi Lenkiją užpuolė Vo

kietijos naciai, tai šiandien vi
sas demokratinis pasaulis Len
kijai simpatizuoja, o didžiosios 
demokratinės valstybės teikia 
jai pagalbą. Bet tai nereiškia, 
kad pasaulis jau užmiršo pa
čios Lenkijos nusidėjimus; prieš 
tarptautinę taiką ir mažųjų tau
tų teises.

Apie tai labai vykusį straips
nį parašė Kanados darbininkų 
laikraštis “The New Common- 
wealth”, einąs Toronte. Jisai 
primena kai kuriuos “tamsius 
atsitikimus“ Lenkijos netolimo
je praeityje, būtent:

“Pavyzdžiui, buvo toks at
sitikimas 1920 m. spalių mė
nesį, kuomet lenkų kariuome
nė, vadovaujama generolo 
Želigovskio, jėga pagrobė Vil
nių, Lietuvos sostinę, vos už 
dviejų dienų po to, kai Len
kija pasirašė pareiškimą Tau
tų Sąjungos Komisijos aki 
vaizdoje, pripažindama, kad 
Vilnius yra Lietuvos teritori
ja-

“Vilnių jie pasilaikė sau, 
nežiūrint į lietuvių protestus; 
o tos valstybės, kurios šian
dien yra taip susirūpinusios 
dėl Dancigo likimo, ramiai 
žiurėjo ir nedavė Lietuvai jo
kios tikros pagalbos.

“Arba vėl pernai metais,

 s ' 
kai Čekoslovakija buvo par
blokšta ir ąpleista savo są
jungininkų, Lenkija puolė 
prie jos ir atplėšė Čekoslova
kijos teritorijos gabalą, kurį 
ir šiandien tebelaiko.

“Lenkijos nelaimei .— ir 
tų, kuriems netrukus, gal 
būt, tėkš savo gyvastimis ją 
ginti -— reikia pasakyti, kad 
jos rekordas, kaipo nepri
klausomos valstybės nuo Ver
salio taikos laikų, nėra geras 
ir kitais atžvilgiais. Ji turi 
militarinęt diktatūrą, kuri el
giasi su tautinėmis mažumo
mis taip pat biauriai, kaip 
kad buvo elgiamasi su pačiais 
lenkais, kdoinet Lenkija bu
vo padalinta tarpe Austrijos, 
Vokietijos ir Rusijos.“
Kaip matome, tas Kanados 

darbininkų laikraštis atidžiai 
sekė Europos įvykius. Taigi ji
sai visai blaivai žiuri į dabarti
nį Europos konfliktą.

- _____ ii_------——

KODĖL KILO KARAS
Brooklynd '“Amerika“ klau

sia, kodėl lapo sudrumsta Eu
ropos taika, ir daro tokių pa
stabų:

“Bet kas iš to, jei žmogus, 
atitrukęs nuo savo Kūrėjo, 
pats ruošia sau pražūtį, kop
damas neva į laimėjimus per 
kitų žmonių švenčiausius jau
smus ii* net lavonus? šian
dien lieka lik drauge sti Po
piežium .Pijum XII sakyti,
kad visiems reikia “pakelti 
savo akiš' į dangų ir karšia 
malda prašyti Aukščiausį, 
kad Jo gailestingumas palies
tų šį neramų pasaulį, kad Jis 
pašalintų neapykantą ir kad
taip sužibėtų žmonijai švie
sesnė rairlybėš ateitis’.“
Bet kaip elgėsi Romos popie

žius, kuomet Italijos fašistai ir 
Vokietijos naciai žudė Ispanijos 
žmones, kurie buvo ištikimi sa
vo ištikimai’ .respublikos val
džiai ? ,

Ką darė popiežius, kuomet 
Mussolini siuntė savo armijas į 
Etiopiją ir tą kraštą teriojo, iki 
jisai buvo visai užkariautas?

O atsiminkime, kas dėjosi 
prieš penkis-šešis šimtus metų 
tame pačiame Europos kampe, 
kur dabar eiha karas. Ar ne Ro
mos popiežiai laimino vokiečių 
riterius, kurie buvo tenai nuvy
kę neva krikščionybę skleisti 
tarpe “pagonų“ prūsų, žemai
čių ir lietuvių ir juos naikino 
kardu ir kalaviju?

“Atitrūkimas nuo Kūrėjo“, 
pasirodo, įvyko jau labai seniai 
— ir kaip lik toje vietoje, kur 
mažiausia buvo galima, to tikė
tis.

Iš Lietuvos
KAUNAS.'— Šiemet naudo

jamos žemės ir užsėtų plotų 
Lietuvoje žymiai padaugėjo, 
šiemet Lietuvoje pasėliai už
ėmė 2,232',900 ha prieš praei7 
tais metais .buvusius 2,226,360 
ha, taigi pasėlių plotas šiemet 
yra pasidėjęs 6,540 ha. Didė
jant ariamos žemės plotams, 
pasėlių plotams ir žemę geriau 
įdirbant, yra pagrindo laukti ir 
didesnių derlių.

KLAIPĖDA. — Vokiečių val
džios atatinkamų įstaigų įsa
kymu dar kiek suvaržomas ma
žojo pasienio susisiekimas su 
Lietuva. Dabar Klaipėdos kra
što gyventojai, gyveną 10 kilo
metrų zonoje ir turį leidimus 
pereiti sieną, musų pusėje be
galės pirktis jiems reikalingų 
daiktų ar maisto produktų tik 
už 3 markes, arba už tiel^ pa- 
sivalgyti Lietuvos pusėje. įpirk
ti daiktus išsimokėtinai, kurių 
vertė yra didesnė, kaip 8 mar
kės, griežtą^ uždrausta.

NAUJIENVVACME.Telephoto
Prezidentas Rooscvellas kalba per radiją pranešda

mas pasauliui, jog Amerika bus neutrali dabartiniame 
kare.

Kas murzina Lietuvą
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Esu rašęs apie Lietuvos sta
tybininkų buvusį streiką. Ta pa
čia proga neigiamai pasisakiau 
apie Liętųy.o^ darbo globos ir 
socialinio draudimo įstaigas. Sa
kiau, kad jos nėra tinkamoje 
aukštumoje, kad tik užsiima 
darbo žmonių kiršinimu ir pro
vokavimu. Ne todėl darbininkai 
nekenčia tų jiems skirtų įstai
gų, kad iš viso jų nenorėtų, ar
ba jų naudos nesuprastų, bet 
tik todėl, kad tos įstaigos yra 
vedamos lokių pareigūnų, ku
riems be karjeros daugiau nie
kas nerupi, arba kurių tarpe y- 
ra labai žemai moraliai kritusių 
žmonių.

štai Kaune Darbo Rūmuose 
darbuojasi tūlas J. Rutkauskas, 
šitas vyras kadaise buvo tardy
toju. Dabar jisai Darbo Rūmuo
se taip pat eina gana aukštas 
ir atsakingas pareigas. Jisai yra 
taip vadinamos ekonominės ko
misijos pirmininkas, kurio svar
biausia pareiga rišli konfliktus 
kilusius tarp darbininkų ir 
darbdavių.

Suprantama, kad tai labai 
painios ir sudėtingos pareigos, 
kurios uždeda daug darbo ir 
kartu reikalauja daug bešališ
kumo.

Pažiūrėkime kas tasai ponas 
J. Rutkauskas iš praeities yra. 
1924 metais jisai buvo Taura
gėje tardytoju. Jau tuomet apie 
jį ėjo daug gandų, kad tai mo
raliai sukiužęs vyras, kad imąs 
iš tardomųjų kyšius ir kad net 
su kriminalistais, arkliavagiais 
lošia į kortas.

Taip pat buvo stipriai kalba
ma, kad jisai tardymo metu 
tardomuosius kankina. Vienoje 
byloje vienas teisiamųjų tiesiog 
rodė galvoje didžiulę žaizdą ir 
tvirtino, kad tai tardytojo Rut
kausko darbas. Bet kadangi tei
siamasis buvo teisiamas už 
žmogžudystę, tai teismas iš vi
so nebuvo linkęs jam tikėti.

Bet vis dėlto Tauragės vi
suomenės pastangomis tasai tar
dytojas buvo iškeltas rodosi į 
Telšius. Čia neilgai trukus tasai 
tardytojas buvo sučiuptas vie
noje abortų byloje imąs kyšius 
ir užsiimąs kitais nešvariais 
darbais, kurie jau jokiu budu
nesuderinami su tardytojo pa-'gaciją ir jisai pirmas tuoj dar-

KARO ATGARSIAI 
CHICAGOJ

• Ar pastebėjote, kad mai
sto krautuvės dabar parduoda 
daug cukraus maišais? šein>- 
ninkės taip perka ęukrų, jaus
damos, kad karui atėjus, cuk
rus netrukus pabrangs, kaip 
pabrangs ir kiti maisto produ
ktai. Ne visų produktų supir
ks! atsargą, kai kuris maistas 
sugęs, bet ne cukrus, miltai, 
kava, kenai. Kai kur maišinio 
cukraus pareikalavimas toks 
didelis, kad krautuvininkai 
nespėja visus patenkinti.

• Chicagoj yra daug biznių, 
kuriems karas, kad ir tolimoj 
Lenkijoj, labai kenksmingas, 
bet ne laikraščiams. Visi Chi- 
cagos dienraščiai per kelias 
paskutines dienas pereitą sa
vaitę išleido beveik dvigubai 
daugiau laidų negu regulia
riai, ir visų tiražas (cirkulia
cija) gerokai padidėjo. Visi 
vakariniai laikraščiai taipgi 
išleido keletą laidų vakar, La- 
bor Day dieną,—ko nedarė 
jau per kelioliką metų. (‘‘Nau
jienos“ šeštadienį išleido dvi 
laidas).

G Jungtinių Valstijų vald
žia skelbia^ kad nesikiš į Eu- 
ropr; katastrofą ir laikysis 
griežto neitralitcto. Be ne ne
utralus yra chicagicčiai. Dide
lė dauguma žmonių aiškiai 
simpatizuoja Lenkijai. Nerei-? 
kia toli eiti, kad persitikrinti. 
Nueikite į artimiausią kinote- 
alrą, kuris rodo žinių kroni
kas, arba sustokite bile kurioj 
alinėj. Hitleris Chicagoj turi 
labai mažai draugų.

reigomis. Tam tardytojui tuoj 
buvo užvesta byla, jisai suim
tas, į kalėjimą padėtas ir tardy
mo metu paaiškėjo pono Rut
kausko daug nešvarių darbų. Ji* 
sai buvo nuteistas bene šešetą 
melų sunkių darbų kalėjimo.

Kai jisai atsidūrė Šiaulių ka
lėjime, tai kriminalistai vos jo 
neužmušė, nes jų tarpe buvo 
tokių, kurie jo paties kadaise 
buvo tardomi ir kankinami. 
Buvusį tardytoją Rutkauską, 
dabar sunkiųjų darbų kalinį, te
ko gabenti į Kauno kalėjimą.

Bausmę atlikęs buvęs tardy
tojas greitai vėl apsivogė ir, 
rodos, su dvidešimčia tūkstan
čių litų mėgino pasprukti į Len
kiją, bet ties demarklinija su
imtas, vėl į kalėjimą padėtas, iš 
naujo leistas ir, rodos, vėl ga
vo tris melus sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Bausmę atliekant 
Rutkauskas buvo labai neramus 
kalinys. Prokurorai tiesiog ne
išmanė ką su juo reikia dary
ti!

Ir vėl bausmę atlikęs Rutkau
skas liko laisvas. Vertėsi jisai 
visokiais amatais, čia reikia pri
durti, kad jisai buvo vedęs ir, 
rodos, dvejetą vaikų turėjo, bet 
kaip įkliuvo zį kalėjimą, tai 
žmona su juo atsiskyrė, neno
rėjo daugiau su lokiu krimina
listu gyventi.

Ir štai tasai buvęs tardytojas, 
du kartu baustas už kriminalius 
darbus, dabar tarnauja Darbo 
Rūmuose ir eina atsakingas pa
reigas! Juk pono Rutkausko 
praeitį visi darbininkai gerai ži
no, nes apie jo darbus savo lai
ku buvo plačiai Lietuvos spau
doje rašyta. Sakykite, kaip dar
bininkai šituo vyru gali pasiti
kėti ir ką bendro su juo gali 
turėti ?

O vienok, kaip įvyksta tarp 
darbininkų ir darbdavių kon
fliktai tasai ponas Rutkauskas 
eina tuos konfliktus rišti!

Darbininkai turi su juo tartis, 
kalbėtis!

Sakykite, ar tai nėra darbo 
žmonių kiršinimas, jų provoka
vimas? Ir buvusio statybininkų 
darbininkų streikb metu ponas 
Rutkauskas priėmė darbininkų 
atvykusią į Darbo Bumus dele-

Keli Chicagiečiai 
Buvo Torpeduotam 
Laive “Athenia”

, ■ • • - I
1 ■ j

Spėja Kad Buvo Išgelbėti 
fr

Tarp 314 ar daugiau ame
rikiečiu, kurie važiavo torpe
dos paskandintam laive “Athe
nia“ buvo ir keletas chicagie- 
čių. Jų likimas dar nežinomas, 
bet iš J. V. ambasados Angli
joje pranešimų, -spėjama, kad 
jie buvo išgelbėti.

Tarp chicagiečių keleivių 
buvo Mrs. Francis Baldwin, ir 
jos 22 metų sūnūs Robert. 
Bakhvinienė yra žmona Swift 
and Co., generalio legalio pa
tarėjo. Laive taipgi buvo Ro- 
land Boyer, kontraktorius nuo 
8406 South Morgan Street.

Anglija skelbia, kad visi lai
vo keleiviai buvo išbelbėti iš
ėmus tuos, kuriuos užmušė 
torpedos sprogimas. Torpedą 
šovė Vokietijos karo laivas 
(kai kurie ankstyvesni prane
šimai sakė, kad tai buvo sub- 
marinas.)

“Prosperity” Žem- 
lapių Biznyj

Rand McNally and Co., di
džiausia žemlapių firma Ame
rikoj, skelbia, kad mūšiai tarp 
Vokietijos ir Lenkijos labai 
padidino žemlapių pareikala
vimą visoje šalyje.

Tam reikalavimui paten
kinti, visi firmos darbininkai 
dirbo per Labor day šventes, 
ir dirbs viršlaikį toliau, kol 
sąlygos reikalaus.

bininkus iškoliojo, visokiais 
vardais išvadino ir kur reikia 
informavo, kad tasai streikas 
yra nukreiptas prieš valstybę, 
prieš vyriausybę ir svetimos 
valstybės agentų varomas. Tai 
vis buvusio tardytojo, buvusio 
sunkiųjų darbų kalinio infor
macijos, kuriomis remiantis 
jau atitinkamos įstaigos padarė 
savo išvadas ir daug darbinin
kų administratyviai nubaudė.

(Bus dąugiau)
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KAIP DABAR MUSŲ KOMUNISTAI 
VADINSIS?

Turėtų Jau Trečią Kartą Keisti Savo Vardą.
Skaitytojų Balsai

Po spalio kontr-revoliucijos, 
1919 m., kuomet kaizerio 
draugas N. Leninas su pagal
ba Kranštato jūreivių smurtu 
pasigrobė Rusijos valdžią, tai 
jisai pavadino savo partiją 
bolševikų partija.

Vėliau, N. Leninui mirus, J. 
Džugašvile-Stalinas liko dik
tatorium ir partiją pavadino 
komunistais. Gal tai darė ne
norėdamas svieto juokinti, nes 
rusų kalboj bolševikai reiškia 
“didžiumiečiai”, bet visas pa
saulis gerai žino, kad vadina
mi “bolševikiškai” niekuomet 
neturėjo didžiumos.

Dabar, kuomet Stalinas pa
sibučiavo su Hitleriu, tai kyla 
naujas vardo klausimas? Kaip 
vadinsis iki šiol buvę komu
nistai ir kada bus naujas krik
štynos? Man rodos, kad tin
kamiausias vardas butų vadin
tis komunazais, o krikšto tėvu 
pasikviesti Adolfą Hitlerį. Mo
tina nesvarbu, galėti) bile ko
kią Romos davatką paimti.

Reikalas būtinas, 
suoinet, kuomet kas 
tai už kurio laiko 
krikštynos. Vestuvės 
kęs faktas, ir tai ne
vestuvės, čia apsivedė ir bu
čiuojasi vyras su vyru.

nes vi-

būna ir 
jau įvy- 

paprastas

Pečiai
SUN FLAME Oil Burner, 3 ar 4 
kambariams, vertas $39.00 už 

$19.50
NORGE Oil Burner, 3 ar 4 kam

bariams, vertas $59.00 už
$39.50

Pasirinkimas — Qųaker, Mbno- 
gram, Modern Air Iron Master, 
su aliejumi ir gazu—Kombinaci

ja, vertas $149.00
$89.00

Su anglimis ir gazu Kombinacija 
po $69.00 ir aukščiau

Norge, Universal, Crown, 1940 
metų pečiai parduodami su di

dele nuolaida.
Aplaikytas didelis užsisakymas 
ant orderio Parlor Setų Kroeh- 
ler, Fenske, Pullman, Uion ir 
parduodama žemiau perkamosios 
kainos. Įsimainykite savo seną 
radio ant naujos 1940 metų mo
delio, o girdėsite visas vėliausias 
žinias iš Europos tiesiog ir gerą 

muziką
Pamatykite visas 1940 metų ra
dijas viena šalę kitos, su ste
bėtinais pagerinimais — Philco, 
RCA Victor, Zenith gražiuose 
kabinetuose po

$49.00 ir aukščiau
Nuolaidą Duodam už Seną Radiją

Civilizuotoj šaly tokią porų 
greitai pasiunčia į psichopatų 
ligoninę jų protą ištirti, o dar 
labiau reikia tą pasiųsti musų 
lietuviškus komnazius. Jiems 
buvo tūkstančiais kartų priro- 
doma faktų-faktais, kad tą jų 
Maskvos viera netikus, bet o 
jie vis į visus faktus spiaudė, 
ir tuos asmenis, kurie jiems tai 
nurodinėjo, purvais drapstė, 
ypatingai tokį mokslo žmogų 
kaip Dr. P. Grigaitis, kuris 
diena iš dienos nurodinėjo jų 
klaidas ir jų darbų kenksmin
gumą visuomenei. Kad tą vi
są purvą surinkus, tai ant vi
sų Maskvos agentūrų butų ga
lima didžiausias svastikas nu
lipinti. Jau pačioj Maskvoj ša
lę kūjo ir piautųvo užplėvėsa- 
vo svastika. Tai kaipgi tos 
pačios vieros lietuviški komna- 
ziai galės apsieiti be svastikos 
ir ką draugas Kuhn pasakys? 
Juk tai butų šventos vieros iš
niekinimas. Na, vyručiai, Bim
bos, Andruliui su visais kailo- 
mainiais, paskubinkite rinkti 
tuos visus purvus, kuriais per 
metų metus drapstėte pažan
gius žmones, ir lipdykite sva
stiką ant “Laisvės” ir “Vil
nies” laikraščių. Pakol to ne
padarysite, busite veidmainiai 
kaip buvote iki šiol.

Pranašystė Išsipildė
Aš jau prieš metus laiko ma

niau, kad ankščiau ar vėliau 
Hitleris su Stalinu pasibučiuos. 
Taip ir yra. Aš paskelbiau per 
‘‘Naują Gadynę” tris klausimus 
komunistų redaktoriams, pa
skyriau ir premiją už tinkamą 
atsakymą. Nei vienas neatsakė. 
Premija liko Stilsono gelbėji
mo fonde.

Dabar atvirai pasakysiu, kad 
vienas klausimas jau išsipildė, 
tai komunistų vardo pakeiti
mas į komunazius. Praeis kiek 
laiko, išsipildys ir kiti du. Hit
leris užvaldys Rusiją ir tada 
Stalinas pas Hitlerį gaus darbą 
kokį anais metais M. Yčas gavo 
pas carą.

O ką tada veiks musų ko- 
munaziai? Well, jiems lAbai 
lengva kailį mainyti. Tik per
sivertė ragožium, rytojaus 
dieną jau ir kitoks. Jie toj sri- 
tyj yra tikri specialistai.

—Senas Antanas

s

S

i

ACME-NA.UJIENŲ Talephoto
Vokiečių submarinai manevruoja. Paveikslas buvo nuimtas prieš pat karo pa

skelbimą.

0 TROCKISTAI TAI VIS KALTI, VIS 
KIAULYSTES DARO

Akrobatiški Draugo Browderio žodžiai

Chicagos Žydai
Pasižada Remti
Lenkija

Apiplėšė Dvi 
Lietuvių Alines, 
Apšaudė Savininkus

Rado Nušautą
Žmogų Marųuette
Parke

Spėja, Kad Nusižudė

Modai U-123

Radijo ir Automatiška Victrola, 
pati permaino rekordus. Kaina 
$149.00. Nuolaidos už sena $50.00 
Trumpam laikui tik *99.00 
12 GRAŽIŲ REKORDŲ DYKAI 
Columbia nauji lietuviški rekor

dai nupiginti iki 49 centų

Jos.F.Budrik

Traukinys Chicagoj
Suvažinėjo 8-is 
Žmones

Šešis Užmušė, Du Sunkiai 
Sužeidė.

Illinois Central gelž-kelio 
priemiesčių traukinys 43-čios 
gatvės stotyje įvažiavo į aštuo- 
nių žmonių grupę ir šešis iš jų 
užmušė.

Jie buvo sustoję ant bėgių 
netoli stoties išlydėti giminai
čius, kurie kitam traukiny] iš
važiavo į Natchez, Mississippi.

Priemiesčių traukinio inži
nierius Herbert Wisch aiški
na, kad Natchez 
priešakinis švyturys 
nai apakino ir jis 
grupės nematė.

Užmuštieji yra: Cora Milės, 
4723 Calumet avenue; jos 3 
metų anūkė Erline; Mrs. Mary 
Johnson, 4943 . So. Michigan 
avenue, jos duktė Emma, ne
žinoma 5 metų mergaitė ir 29 
metų Henry Dasway Dillard.

Dvi sužeistos moteriškės gu
li Chicago Hospital ligoninėje: 
Hattie Winston, 22, nuo 4943 
Miehigan Avenue, ir 28 Swe- 

|wile VVinston, 4820 So. Michi- 
gan avenue.

Pameriat, kad neseniai so
vietų Rusijoj buvo “iškelti” 
suokalbiai prieš Staliną, ku
riuos su Vokietijos Gestapo pa
galba organizavo išdavikai ge
nerolai? Kas buvo didžiausi 
suokalbio kaltininkai? Drau
gas Earl Browderis, Amerikos 
komunistų partijos vadas, dau
žė kumštimis stalus estradose 
ir šaukė savo pasekėjams, kad 
kalti yra:

1. Trockistai,
2. Socialistai,
3. Chamberlainas, ir
4. Parsidavėliai komunistai.
Pereito penktadienio vakare 

Draugas Browder Chicagos 
Stadione aiškino savo pasekė
jams Stalino ir Hitlerio pasi
bučiavimą. Jis vėl daužė kum
štimis stalą estradoj ir šaukė, 
kad įvairios rūšies niekšai pri
vertė Staliną tai padaryti, ir 
tie niekšai, kurie šį kartą norė
jo Rusiją “parduoti” demokra
tijoms, yra:

1. Trockistai
2. Socialistai
3. Chamberlainas, ir
4. Parsidavėliai komunistai.
Draugas Browder toliau dau

žė stalą ir šaukė, kad tas Sta
lino pasibučiavimas su Hitle
riu Hitlerį labai nusilpnino 
(matyt, butą labai stipraus 
bučkio), ir kad netrukus Hit
leris Dievui dūšią atiduos (o 
gal buvo smertelnas bučkis?)

Kaip draugas Browderis prie 
tokių išvadų priėjo, mes ne
galime pasakyti, jo smegenys 
labai akrobatiški ir daug mik
liau dirba negu kitų smertel- 
nų žmonių pakaušiai, ir jis 
kaip ant delno gali išdėstyti 
visokias teisybes, kurios ki
tiems, nežiūrint kaip jie ne
prakaituotų, atrodo kaip pir
mos rūšies nonsensas.

traukinio 
jį laiki- 
lydėtojų

ikikių, antru kartu nusileido 
penkinių, vėliau net iki dole
rinių, o ketvirtą kartą tai ne
atsisakė imti ir centus.

—Buvęs

valdžia 
kartais 
antise- 
nemėg-

Diena Iš Dienos

Ruth

Bet Visi Keturi Piktadariai 
Buvo Suimti.

Keturi ginkluoti piktadariai 
vakar pasirodė lietuvio Jono 
Jono Piktulio alinėj, adresu 
5759 So. Ashland avenue. Nie
ko nelaukdami, jie išsitraukė 
.evolverius ir pradėjo šaudyti 
į lubas. Piktužis negalėjo pasi
priešinti, ir atidavė jiems $40.

Netrukus iro to, piktadariai 
pasirodė William Lileikio ali
nėje, adresu 4609 Wentworth 
avenue. Viduj buvo savininkas 
Lileikis, jo žmona Mary, ir 
kostumeris, Julius Vitkus, nuo 
•4605 So. WelK Ir čia piktada
riai pradėjo šaudyti į lubas. 
Nuo Lileikio atėmė $10.

Kaip tik tuo laiku prie ali
nės pasirodė Stockyards nuo
vados skvadas. Piktadariai 
Piktadariai spruko per duris 
ir bandė pabėgti automobilyje, 
kuris jų laukė lauke, bet jiems 
nepasisekė. Už 150 nuo ali
nės, skvadkaris privarė jų 
inašiną prie šaligatvio, ir visi 
teturi piktadariai pasidavė. 
Jie ir policija apsimainė ke
liais šūviais.

Suimtieji’ yra:
William Squiller, 

jaunuolis, nuo 3153 
Street;

Angelo Roderigo, ! 
2935 So. Wells Street;

Peter Seritella, 31, nuo 236 
West 24th Street, ir

Sam Canino, 30, nuo 3223 S. 
Wells Street.

Marąuette Parke, prie Man- 
quette Bulvaro ir Albany Avė., 
praeiviai rado kūnų nušauto 
žmogaus. Netoliese gulėjo re
volveris. Policija spėja, kad 
nužudytasai buvo George P. 
Mayer, 45 metų amžiaus biz
nierius nuo 8424 West 60th 
?lace. Galimas daiktas, kad ji- 
>ai nusišovė.

EGG 
NUT 6.0c
BIG LUMP 6.00
MINE RUN 5.75
SCREENINGS fi.Ou

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas :

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975 į

Lietuvis Plumberis

20 metų 
S. Wclls

22, nuo

— Laisniuotas —
GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKER1US

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

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms i 
(Chicagoj e) 

'. ■) i
Charles Norman, 23, su

Mueller, 20 i:
Erwin Masel>,25, su Blanche

M. Kupka, 22
Walter Gizeski, 24, su Mary 

Jankum 23
Charles H. Johnson, 24, su

Virginia E. Kašpar, 21
Michael Balnis, 33, su Pau

line Tautkus, 28
John Skrinckus, 27, su Jose- 

phine Vaichulis, 21
Louis Clapp, 29, su Mae Stu- 

ka, 23
Fred Jankovicz, 52, su Mar- 

tha Anderson, 43
Mike Martulaitis, 46, su Til- 

lie Bankavvskis, 46

Reikalauja
Perskirų

Anna Yonaitis nuo Alexan- 
der Yonaites

Šįvakar 36-tos Kuo 
pos Susirinkimas

Šįvakar Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 South Hal
sted Street, įvyks svarbus 
S.L.A.. 86-tos kuopos susirinki
mas. Prasidės 7:30 v. v. Visi 
kuopos nariai yra raginami su
sirinkime dalyvauti.

Narys.

su tikraisiais len- 
ginti.
skirtumus užmiršo
žydai, kilę iš Len-

Polish

“Lenkijos Nepriklausomybė 
Bus Išgelbėta”

Lenkijos dabartinė 
dažnai buvo kaltinama, 
pamatuotai, kartais ne, 
mitizmu. Lenkai žydų 
sta.

Bet Hitleriui Lenkiją už
puolus, rasinė neapykanta ir ki
ti skirtumai buvo užmiršti.

Radio pranešimais iš Varsa
vos, ukrainiečiai, gudai, žydai 
ir visi kiti kitataučiai stojo 
kaip vienas 
kais kraštą

Praeities 
ir Chicagos
kijos. ’ Federation of 
Jews in America vakar pasiun
tė pareiškimą Lenkijos amba
sadoriui Washingtone, grafui 
Jerzy Potockiui, prižadėdami 
visais galimais budais Lenkijai 
gelbėti.

Pareiškime organizacija sa
ko, “Vieningas ir jaudinantis 
visų Lenkijos žmonių, kartu ir 
žydų atsiliepimas į karo tar
nybą duoda mums užtikrinimą 
ir drąsą, kad Lenkijos kova už 
vienybę ir nepriklausomybę bus 
laimėta.

Masinis Mitingas

“Rada Polonii Amerykan- 
skiej” — “Amerikos Lenkų Ta
ryba” skelbia, kad rytoj Chi
cagos Ashland Boulevard Au
ditorijoj rengia masinį mitin
gą protestui prieš Hitlerio “bar
barišką” užpuolimą ant Lenki
jos, ir civilių žmonių žudymą 
lėktuvų bombomis. “Rada” ti
ki, kad mitinge dalyvaus apie 
10,000 žmonių.

Rugpiučio 26 d., tie patys 
piktadariai apiplėšė Herman 
O. Winnegge alinę, adresu 
257 W. 48th Place, ir pasisiuvę 
$130. Visi keturi dabar yra ka
linami Stockyards policijos 
nuovadoje.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

Ugniagesys Žuvo 
Skalbyklos Gaisre

Sekmadienį gaisras sunaiki
no Suds Wet Wash Laundry 
adresu 2222 N. Pulaski Avė.

Ugnį begesinant, sudegė vie
nas gaisrininkas, 51 metų Frank 
J. Horan, nuo 3111 North Sa- 
cramento Avenue.

Amerikos Legionas 
Už Griežtą 
Neutralitetą

Amerikos Legiono Illinois 
Valstijos departamentas sek
madienį išleido pareiškimą, ku
riame reikalauja, kad Amerikos 
valdžia laikytųsi griežto neitra- 
liteto akyvaizdoj visuotino ka
ro, kuris užvakar buvo paskelb
tas Europoj.

iš stoties —

Kasdien
iki

Bgirsit 
muziką

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

vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

pranešimus.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
DABAR GALITE GAUTI AKORDEONO 

LEKCIJAS SAVO NAMUOSE—
Andrius Norbutas, žymus akordeonistas, yra prisiruošęs duoti 
jums privatiŠkas akordeono lekcijas jūsų namuose.
Pasinaudokite šia proga duoti savo vaikams muzikali mokslą.
Del platesnių Informacijų šaukite— • LIGONINES— 

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKAS

TONSILAI IŠIMAMI už $*1^.50
GYDYMAS LIGONE $5Q.OO 
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje $15oo
REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama fc
VISAS LIGAS GYDOMA $*|.00 

Ekzaminaciją įskaitant vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- KeOzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

Kas Pametėte 
Raktus?

arba rašykite

ANDY NORBUT
734 W. 35th StreetŽagariečių piknike buvo ras

ta Grandinėle raktų. Dar nie
kas neatsišaukė. Kurie pame
tėte, atvykite pas P. Arlauską, 
2109 N. Cleveland Avė., ir ga
lėsite juos atsiimti.

' .... ...... . 1
Trys Chicagiečiai 
Žuvo Lėktuvo 
Avarijoj

kol 
ko-

■u.

pa-

FOTOGRAFASFurniture House
3409-11 So. Halsted St

Tel. Yards 3088
BU DRIKO PROGRAMAI:
WCFL—970 k. nedėlios vakarais 

9 vai.
WHFC—1420 k. Ketvergais kąip 

7 vai. vakare.
WAAF—920 k. International Pot- 

Pouri panedėliais ir pet- 
nyčiomis 4:30 po pietų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

Buvo tam komunistų mitin
ge musų draugas Pruseika, bu
vo kiti, ir jie karštai Browde- 
riui plojo, ląiks nuo laiko už- 
sižymėdami jo didelės teisybės 
savo notatkose, kurias, nerei
kia abejoti, per kelias savaites 
šaudys į “Naujienas” tol 
Browder neapjovys jiems 
kias nors naujas teisybes.

Mitingas buvo surengtas
minėjimui Amerikos komuni
stų partijos 20 metų sukaktu
vių. žmonių buvo apie 13,000. 
Apart Browderio kalbėjo Wil- 
liam Z. Foąteris, Jack John- 
stone, partijos vadas valstijoj, 
ir M. Childs, komunistų lyde
ris Chicagoj.

Po karštų Browderio ir kitų 
kelbėtojų spyčių, buvo renka
mos aukos. Kepurės buvo par
leistos per publiką keturis kar
tus. 'Pirmiausia prašė dešim- st. Visi trys buvo užmušti.

Prie Sandusky, Ohio, nukri
to privatiŠkas lėktuvas, kuria
me skrido trys chięagiečiai: 
Lloyd Ątkins, Mrs. H. B. Ėric- 
kson, 8047 Peoria streeet, ir 
Harold Hovvard, 821 W. 62nc

CONRAD 
FOTOGRAFAS 

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

420 W. 63rd 8t 
Tel. ENG. 5883-5840
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Korespondentų kritikos 
dėlei

Sūnų ir Dukterų pas. d-jos
II suvažiavimas

Kada žmonės gyveno žiau
rios spaudos priespaudos gady
nėj, tuomet skaitymas ir rašy
mas buvo tiek pavojingas, kad 
sunku buvo rasti žmonių, ku
rie laisvai be baimės butų ga
lėję rašyti ar skaityti.

Tada šį darbą dirba daugiau 
pasiaukoję ir inteligentai žmo
nės, kurie nebodami pavojų 
akstino ir kvietė į pagelbą vi
sus, kad sėkmingiau butų ga
lima sutraukti spaudą varžan
čius retežius. Jie širdingai auk
lėjo menkiau išmanančius už 
save ir noriai dalinosi su paty
rimais bei gabumais.

Šiais gi laikais yra leidžiama 
visiems naudotis iškovotąja 
laisve, todėl dažnai bando ra-

Rugs. 2* ir 3 d. Toronte įvy
ko antras minimos draugijos 
suvažiavimas, kurs, reikia pa
sakyti, praėjo sklandžiai ir ga
na rimtai. Delegatų iš viso da
lyvavo 19 nuo trijų kuopų; ki
tos kuopos delegatų neprisiun- 
tė. Visi delegatai ir centro 
kom. nariai stengėsi atidžiai 
svarstyti draugijos reikalus i? 
gerai aptarę patiektus klausi
mus pravedė daug įvairių pa
taisų draugijos labui. Gal ir ne
visai gerai praėjo pašalpos iš
mokėjimo pakeitimas, kurį ne
maža dalis delegatų norėjo, 
kad už pirmą sirgimo savaitę 
nebūtų mokama pašalpa visai 
(pravesta nemokėti tik už tris 
pirmas sirgimo dienas), bet 
diskusuojant prieita, kad jei

šinėti į spaudą ir paprasti žmo- pravestasis pakeitimas pasiro* 
nes. Jie rašo ne tam, kad savo dys nevisai dar geras ir nau-
raštais duoti visuomenei “lėk- dingas draugijos augimui, tai

sekančiame suvažiavime bus gu
lima vėl taisyti. Nežiūrint, kad 
kai kurie delegatai norėjo šį 
kartą pravesti naudingesnę pa
taisą, tačiau teko atidėti geres
nį sumanymą tolesniam laikui, 
šiaip kiti visi reikalai praėjo 
be rimtesnių skirtumų, — veik 
visų delegatų nuomonės visais 
reikalais sutiko. Kadangi pla
tų aprašymą šio suvažiavimo 
patieks spaudos komisija, tai 
datlg čia nėra reikalo nė kal
bėti. keikia tik pasidžiaugti, 
kad suvuž^avimo nuotaika bu
vo gyva ir draugiška, o tai pri- 

! klausė daug nuo suvažiavimo 
I pirmininko Vadino, kuris lab i 
Į sklandai i t-.ar.ią vedė. Nerodė 
niekam iš delegatų jokių pasi

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
LONDONAS. — Sunkiai sergantis ligonis vežamas iš Londono ligoninės pro

vincijom Visi ligonys buvo panašiai išvež'i iš Londono, kad apsaugoti juos nuo 
lėktuvų bombų.

•/

ŠIS TAS K KANADOS
Toronto, Kanada

cijas” ar pamokas, bet tam, kad 
pasidalinti mintimis, nuotykiais 
ar veikimu iš savų kolonijų. 
Nesant gerai patyrus spaudos 
darbe, dažnai pasitaiko rašy
muose netikslių išsireiškimu, 
išsklaidytų minčių ir nesude 
rindų sakinių, žinoma, randasi 
skaitytojų, kurie pyksta už to
kius raštus ir jie bando kriti
kuoti korespondentą.

Suprantama, kad nieko nėra, 
kas visiems patiktų; pasitaikė, 
kad koks nors rašinys viena i 
.įkaityti labai patinka, o kitara 
tas pats raštas sukelia didžiau
sio pasipiktinimo. Pasitaiko ir 
taip, kad skaitytojas rašnį su
pranta visiškai atvirkščiai ir 
supratęs jį iš blogosios pusės ‘ 10< ‘ kavimų ar paneigimų, — visus 

vienodai įvertindamas vienodų
i Ir pagarbą ‘visiems parodė. Kai 
į kam iš delegatų reikėtų duoti 
I papeikimą už netinkamą orien- 
jtavimąsi suvažiavime, bet, ma
inau, ir patys matėm, kur šį 
kartą darėm klaidas, — kitą 
kartą jų vengsime. Suvažiavi
mui pa.ibr.igus, buvo suruošti 
bendri pietus delegatams, per

reiškia neapykantą korespon
dentui. Tokiais atvejais reika
linga sveika ir rimta k.itikaJ 
Bet, deja, labai ir labai retai | 
pasitaiko pataisų ar kritikų su1 
gerais i-orais, — daugiausia jų! 
būna piktų ir griežtų, neduo
dančių naudos nei korespon
dentui, nei skaitytoji i, rei pa 
čiam kii’.ikui.

Kad padaryti spaudą u’ome:- 
ne, butų Ir.b ii pageidautina, 
kad musų gebesni spaudos 
bendradarbiai karts nuo karto 
duotų rimtesnių patarimų ii 
nurodymų, kaip parašyti sklan
desnę ir tikslesnę koresponden
ciją vienokia ar kitokia tema.

tai mes menkučiai korės 
pondentai visuomet busime dė
kingi.

"Įvairios žinios
Mėtė bombas i Ame- 

rikos ambasado
riaus vilą

kuriuos buvo atsisve kinta su 
tolimesnių kuopų delegatais, 
būtent, J. G. Paliliunu iš Wi- 
aipego ir J. Baličiu iš Hamil
tono.

Nepaprastai prislėgtas 
žmonių ūpas

Kedomis paskutinėmis dieno
mis Europos situacijai einant 
vis blogyn, nepapi antai prislė
gė žmonių ūpą ir pas mus. 
Žmonės labai susirūpinę, nes 
nežino, ką išgirs per radiją, ku
ris nuolat perduoda vis blogės 
nes naujienas. Ir musų lietu
viai labai nusiminę, kurie į ka
rą eiti neturi noro, nenumato 
nė prasmės. O visgi maža vii 
ies, kad karas neužliepsnos pi-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Anglai daro pratybas, kad reikalui esant galėtų pasislėpti nuo bombonešių.

Kai žmogus paskaitai Kana
doje leidžiamą lietuvių komu
nistų laikraštuką 
Balsą”, kurį torontiečiai vietos
ietuviai yra pavadinę SAPNI

NINKU. tai ištikrųjų paaiški, 
kad SAPNININKO vardas tam 
laikraštukui kaip tik ir pritin
ka, nes jame visokių “SALE- 
MONO GALVOS” spėliojimų 
r net “STEBUKLŲ” randi 
prirašyta.

Mums Kanados lietuviams 
jau yra žinoma, kad jei tik 
kas iš musų kas ką parašė į 
^Naujienas” ar “Keleivį”, tai 
jau “Liaudies Balsas” nepraleis 
nepadaręs spėliojimų, kad, gir
di, parašiusis į “Naujienas” ar 
‘Keleivį” asmuo gali būti jų 
“priešas”, žinoma, tai daroma 
iš pavydo, kam tie asmenys 
nerašo jų SAPNININKUI. O 
kad tokius rašytojus nuo 
•Naujienų” ar “Keleivio” ga
lėtų atbaidyti, tai “L- B-se” re- 
laktoriai per savo SAPNININ

KĄ griebiasi visokiais budais 
tokius žmones (rašančius 
“Naujienoms” bei “Keleiviui”) 
hiumaskuoti” kaipo “Liaudies!

Liaudies j kuopos penk’ų
metų sukaktis

idėjai kenkėjais” ir net kito
kiais “visuomenes šarlatanais” 
dengiasi apšaukti, begėdiškai 
įer akis meluodami.

ne

R Ui

V ARŠU V A, Lenkija, rūgs. 4. 
— Jungt. Valstijų ambesado 
rius Lenkijai, Joseph Drexcl 
Biddle Jr., pasisamdė vilą de 
šimties mylių atstumoje nu- 
Varšuvos. Pereitą šeštadienį vo
kiečių karo lėktuvas mėtė bom
bas į ambasadoriaus ir į gre 
timas jo rezidencijai vilas.

Viena bomba sugriovė kai
myninę vilą. Amerikos amba
sadoriaus vilos langai išbarsty
ti.

šaudo. Ir nežiūrint, kas karą 
aimės, Vištide reiks mindžioti 
nekaltų žmonių lavonais nuklo
tą žemę. Vėl badas, skurdas ir 
ašaros laukia nelaimingų žmo
nių minias. Daug ir lietuvių 
moterų yra, kurios .giliam nu
siminime kenčia baimę netekti 
sūnų arba vyrų. Ir taip, dėl ke- 
ių žmonių duotos teisės per
daug naudotis užmačiomis vie- 
lam agresoriui, šiandien grę
žia pavojus visam pasauliui.

Balkanų valstybės 
nori neutralitetą 

palaikyti
BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 

4. — Vengrija, Jugoslavija, Ru
munija ir Bulgarija sudarė Bal
kanų valstybių bloką neutrali
tetui išlaikyti. Italija pritarian
ti bloko pastangoms.

SLA 236 kuopos 
susirinkimas

SLA 236 kuopos susirinki
mas įvyks 10 d. rugsėjo mėn. 
\ m. 404 Bathurst str. ukrai- 
nų salėje, tai bus jau sekma
dienis, o ne pirmadienis, kaip 
buvo per vasarą. Nariai prašo
mi įsitėmyti, kad rugsėjo 10 d. 
bus sekmadienis, — atsilanky
mas būtinas. Susirinkimas bus 
2 v. po pietų. —O. I. f

, NAUJIENŲ-ACME Telephoto
VARŠUVA. — Nors Vokietijos lėktuvai po kelis kartus į dieną bombarduoja 

Varšuvą, miesto gyvenimas eina beveik paprastomis vėžėmis, ir gyventojų pasi
ryžimas su vokiečiais kovoti nesilpnėja.Pavcikslas parodo būrį savanorių, užsi
registruojančių karo tarnybai. Registracijas ima moteriškė savanorė, tarnau
janti Lenkijos armijai.

trūksta.
Nekartą “Liaudies Balso” re-| 

faktoriai per savo SAPNININ
KĄ. buvo “įspėję”, kad ir “nau- 
jienietė” O. Indrelienė esanti 
ių SAPNININKO ‘‘persekioto
ja”. Bet kariais taip bemeluo
jant ir tiems “L. B-so” pecke- 
liams, matyti, iš netyčių pusi' 
taiko teisybę pasakyti, nelygi-’ 
narit lyg aklai vištai grūdas 
praryti.

Štai dabar “Liaudies Balse” 
355-tame numeryje “tavorš- 
čius” Jonas Yla savo pastabose 
piškina, kad “Liaudies Bal-j 
sas” nekartą patalpino ir O. 
Indrelienės atsišaukimus. Ir 
sako, kad “Liaudies Balsas” 
“... niekad neatsisakė įtalpin
ti tokius raštus, kurie vienu ar 
kitu budu siekia gero vienai ar 
kitai pažangiai visuomenės 
srovei.”

Atrodo, kad komunistas 
rinasi prie socialistės, 
kviesdamas, kad pastaroji 
šinetų komunistiniam SAPNI
NINKUI. Bet tai bus tik tuš
čios pastangos,
Dar Kilus Peckelis Sugautas* 
Bemeluojant

Neseniai kitas ‘‘Liaudies 
Balso” peckelis—neva pasta
bų redaktorius A. K. savo pa
stabose pasigyrė, kad buk jis 
“atidengęs” vienos torontietės 
—“Naujienų” korespondentės 
melus “prieš “Aušros” choro 
parengimą melagingai parašy
tus.” . z

Bet dabar, to choro sekre
torė Stasė Butkiene per “Nau
jienas” iš rugpiučio 16 dienos 
laidoje atvirai pasakė, kad 
“ ... ‘‘Liaudies Balsas” mela
gingai informuoja savo skai
tytojus ir žemina “Aušros” 
choro narius... ” Tad “Aušros” 
choro sekretorė Stasė Batkie- 
nė teikėsi “Liaudies Balso” re
daktorių melus atskleisti—už 
tai jai priklauso didelis ir gar
bingas AČIŪ!...
Pažinkite Apgailestaujamus 
Veidmainius

deda
pro

nau*

ge
lę 
ra-

šie metai musų kuopai yra 
ypatingi ne vien tuo, kad suka
ko penki metai nuo jos įsistei 
gimo, bet ir tuo, kad šį rude
nį turi būti įvesdinti visi tie 
nariai, kurie prisirašė prie 
SLA. pirmojo Pažangos Va
jaus laiku. Šių narių pagerbi
mui turi būti paruoštas bankie- 
tas. Abu svarbius atžymėjimus 
kuopa nutarė įvykdyti vienu 
kartu. Kad butų įdomus ir gra
žus minėjimas, rengėjai 
pastangas paruošti įdomų 
gramą.

Tikimasi girdėti gražių
jų lietuvių dainų, jei tik musų 
chorai sutiks padainuoti. Be to, 
kuopos jaunuoliai žada taipgi 
pasirodyti su savo gabumais. 
Svarbus šio vakaro dalyvis bus 
gerbiamas SLA prez. F. J. Ba- 
gočius. Jis atvyks pas mus su 
prakalba, kurią girdėti svarbu 
|ir būtina viseims. šių kuopos 
sukaktuvių proga bus kviečia
mi vietinių pašalpinių draugi
jų atstovai kartu dalyvauti mu- 

įsų sukaktuvėse. Butų gražu, 
kad draugijos pareikšdamos lie
tuvišką broliškumą savo atsto
vus prisiųstų. Prieš programą 

■bus vakarienė pagerbimui nau- 
1 jų narių ir svečų; ją, kaip ir 
: visuomet, musų rūpestingos 
moterys paruoš įvairią ir ska
nią.

šį musų reikšmingą minėji
mą atlankyti kviečiame visus 
Toronto, Westono ir kitų apy

linkių liethvius. Minėj ifnas 
įvyks rugsėjo 23 d. 6 vai. va# 
karo, 404 Bathurst str., prieš 
VVestern ligoninę, ukrainų sa

gėje. Prakalbos ir koncertas 
j bus po vakarienės viršutinėje 
'salėje, o vakarienė žemai, ma
žojoje salėje. Kas norės daly 
vauti ir vakarienėje, tie prašo
mi punktualiai 6 v. v. atsilan
kyti.

Visos Toronto lietuvių drau
gijos ir organizacijos prašomos 
tą dieną nerengti savo parengi
mų, bet paremti atsilankymu 
kuopos parengimą.

Tikimės gausaus 
silankymo, kurio ir

“Liaudies Balso” redaktoriai 
tame pačiame mieste (Toron
to) gyvendami ir viską gerai 
žinodami nesisarmatija tyčia 
per akis meluoti sakydami, 
kad buk “Naujienietė” esanti 
melus rašiusi apie “Aušros” 
chorą, kuomet patys liko su
gauti bemeluojant.

—IŠ Šalies Žiūrintis

lauksime.
Rengėjai.

JUOKAI
Pasikalbėjimas su Nurmiu

Garsusis suomių bėgikas 
Nurmis vieną kartą buvo pa
kviestas į pobūvį, šalia jo 
prie stalo sėdėjo gyva, graži 
anglė, kuri visaip stengėsi tą 
tylų suomį įtraukti į pasikal
bėjimą. Ji užkalbina jį:

—Pasakoja, pone Nurmi, 
kad tamsta galįs labai greitai 
bėgti. Ar tai tiesa?

—Taip,—linktelėjo Nurmis.
—Tai tamsta turėtum daug 

pinigų uždirbti?
—Ne!—papurtė jis galvą.
—Na, tai tamsta bėgi tiktai 

dėl garbės?
—Taip!—vėl linktelėjo.
—Bet vis dėlto tamsta daug 

pinigo sutaupai?
—Ne!—jis vėl papurtė gal

vą.
—Bet tiktai pabalvok, pone 

Nurmi, kiek savo bėgimui tam
sta sutaupai pinigų už gele
žinkelio bilietus!

-4 || iul . ■—■■e

Tiktas Paveikslas.

“Tavo sužadėtinė graži, lyg 
tikras paveikslas”, taria suža
dėtiniui pavydėdamas jo bi
čiulis.

“Taip^, atsako laimingasis, 
“ji nusidažius!”
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LABOR DAY ŠVENČIU AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Daug Chicagiečiiį žuvo
Prie Kenosha, Wis., žuvo se

kami chicagiečiai:
Fred H. Mueller, 32, 941 

Ridge Court;
Ilector Poole, 33, 1725 Lee 

Street, ir
George H. Becher, 38, adre

sas nežinomas.
Prie Valparaiso, Ind., žuvo:
Cyril Gagnon, 32, nuo 4002 

Grenshaw St., Chicago;
Mrs. Augusta Walz, x77, nuo 

4914 North Kenneth Avenue. 
(prie Grovertown, Ind.)

Kiti užmušti chicagiečiai:
Glenn Beane, 52, troko šofe

ris. Trys jo šeimos nariai bu
vo sunkiai sužeisti. Nelaimė 
įvyko prie Sullivan, Missouri.

John Hildebrand, 48, nuo 
5531 North Campbell Avenue. 
Buvo užmuštas prie Western 
ir Behnont Avenue.

Sebastian Re pala, 60, nuo 
4742 South Laflin Street, prie 
47th ir Ashland Avenue.

Irvings Astrys, 17, nuo 5241 
Lake Park Avė., buvo užmuš
tas prie Waukegan, III., kai 
sprogo automobilio padanga.

Lucian Richards, 24, nuo 
2501 N. 79th Avė., Ehnhurst, ir

Margaret Burcar, 22, iš No- 
komis, III. Automobilis abu 
užmušė prie 7700 West Grand 
Avenue. Jie buvo išėję pasi
vaikščioti.

Automobilių nelaimėse žuvo 
dar ir šie chicagiečiai:

Bruno Tiecadlo, 2458 N. 
Lockwood Avė.;

Siuen Johnson, 5608 N. Key- 
stone Avė.;

Robert Olseivski, 3 metų ber
niukas nuo 1826 N. Honore St.;

Frank Buchino, 2626 S. Wal- 
lace St., ir

ANTANAS BIVAINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

( rugsėjo 4 d. 11:20 vai. vakaro 
1939 m., sulaukęs pusės amž. 
gimęs Lietuvoje Utenos aps., 
Tauragnų parap. ir miestely.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Antaniną, dukterį An
taniną, pusbrolį Kazimierą 
Apčelauską ir jo moterį An- 
geliją ir šeimyną ir daug 
kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioj, 4348 South 
California avė. Laidotuvės 
įvyks penktad., rugsėjo 8 d. 
8:30 vai, ryto iš kopi. į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje apsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Bivainio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Pusbrolis ir 

Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius, 

Tel. LAFAYETTE 3572.

Z

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams-'
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

I AtlFlIfiA Siunčiam Gėles LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietanu 
ir Pagrabams.

33K So. Halsted Street 
TeL YARDS 73M

James Laychak, 4 metų ber
niukas nuo 901 W.A119th Str.

George Andrew Lagerstrom. 
6 metų berniukas, nuo 3800 N. 
New England avenue, žuvo po 
automobilio ratais besivydamas 
katę, kuri išbėgo į gatvę;

Genevieve Mankowski, 25, 
Downers Grove gyventoja, žu
vo prie Highland avenue, kai 
du automobiliai susikūlė. Ketu
ri žmonės buvo sunkiai sužei
sti;

Mary Gili, 20 metų chicagie- 
tė žuvo, išmesta gatvėn per 
automobilio langą. Nelaimė 
įvyko Chicagoj.

Per Labor Day šventes au
tomobilių ir kitokiose nelaimė
se žuvo 21 chicagietis, o visos 
valstijos aukų skaičius siekia 
34.

Automobilio 
Nelaimėje Žuvo 
Charles Ambrose

Pereitą sekmadienį Charles 
Ambrose drauge su George Gas- 
per važiavo automobiliu į Pea- 
cock, Mieli., kur jo brolis John 
Ambrose turi vasarnamį. Auto
mobilį vairavo jaunuolis Gas- 
par. Prie staigaus užsisukimo 
vairuotojas neteko kontrolės ir 
automobilis atsimušė į stulpą ir 
apsivertė. Charles Ambrose liko 
baisiai sužeistas. Su dideliu var
gu jį pasisekė iš apvirtusio au
tomobilio ištraukti. Jis liko į 
Grand Rapids ligoninę nugaben
tas, kur vakar pasimirė. Gas- 
par išliko gyvas.

Kūnas bus pargabentas šian
dien ir pašarvotas John Ambro
se namuose (Halsted ir, 19). 
Laidotuvės įvyks - šeštadienį, 
rugsėjo 9 d., po pietų.

Velionis Charles Ambrose bu
vo plačiai žinomas 18-tos apy
linkės lietuviams.

Žagariečiy Klubo 
Narys Dominikas 
Radvilas Serga

Praeitą šeštadienį labai u- 
mai susirgo drg. Radvilas. Pa
šaukus gydytoją į namus, pa
sirodė, kad “apendiksas” ir 
sekmadienį šv. Kryžiaus ligo
ninėje dr. Zalatorius padarė 
operaciją. Jeigu neįvyks ko
kios komplikacijos, yra vilties 
kad pasveiks. Kaip žagariečiai, 
taip ir gruzdiečiai, aplankyki
te d. Radvilą ir suteikite jam 
užuojautos žodį. Jo kambario 
numeris No. 315. —R. Š.
It-et o o o o

Užsimušė
Garaže

Bedirbdamas garaže 51 me
tų mechanikas Emery Morrell 
paslydo ant alyvuotų grindų, 
pargriuvo ir mirtinai susižei
dė. Jisai gyveno adresu 57 E. 
Harrison Street.

VAKAR
Atsidarė visos viešos mokyk

los Chicagoj ir priemiesčiuose. 
Privatiškos mokslo įstaigos ir 
universitetai atsidarys kiek vė
liau. Chicagos pradinės mokyk
los turės 463,000, o priemies
čių—315,000 mokinių.

MNAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069
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M A U J1EN Ų-ACME 'l’elephoto
Frank Fuller nusileidžia Clevelande. Jis iš Bur- 

bank, Cal., atskrido į Clevelandą per 7 vai. 14 minučių 
ir 19 sekundų. Tuo budu jis padarė naują greitumo re
kordą.

VAKAR
IR UŽVAKAR
cmiAGOJ

• Prokuratūros lytinių prasi- 
žengimų biuras suėmė 32 metų 
chicagietį John Mercurio, nuo 
4634 Warren avenue. Jisai yra 
kaltinamas užpuolimu 12 metų 
našlaitės, kuri gyvena jo na
muose.

mg

NAUJIENĮįįl-ACME Telephoto
LONDONAS.— Anglas skaito laikraštį,Jkuris praneša 

apie karo paskelbimą. >
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CHICAGOS ČEKAI IR SLOVAKAI REMIA 
LENKIJA

L

Renka Aukas Lenkijos 
Gynimui

Chicagos čekai ir slovakai 
vakar pareiškė, kad jie remia 
Lenkiją dabartiniam kare su 
Vokietija.

Pilsen Park salėje, prie 26- 
tos ir Albany Avenue, įvyko 
masinis Labor Day mitingas, 
kuriame dalyvavo suvirs 5,000 
žmonių. Jie priėmė kelias rezo
liucijas pareikšdami užuojau
tą Lenkijai, ir pradėjo rinkli 
aukas Lenkijos ginklų fondui.

Aloys Hruska, mitingo vedė
jas pareiškė, kad čekai, kurie 
atvyko Amerikon po Čekoslo
vakijos padalinimo, organi
zuoja savanorių legioną ir ne
trukus per Kanadą išvažiuos

Susidomėjimas Lenkijos li
kimu tarp Chicagos 'čekų ir 
slovakų yra labai didelis, kaip 
parodo ir šis masinis mitin
gas. Jį surengė įvairios tų tau
tų darbininkų organizacijos.
Masinis Mitingas Coliseume

Kelios stambios lenkų orga
nizacijos skelbia, kad jos ren-

“Pakorė” Hitlerį 
Chicagoj 6 Kartus

Per Labor Day šventes Hit
leris buvo “pakartas” Chicagoj 
Šešis kartus. Jo pavidalai buvo 
iškabinti ant medžių prie 19- 
tos ir May St., prie 5300^ Ar
cher Avenue; prie 2’lst ir Ra- 
cine Avenue; prie 59th 
sted St.; prie Division 
fornia, ir prie Grand 
ir Orleans St.

ir Hal- 
ir Cali- 
Avenue

CLASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA PATYRUSIŲ 

skrybėlių dirbėjų medžiaginiėms 
skrybėlėms dirbti. D. & D. HAT 
CO.j 625 W. Jackson,

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, paprastas virimas, 2 
vaikai, skalbimas, būti, kambarys. 
Beverly 8633.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
ruošos darbui, išeiti. Berman, 3515 
West Roosevelt Road. Crawford 
0649.

• “Mandagus” vagys užvakar i 
pasivogė seifą iš siuvėjo Harry 1 
Wablong krautuvės, adresu 
1415 N. Clark. Pasiėmę iš jo , 
$200.00 piktadariai seifą sugrą
žino. Paliko jį prie krautuvės 
durų.
• Prie Wabash ir Roosevelt 
autobusų stoties John Arnold 
Lamplough iš Burlington, Ver- 
mont valstijos, laukė autobuso. 
Pasirodė du nepažįstami vyrai 
ir pasiūlė keleiviui lošti cen
tais. Pradžioj jisai laimėjo, bet 
kai užbaigė, tai neturėjo nei 
laimėtų pinigų nei savo $300.
® Sąžinė nedavė ramybės 19 
metų berniukui Mykolui Mick. 
Vakar jisai atėjo Englevvood 
nuovadon ir pasisakė, kad ko
vo 7 d., jisai apiplėšė gąsdino 
stotį prie 8200 S. Halsted st., 
ir atėmė $35.00 nuo patarnau
tojo.
• Paskutinėmis žiniomis šilti
nės epidemija Manteno bepro
čių ligoninėje jau užmušė 11 
žmonių. Suvirš 200 įnamių ir 
sargų tebeserga.
• Nuo karo pradžios iki va
kar vakaro Chicagos lenkai ir 
jų simpatizatpriai įvairiose mie
sto dalyse pakorė 12 Hitlerio 
pavidalų.
• Sekmadienį Jungtinių Val
stijų Brehihi^ijos -Partija šven
tė 70 mėtų sukaktuves. Iškil
mės įvyko Chicagos Central 
Y.M.C.A. rūmuose.

gia didžiulį masinį mitingą 
Coliseum stadione, prie 16-tos 
ir Wabash Avenue. Jis įvyk| 
sekmadienį. Visas įvykio 
nas eis Lenkijos gynimo 
dan.

fon-

Vokiečiai Patenkinti
Jeigu tikėli Chicagos vokie

čiams, jie nelabai nusiminę, 
kad Anglija ir Franci j a pa
skelbė karą Vokietijai. Bet jie 
aiškina, kad tas karas nukreip
tas ne prieš Vokietijos žmo
nes, bet prieš Hitlerį. O jie, 
Chicagos vokiečiai, daugumoj 
Hitleriui nepritaria, ir džiau
giasi, kad jo “režimui ateina 
galas”. Chicagiečiai išreiškė 
susirūpinimą tik dcl to, kad 
kare nekalti žmones bus žu
domi ir pats kraštas daug nu
kentės nuo bombų ir blokados.

Tokios mintys buvo išreikš
tos United Gėrmah-Austrian- 
Hungarian Sbciėties piknike, 
kuris sekmadienį įvyko River- 
view Parke. Dalyvavo keli tūk
stančiai žmonių. Pikniko rengi
mu rūpinosi 72 vokiečių ir aus
trų organizacijos.

Eis Kariauti — 
Paliuosavo Nuo 
Bausmės

: s _ • ’<• . --i

Kanadietis AĮlan M. Winters, 
40714 S. Wabash avenue, buvo 
patrauktas teisman už žmonių 
apgaudinėjimą. Bet teisėjas G. 
E. Gorman paliuosavo jį nuo 
bausmės, kai Winters pažadė
jo, kad savo kaštais grįš Ka- 
nadon, įstos kariuomenėn ir eis 
kariauti su vokiečiais.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių viena adata suknelėms siū
ti. Viking 711 West Lake St.

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina namų ruošos darbui. Būti. 
Maža šeima. Leibman, 102 South 
Hamlin Avė.

FURNISHED ROOMS — TO RENT

RENDAI GYVENIMUI KAMBA
RIAI 437 E. 60th St. prieš parką, 
geras L ir gatvekarių susisiekimas. 
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.

• Penkios mylios nuo Indiana 
Harbor sugedo motorinis lai
vas “Blonde Lady”. Du jo pa- 
sažieriai, Robert Shank, 27 me
tų amžiaus, ir Tony Diestler, 
26, nuplaukė į krantą iš laivo 
ir netrukus grįžo su 
laivu, kuris nutempė 
Lady” į prieplauką.
• Armour institutas
kad rugsėjo 12 d. laikys kvo
timus įstojantiems studentams. 
Institutas specializuojasi inži
nerijos moksluose ir šį rudenį 
pradeda 48-tus gyvavimo me
tus.

pagalbos
“Blonde

skelbia,

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai kĮtaisai Pardavimni

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

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

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

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandaiir Įtaisai Pardavimui
MIEGKAMBARIO SETAS 3 šmo

tų vertės $169. Buvo parduotas ir 
atimtas atgal. Dabar parduosime 
labai pigiai. DANFEL FURNITURE 
CO., 2602 W. 69th St., Hemlock 
4747.

PARDAVIMUI VANITY Dresser.
4044 So. Richmond St., antras auk
štas.

SUSIRINKIMAI

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS ilgai 
išdirbtas, priežastį patirsite ant 
vietos. 3059 West 38th St. Lafayet- 
te 50261.

BUSINESS—TO EXCHANGE 
Bizniai Mainais

KAM REIKALINGAS BIZNIS? 
Parsiduoda pilnai įrengta bučemė 
ir grosernė su elektrikinėmis maši
nomis—Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant nepardidelio namo arba 
mainysiu namą su bizniu ant far- 
mos. 3649 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
N^a^

BRIGHTON PARK, ant 45 place 
netoli Western avė. — 2 flatų mū
rinis namas po 4 kambarius. Ce
mentuotas beismentas. Karštu van
deniu šildomas aukštas stogas —2 
karų garažas. Visi įtaisymai. Turi 
būti parduotas labai greitai už pir
mą teisingą pasiūlymą. Mažas įmo
koj imas. Telefonuokite Prospect 
0176.

MORNING STAR KLUBO mėne
sinis susirinkimas įvyks rugsėjo 
7 d., 1939 m. Grigaičio svet., 3800 
West Armitage Avė. Visi atvykite 
laiku, nes yra daug svarbių daly
kų aptarti. —M. Chepul, rast.

63-čIA ARTI WESTERN 
Modernas tavernas, įskaitant 2 au
kštų plytinį namą, garo šildymas 
su stokeriu, 6 kambarių fiatas, 2 
karų plytinis garažas. Pamatyti 
šiandien.

MANOR REALTY CO.
2532 West 63rd Street.

Hemlock 8300.

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DRAUGIJOS mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtądienį, 
rugsėjo 7 d., 7:30 vakare Lietuvių 
Darb. svet. 10413 So. Michigan aVė. 
Susirinkite laiku. S. Diii.s, rast.

BRIDGEPORT LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ S-GOS mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, rug
sėjo 6 d. 7:30 vai. vakaro, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted St. Susirinkimas labai 
svarbus. Kiekvienas narys malonė
kite būtinai atsilankyti.

—S. Kunevičius, rast.

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pard^yiinut

TAUPIAM DIRBANČIAM vy
rui daržo ūkis, trumpa distancija, 
už miesto prie Roosevelt Road, 
kelias naujai išgrįstas ir išmokėtas, 
elektriką, nauja mokykla 2 blokai.

Užmiesty ir inkorporuota sekci
ją reiškia mažus mokesčius, mažus 
ašešmėntus. Leidžiama tuojau nau
doti. Kaina dabar $250.00. $50 pi
nigais, $5.00 mėnesy.

Box 1041, 1739 So. Halsted St.

OAKLAND BARGENAI, domesio 
statytojai ir prekiautojai, ar šiaip 
asmenys, 5 akrai prie Central avę- 
nue, patogu į 95 gatvę. Kaina už 
visą bloką (40 lotų) $1875.00. pini
gais. Mokesčiai ir specialai apmo
kėti. Box 1042, 1739 So. Halsted.

Henderson 
kelias do-

vyras sek-

• Invalidas banditas (turėjo 
tik vieną koją) užvakar užpuo
lė vaistinę adresu 3952 Fuller- 
ton Avenue. Jisai atėmė nuo 
klerko Raymond Dovin, gyve
nančio adresu 1910 
st., $15 pinigais ir 
zas morfinos.
• Nežinomas jaunas
madienį sunkiai pašovė 18 me
tų merginą, Miss Louise Puen- 
te, 9116 Burley Avenue. Poli
cija spėja, kad užpuolikas bu
vo merginos pažįstamas.
• Diversey Beach papludymyj 
prigėrė nežinomas apysenis 
žmogus. Prieš einant maudytis 
jisai išgėrė apie kvortą vyno.
• 22 metų mergina Lucill/e 
Chernyk, 5345 Hyde Park Blvd., 
vos nenusinuodijo išgerdama 
perdidelę dožą miltelių miegui 
pagreitinti. Ji guli Pasavant li
goninėje. Abejojama ar pa
sveiks.
' ' . " ' r ‘n

• Pereitą savaitę iš namų pra
žuvo 52 metų vokietė, Miss 
Lillię Bloch, 5234 Woodlawn 
Avenue. Per kelias dienas prieš 
tai ji kalbėjo savo draugams, 
kad gyventi neapsimoka. Sek
madienį jos kūnas buvo iš
trauktas iš sanitarinio distrik- 
to kanalo prie South Lawndale 
Avenue. Draugai aiškina, kad

ji buvo nacių teroro auka. Pa
ti dėl to pabėgo iš Vokietijos 
prieš 7 mėnesius, bet ten pa
liko jos tėvai, ir rūpestis apie 
jų likimą išvedė ją iš lygsva
ros.

• 71 metų lenkė Johanna Ku- 
kcwski, 6010 South Fairfield 
Avenue, sirgo per keturis mė
nesius laiko... Netekusi vilties 
pasveikti ji išgėrė didelę dožą 
nuodų. Dabar daktarai apskri
čio ligoninėj sako, kad mote
riškė ne tik kad atsigaus nuo 
nuodų, bet ir pilnai pasveiks.

5 AKRŲ FARM A, nauja katedž 
(nevisiškai baigta) prie grįstos sek
cijos linijos, mokykla vienas blo
kas, mokesčiai apie $15 metams. 
Tuojau vartoti, arti busas į vid- 
miestį per Archer avenue, netoli 
pietvakarių į Clearing Manufactu- 
ring distriet. Kaina $1850.00—$275 
pinigais, $25.00 mėnesyj (įskaitant 
palūkanas). Box 1043, 1739 So. Hal
sted St.

Gatvekaris Užmušė 
Svečią Iš Michigano

Ties 2822 West Madison St., 
gatvekaris užmušė žmogų; ei
nantį skersai gatvę. Motorino- 
nas Michael O’Connor aiškina, 
kad negalėjo laiku gatvekario 
sustabdyti.

Užmuštasis buvo George Jas- 
wick, 55 metų amžiaus, Besse- 
mer, Michigan gyventojas, ku
ris buvo atvykęs Chicagon La
bor dienos šventes praleisti.

Užmušė Sužieduo 
tinęs Seserį

Policija pereitos savaitės pa
baigoj suėmė 24 metų malio- 
rių Yorke Bodden, nuo 5619 
N. Kenton Avė. Jisai prisipa
žino, kad nužudė 25 metų mer
giną, Ann Riermaier, nuo 3911 
N. Marshfield Avė. Ją nužudė 
keršydamas už tai, kad ji su
ardė jo romansą su savo 22 
metų sesere, Florencę.

WESTSIDE EKZEKUTYVIAI ir 
patyrę mechanikai tyrinėja York 
kelią, nuosavybes tarpe Elmhurst 
ir Hinsdale. Veik 13,000 ketvirtai
nių pėdų plotas, graži aukštuma, 
gasas, grįstas kelias, elektriką, 2 
blokai nauja viešų mokykla, už 
kaimų, užtikrinti žemi mokesčiai, 
nėra asesmentų, tuojau leidžiama 
naudoti, puikus namas už kelio ir 
užpakaly. Kaina $750.Q0 — $150, 
pinigais, $10, mėnesy. Box 1044, 
1739 So. Halsted St.

TUOJ UŽ DE VĄN Avenue ma
žas vištų ūkis ar daržų ūkis, arti 
golfo klubas, už Park Ridge. Kai
na $250.00—$50 pinigais. $5.00 mė
nesy. Title be skolų. Tikras juod- 
žeinis. Box 1045, 1739 So. Halsted.

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

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t, nelaukite, 

t kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumeri, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Trečiadienis, rugsėjo 6, 1999NAUJIENOS, Chicago, III

Europos žemėlapis. Skaitlinės f
laivynų numatomas operacijas. Anglai gali užblokuoti Baltijos i

AOMIRALTY 
m'ogj'rs.
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Anglų laivas “Athęnia”, kurį paskandino vokiečių subinarinas. Laivu plaukė 1,400 pasažierų, kurių dau
guma pasisekė išgelbėti.

Naujlenų-Acme Telephoto

LENKI.JO.IE GYVENĄ VOKIEČIAI PASITINKA NACIŲ KAREIVIUS SU GĖLĖMIS
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Nuujieuu-Acnie Telephoto.

VOKIE1IJOS-LENKIJOS KARO FRONTAS. —Karo vadas, generolas Waltber von Brauchitsch (vidų 
ryj) atvyksta frontan vadovauti Vokietijos armijai, kuri veržiasi Lenkijos Silezijon ir Koridorium

&

VARŠUVA. - AntilėktuVų kanuolės, kuriomis lenkai kovoja vokiečių bombonešius.
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ir hrnn^a; • • ourtesy by Chicago Herald and Examiner
ir bruožai rodo įvairių sostinių toluma vie

.nui.uivnnuo miglai gali užblokuoti Baltijos jura Skageraka nuo ^dos (myliomis) ir jurų
nis įsiveltų į karą, tai Britanijos ir Francuzijos laivynai Viduržemio iurnie t° ^smauS°je- 0 jeigu MusSoli- 
raltaro iki Romos yra daug maž 1,200 mylių kelionė. J J mrėtų omenėje Romų. Nuo Gib- KAUjrENV-ACME Telephoto

LENKIJOS KAIMAS DEGA. TAI VOKIEČIŲ BOMBONEŠIŲ PASĖKOS.




