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LENKAI SAKOSI ATLAIKA VOKIEČIU 

ATAKAS VISUOSE FRONTUOSE
I 
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PASKIAUSIOS
ŽINIOS

VOKIEČIAI SIŪLO TAIKĄ 
FRANCUZIJAI

Varšuva pasiryžusi gintis ilgai
$

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
10. — Vokietijos karo vadovy
bė sekmadienį išleido pareiški
mą, kad naciai paėmė miestą 
Lodz, Lenkijos tekstilės didžiau
sią centrą.

Pranešimas apie Lodz pa
ėmimą išleistas atskirai nuo 
bendro armijos komunikato. 
Tikimasi, kad Lodz miesto pa
ėmimas bus paskelbtas 
čių armijos 
nikate.

Varšuva, 
Šimais, dar
Čiai, paskelbę pereitą savaitę, 
kad jų motorizuotos dalys pa
siekusios Varšuvos centrą, aiš
kina dabar pranešimą apie 
Varšuvą taip: esą, vokiečių
motorizuotos dalys pasiekė
Varšuvos centrą, tačiau joms 
grūmojo lenkų partizanų kul
kos, taigi jos pasitraukė iš cen-

pirmadienio

pirmadienio 
nepaimta.

vokie- 
komu-

prane-
Vokie-

tro į priemiesčius ir laukia su
stiprinimų.

Toki yra vokiečių praneši
mai ir aiškinimai. Lenkų pra
nešimai skamba kitaip.

Lenkų armijos generalio šta
bo stovykla paskelbė per ra
diją sekmadienį, kad Lenkijos 
kareiviai kariauja narsiai, kad 
jie atlaiko vokiečių atakas vi
suose frontuose ir kad pati 
Varšuva yra pasiryžusi ilgai 
gintis.

Lenkų armijos pareiškimas 
buvo transliuotas iš Lvovo 10 
vai. ryto (Chicagos laiku). Pa
reiškimas sako: “Musų šalis 
yra liepsnose. Vakaruose karas 
dabar tikrai prasidėjo.”

Toliau pranešimas pataria 
lenkams, pabėgėliams iš mies
tų, pasilikti ten, kur jie dabar 
yra, ir laukti talkininkų lai
mėjimo.
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Rusų kariuomenė 
koncentruojama 

Lenkijos pa
sieny,.

H o landij a užtvindė 
savo teritorijos 

dalį
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COPENHAGEN, rūgs. 10 
— Gautomis čia per lenkų 
radiją žiniomis, lenkai su
mušė vokiečius Varšuvos 
priemiesčiuose. Tačiau smul 
kmenų apie muši nepaduo- 
ta.

-- X-- X-- X--
HYDE PARK, N. Y., rug

sėjo 10. — Patirta, kad šią 
savaitę prez. Rooseveltas 
pasiųs Jungt. Valstijų kon
gresui pakvietimą susirink
ti specialiai sesijai. Kokiu 
laiku prezidentas pakvies 
kongresą susirinkti, tikrai 
nežinia, bet manoma, kad 
spalio 2 d. 

—-X-- X-- X—
ROMA, Italija, rūgs. 10. 

— Italijos spauda pradėjo 
rodyti aiškesnio pritarimo 
Hitleriui. Stebėtojai susido
mėję, ar ši spaudos kriptis 
nereiškia, kad Mussolinis 
ruošiasi stoti Hitleriui pa
galbon.

HITLERIS ATSTEIGĖ 1914 METŲ RUBEŽIUS 
LENKIJOJE

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
10. — Adolfas Hitleris išleido 
nuostatą, kuris atsteigia 1914 
metų Vokietijos rubežius dabar 
esančius Lenkijoje.

Po Versaliaus taikos Lenki
ja gavo Vokietijos teritorijų. 
Visas šitas teritorijas Hitlerio 
įsakymas dabar įjungė . į Vo
kietiją.

Kitas dalykas. Hitlerio nuo
statas rodo, kad jeigu vokie
čiai ir visą Lenkiją užimtų, 
jie neketina imti iš lenkų dau
giau teritorijos, kaip kad jiems 
1914 metais priklausė. Kalba
ma betgi, kad likusią Lenki
jos teritoriją gali pasiimti Sta
linas.

Wilhelm Goering, kalbėda
mas Vokietijos darbininkams 
pereitą šeštadienį pareiškė: 
“Mes nieko nereikalaujame iš 
francuzų. Mes nepulsime jų. 
Jeigu francuzai nori lieti krau
ją už Angliją, gerai. Mes žino
me, kad Anglija kariaus iki 
paskutinio francuzo.”

Pasak Goeringo, Vokietija 
užkariaus Lenkiją į savaitę 
laiko. Tuomet ji perkels 1,- 
050,000 nacių kareivių į vaka
rų frontą Siegfriedo linijai gin
ti.

Hitleris kalba interpretuoja
ma kaipo pasiūlymas taikos 
talkininkams ir pastangos tal
kininkų jėgas suskaldyti.

LAUKIAMA DIDELIO MŪŠIO VAKARŲ 
FRONTE

MASKVA, Sovietų Rusija, 
rūgs. 10. — Rusų kariuomenės 
rezervai mobilizuojami. Sovie
tų kariuomenė ir dideli karo 
reikmenų kiekiai siunčiami 
Lenkijos pasienin.

Du spėjimai daromi 
su .rusų kariuomenės 
buklų mobilizavimu: 1
būt, kad rusai nori apsisaugo
ti nuo vokiečių įsiveržimo į jų 
teritoriją, kai naciai pasieks 
Lenkijos rytų rubežių; 2 — 
bet gali būti, kad ir patys ru
sai ruošiasi pagrobti dalį Len
kijos teritorijos.

ryšium 
ir pU- 
— gal

AMSTERDAM, , Holandija, 
rūgs. 10. -r- Kolandijos vald^ąj 
pereitą šeštadienį apsėmė van
deniu dalį savo teritorijos. Val
džia padarė bandymą tikslu 
pažiūrėti, kaip efektyvi prie
monė svetimšalių ' įsiveržimui 
sulaikyti butų platesnių šalies 
plotų apsėmimas.
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<• Žemėlapis rpdo francuzų ir vokiečių tvirtovių lini
jas. Francuzų Jj.ni.ia pažymėta rutuliukais, ‘Vėkiečių — 
juodais taškais, šiuo metu- francuzai veržiasi į Saar 
sritį ypač ties Nouhkirchenu irf Saarbruckęnu. Francu
zai buvo toliausia pasistumę į Vokietijątšiaurėje, Mosel- 
le upes apygardoje, prie Luxąmbųrgo. (Vokiečiai, dabar 
čia daro smarkias kontraktakąS, stengdamiesi nustumti 
fraiicūžuš atgal., , • . - '

/ —x—x—x—
BUDAPEST, Vengrija, 

rūgs. 10. — Varšuvos radi
jo pranešimas sekmadienį 
jspejo, kad miestas Lwow, 
lenkų Ukrainos sostinė, tu
ri prisiruošti tokiai pat ko
vai, kokią vedą pripš vokie
čius Varšuva. Lwowo radi
jo stotis padarė tokį pat 
įspėjimą.

Pranešama, vokiečiai jau 
apšaudę keletą valandų 
Lwową šeštadienio vakare.

FRANCUZAI PAĖMĖ 200 KVADRATINIŲ MYLIŲ 
VOKIEČIŲ TERITORIJOS

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
10. — Sekmadienį Francuzijos 
armija išleido 13-tą komunika
tą. Komunikatas sako, kad vo
kiečių kontratakos nepajėgė 
nustumti francuzų atgal, ne 
atsiimti teritorijos, kurią fran
cuzai užkariavo.

Francuzų komunikatas 
paduoda smulkmenų apie 
riuomenės operacijas.

Neoficialus pranešimai kalba,

kad francuzai jau užėmė apie 
200 kvadratinių mylių vokiečių 
žemės Saar srity. Kad francu
zai ‘pasistūmė pirmyn tarp 8 
ir?10 mylių j Vokietijos teri-

ne
ką-

Prašo kovoti kainų 
kėlimą

45,000 naciu užmuš 
ta, sako lenkai

VILNIUS, Lenkija, rūgs. 10. 
— Lenkijos vyriausybės atsto
vas pranešime per radiją pe
reitą šeštadienį pareiškė, kad 
jau naciai pražudė Lenkijoje 
45,000 vokiečių kareivių, 
apskaičiavimu, 170,000 kitų 
kiečių yra sužeista ir 300 
kiečių lėktuvų sunaikinta.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 
10. — Prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė National Retail Dry 
GOods Association laišką. Jisai 
sako, kad kėlimas Amerikoje 
produktų kainų, ryšium su ka
ru Europoje, skaudžiai užgaus 
publiką, sumažins gyventojų 
perkamąją pajėgą ir galų ga
le pasirodys žalingas patiems 
biznieriams. Prezidentas prašo 
verslininkus padėti valdžiai 
kainų kėlimą kovoti.

■■ii h . . ruiMi'i, .................................. ...... •....................................................... .

IŠKRAUSTYS 35,000 KAUNO ?
GYVENTOJŲ

RIGA, Latvija, rūgs. 10. — 
Gautais čia pranešimais perei
tos savaitės gale Kauno bur
mistras Merkys paskelbė, kad 
35,000 vaikų, senų žmonių ir 
ligonių bus iškraustyta iš Kau
no tuojau. 35,000 žmonių yra 
apie ketvirtadalis miesto gy
ventojų.

Lietuvos vyriausybė bijo, 
kad lenkai gali įsiveržti į Lie
tuvą ir iš čia pulti Rytų Pru- dimo įvažiuoti

siją.
Iki šiol taip Lietuva, kaip ir 

Latvija elgėsi žmoniškai su žy
dais pabėgėliais iš kitų šalių. 
Paskutiniuoju betgi laiku, ka
rui prasidėjus, vis daugiau žy
dų atvyksta į Lietuvą ir Lat
viją. Abiejų šalių valdžios pra
dėjo areštuoti ir siųsti į kon
centracijos stovyklas tuos žy
dus* kurie neturi legalaus lei-

Jo 
vo- 
vo-

Jau 19 laivų pa 
skandinta

NEW YORK, N. Y., rūgs. 
10. — Nuo 3 dienos rugsėjo 
iki pereito sekmadienio jau pa
skandinta kare 
laivų nelaimėse 
nei 200 žmonių.

Pasauliniame 
jos submarinai
no 5,408 talkininkų laivus.
.----- ,-rr?-s--rr,: ? ■ n .T-^ra^c

19 laivų. Tų 
žuvo daugiau

kare Vokieti- 
viso paskandi-

SfO'RHSi
Chicagai ir apieliokei fede> 

ralio oro biuras šiai dienai pra-

Iškėlė bylą Dies 
komitetui

Vokietijos kareiviai 
bėga Į Belgiją

Kaizeris Įspėjęs
Hitlerį

Paskelbė embargo 
ginklų siuntimui 

į Kanadą

Francuzų ofensyvo kairusis 
sparnas artinasi miestelį Neun- 
kirchen, o į dešinę nuo jo fran
cuzai apsupa iš abiejų pusių 
Saarbrucken. Abiejų šitų mie
stelių gyventojai iškraustyti.

RUOŠIASI KARIAUTI TREJUS METUS

OTTAWA, Kanada, rūgs. 
10. —- Sekmadieni Kanada 
paskelbė karą Vokietijai. 
Neužilgo po to Jungt. Val
stijų valdžia įvardijo Kana
dą kaip vieną, kariaujančių- 
jų šalių ir uždėjo embargo 
ginklams ir kitokioms karo 
reikmenoms į Kanadą iš 
Jungt. Valstijų gabenti.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
10. — Mussolinis siulijosi tar
pininkauti taikos atsteigimui, 
kai Hitleris užkariaus Lenki
ją. Feldmaršalas Goeringas pe
reitą šeštadienį pasakė 
kurioj galima nužiūrėti 
pasiūlymas.

Tačiau tik kelioms
doms praėjus po Goeringo kal
bos Britanijos ministerių ka-

kalbą, 
taikos

valan-

binėtas išleido pareiškimą, kad 
valdžia įsakė visiems departa
mentams planuoti savo darbą 
mintimi, jogei karas tęsis bent 
trejus metus. Tas pareiškimas 
rodo, kad Britanija atmeta Hit
lerio ženklus, jogei jis nori 
taikytis. Be to, premjeras 
Chąmberlain pasakė, kad Bri
tanija kariaus iki padarys hit- 
lerizmui galą.

Nuginčija gandus 
apie užsimojimą 
Vilnių atsiimti

KOMUNISTAI PLATINO FALŠYVUS 
PINIGUS JUNGT. VALSTIJOSE

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
10. — William Dudley Pelley, 
sidabromarškių (Amerikos fa
šistų organizacijos) vadas, iš
kėlė Jungt. Valstijų kongreso 
komiteto nariams, tyrinėjan
tiems ne-amerikonišką veiklą, 
bylą. Tas komitetas žinomas 
yra kaipo Dies komitetas.

Pelley ieško $3,150,000 atly
ginimo už skriaudas, kurias 
jam komitetas neva padaręs.

Turkija mobilizuoja 
rezervus

ISTANBUL, Turkija, rūgs. 
10. — Turkijos vyriausybė pa
skelbė, kad keletas kariuome
nės rezervų klasių pašaukta 
tarnybon. Turkija ruošiasi bet 
kokiems netikėtumams pasitik
ti. Kiti pranešimai sako, kad 
daug turkų kariuomenės pasių
sta j Bulgarijos pasieni.

LILLE, Francuzija, rūgs. 
10. — Daug Vokietijos karei
vių, austrų ir čekų gimties, per
eina Vokietijos rubežių į Bel
giją, nežiūrint to, kad rubežių 
saugo stipri sargyba. Belgijos 
valdžia siunčia . pabėgėlius į 
koncentracijos stovyklas.

Bremen išgelbėtas, 
sako Goeringas

BERLYNAS, Vokietija; rūgs. 
10. — Feldmaršalas Goeringas 
pereitą šeštadienį pasakė, kad 
didysis vokiečių pasažieriniS 
laivas Bremen esąs saugioj vie
toje. Jis tačiau nepaskelbė, kur 
dabar Bremen yra.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs.
10.10. — Vokietijos pranešimai 
sako, kad pereitą Šėštądienį 
naciai nušovė tris frąncuzų lėk-* 
tuvus, apžiūrinėj usius Vokieti
jos teritoriją.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
10. — Neoficialus pranešimas 
sako, kad buvęs Vokietijos kai
zeris pasiuntė Hitleriui įspėji
mą, jogei jį laukia didesnis 
smūgis, negu tas, kuris ištiko 
patį kaizerį Pasaulinio karo 
pasėkoje. Hitleris kaizerio pa
siuntinio nepriėmęs. Užsienių 
gi reikalų ministerijos atsto
vas pasakęs pasiuntiniui, jogei 
kaizerio kišimąsi yra nepagei
daujamas.

KAUNAS, rūgs. 10. — 
Lietuvos vyriausybės atsto
vas nuginčijo gandus, jogei 
3,000 lietuvių savanorių su
sibūrė Lenkijos pasieny ir 
planuoja atsiimti iš Lenki
jos Vilnių. Tas atstovas pa
reiškė, kad Lietuva yra pa
siryžusi Lenkijes-Vokietijos 
konflikte pilnai palaikyti 
neutralumą.

Harry Hopkins 
serga

Vokietija tikisi pa 
ramos iš Stalino

BERLYNAS, Vokietiją, rūgs. 
10. — Feldmaršalas Goeringas 
ir Vokietijos nacis No. 2, kal
bėdamas šeštadienį davė su
prasti, kad naciai tikisi gfauti 
reikalingų karui žaliavų iš Ru
sijos.

rūgs:ROCHESTER, Minn
10. — Mayo klinikos daktaras 
pareiškė, kad jis yra susirū
pinęs dėl Harry Hopkinso, 
Jungt. Valstijų prekybos de
partamento sekretoriaus, svei
katos.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
10. — Nešvanki ir tiesiai kri
minalinė komunistų veikla 
Jungt. Valstijose vis aiškiau 
keliama viešumon. Pereitą šeš
tadienį Ben Git!ow, buvęs 
Jungt. Valstijų komunistų par
tijos sekretorius pirm Browde- 
rio, aiškino kongreso ne-ame- 
rikoniškai veiklai tyrinėti ko
mitetui štai ką:

Prieš dešimtį metų komu
nistinei Rusijai truko pinigų, 
ypač Jungt. Valstijų dolerių. 
Taigi OGPU (Rusijos žvalgy
ba) sugalvojo falšyvus Jungt. 
Valstijų pinigus dirbti. Komu
nistai įrengė pinigų dirbtuvę 
Vokietijoje. Iš čia falšyvus do
lerius siuntė į 
jas.

New Yorko 
Burtan ir tūlas
karininkas, išplatino komunis
tų padirbtų pinigų Jungt. Val
stijose kuone 100,000 dolerių 
suma. 1934 metais tas dakta-

tapo 
metų

žval-

ras ir tas karininkas 
areštuoti ir nubausti 15 
kalėjimu.

1927 metais Maskvos
gyba įsakė Earl Browderiui, 
dabartiniam komunistų parti
jos sekretoriui, organizuoti 
Pan-Pacifiko amatų uniją. Ki
ti Harris, buvusi anuomet 
Browderio žmona, pasiuntė 
Browderiui j Hankową, Kini
joj, $10,000 sovietų Rusijos 
pinigų.

Jungt. Valsti

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

jomis dieno-

daktaras Vai 
vokietis, buvęs Kitomis Dienomis— 

ATIDARYTA nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.

KAUNAS.
miš Lietuvoje vieši 50 Vilniaus 
lietuvių mokytojų iš Vilniaus ir 
viso Vilniaus krašto.

Giedra; lengvi ir vidutinio 
stiprumo šiaurės vakarų vėjai; 
saulė teka 6:25 v. r., leidžiasi
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Veiių Sriaba.

Apie Dagiausiai Romos Kunigams

AKIU SPECIALiSTA

Dr. V. E. S1EDL1NSK1
DENTISTAS

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

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

TeL Lafayettc 3650

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

vak. Nedalioj pagal susitarimą.
Ofiso TeL: YARDS 4787 

N airių Tel.: Prospect 193S

Pirmadien., rugsėjo 11, 1939
Office and Bes. Phone ^alomet 7472 
Office Hours:2-4 p. m J-8:39 p. m.

DR. ST. NA1KEL1S
Physfcian and Surgeoa

3261 So. Halsted Street

NAUJIENOS, Chicago, III.

“Panevėžio Garsas” sausio 23 prie tano būdavo išaiškinamos 
d. 1939 m. turėjo vedamąjį 'h'elaimČs 6ht geležinkelio. Tai 
straipsnį su šitokia griBUsUiįn- 
ga antrašte: “Apie Dažniailšlai 
Bažnyčiai baromų Priekaištą.” 
Girdi: “Visi heretikai, visi eks- 
kunigai ir laisvamaniai dažniau
siai puola bažnyčios vadų Iri 
kunigų silpnybes ir ydas. Kata-: 
laikai tų ydų ir tų silpnybių ne
neigia ir pati bažnyčia (Romos) 
nesididžiuoja visų savo narių 
šventumu.” j

Toliau, girdi: “Katalikų kuni
gai dažnai būna eiliniams baž
nyčios nariams papiktinimu, 
bet, antra vertus, eilinių katali
kų sugedimas dažnai prisideda 
prie kunigų sugedimo. Apskri
tai imant, moralinis kunigų ly
gis niekuomet nebūna žemesnis 
už tos visuomenės, kurioj jie 
gyvena. Ir labiausiai sugedusio
je visuomenėj eilinis kunigas 
vis dėl to yra moralesnis už ei
linį tos visuomenės narį.”

Visame straipsnyje nėra pa
sakyta, kokiomis ydomis ir silp
nybėmis kai kurie kunigai pasi
žymi, nėra įrodinėjama, kaip 
eiliniai sugedę katalikai priside
da prie kunigų sugedimo ir kaip 
ir kame kunigai yra moralesni 
už paprastus parapijomis.

Pagvildenkime čia paliestus 
dalykus. Pradžioje prisiminki
me tvirtinimą apie tai, buk ei
linių katalikų sugedimas prisi
deda prie Romos katalikų baž
nyčios kunigų sugedimo. Ar tas 
neprimena rusų posakį: “Slre- 
ločnik vinovat.” Tuo posakiu

VeŠk Tuos Sulankstytus Sparnus

AL’S BODY SH0P 
610 W. 32nd St ’.

TeL Vičtory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau. 

Prieinamą kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

Vra ahkšlų Valdininkų kaltės 
būdavo suverčiamos ant Vabgšo 
“štreiočniko”. Kaip matome pa
našiai dabar Romos kunigai sa
vo kaltes suverčia ant vargšų 
paPapijobų. Patys gi kunigui 
kaip carb atikšReji valdininkai. 
Uekė nekdlti. įtikėtina ir gražu. 
Ar ne?

Dabar eikime prie anttro tvir
tinimo, būtent prie to, buk ib 
labiausiai sugedusioje visuome
nėje romiškieji kunigai aukš
čiau doriškai stovi, negu pasau
liečiai.

Kad iŠ tikrųjų taip butų, tai 
nebūtų blogai. To iš kunigų rei
kalauja ir kanonai. Bet taip, he
ra. Kunigai doriškai stovi že
miau, negu pasauliečiai, žiūrė
kime, ką rodo gyvenimas. Paly
ginkime įvairių profesijų ir už
siėmimų žmones su Romos ka
talikų bažhyčips kunigais. Pa
matysime didelių skirtumų h’ 
tai vis ne kunigų naudai.

Imkime valdininkus. Kaip va
diname tuos valdininkus, kurie, 
gaudami algas, ūž patarnavimus 
dar ima kyšius? Juk juos vadi
name kyšininkais. Ar kyšių e- 
mimas ir to papročio įvedimas 
ir palaikymas yra kultūringu
mo požymis? Ne. Ar jis derina 
s’ su visuomenine dora? Ne. Ky
šių ėmimas yra žemas daiktas 
ir kiekvienas kultūringas žmo
gus su juo kovoja. Kovoja su 
luo ir kiekvienos kultūringos 
tautos vyriausybė. Ką, sakyši 
riie, Dėdė Šamas padarytų to
kiam laiškaheŠiui, kuris už paš
to, siuntinių atnešimą prašinėtų 
kyšelio?'Susektas toks laiŠkąrie- 

vštš iŠ pirmos dienos eitų lauk 
iš . tarnybos.

Dabar įšivaiždūokiihc mies
to daktarą, Imantį algą iš 
miesto valdžios. ĮšiVaizdūoki-

Plaukius užsisakė restorane 
vėžių sriubos ir kai ėmė srėb
ti, patyrė, kad ji jokio vėžių 
kvapo neturi. Jis liepė pašau
kti šeimininką.

“Čia, atrodo, turėtų būti vė
žių sriuba”, taria ramiai Plau
kius.

“Taip, tiktai tėip,” patvirti
na šeimininkas.

“Na tai neškite tą sriubą atf 
gAl į virtuvę ir joje pora vė
žių tegu nors papiauko!” pri
duria Plaukius.

NAbjIENŲ-ACME Telephoto 
Lenkijos kareiviai, kuriuos vokiečiai paėmė į nelaisvę.

me, kad toks daktaras, aplan
kęs biedną šeimyną, paprašytų 
atlyginimo. Ką j lįs manote? 
Juk toks daktaras tokiu savo 
pasielgimu sudarytų laikraš
čiams “first page news”.

Visi valdininkai ir kompani- 
turi tenkintis 
O kaip yra su

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAhONTAS Mine Run $7‘;25
(Screencd) Tonas ............................ ■
SMtLkESftEš $7-00

nų • .. . *

PETROLEUM CĄĮUBON COKE _,$7>25 
Perkant 5 tonus, ąr dąugįhų Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.
11 ............. ■■-■"■■■"F ■f

DR. C. Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 įki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį.
klebonas laidojo iiabašniriką, j 
kurio šeimypa nepasirūpino 
prieš laiddjibią užsimokėti. Na- 
bašriirikaš buvo atlydėtas baž
nyčion ir buvo atgiedotos ek- 
zękvijoš. Klebonas po to ir nei
na mišių laikyti, o pasiuntė za- 
krastijoĮią graborių atvesti. At
bėgusiam graboriui į zakrasti- 
ją klebonas pareiškė, kad arba 
luti tuoj užmokėti arba nešti 
ndbašninką be mišių lauk iš 
bažnyčios. Ant laimės grabo- 
rius turėjo su savim užtektinai 
pinigų, užmokėjo klebonui ir 
tokiu budu klebonas sutiko at
laikyti mišias ir išvengė skali

dhlo. Tai matote, gėrbianfi lie
tuviai, kiek musų lietuvių kle
bonams rupi muslj mirusių tė
vų, brolių ar seserų dušių-sie- 
lų išganymas. Juk musų kuni
gai sako, kad per vienas mi
šias mirusio žmogaus siela yra 
išvaduojama iš čysčiaus kan- 

Tai įsivaizduokite, kiek 
musų romiškus kunigus 

tos Kristaus meilės, jei jie 
kelių dolerių leidžia tai

oit bruno j.
. ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Manę 20 metų praktikavinuui 
jūsų garantavimas.

OptOmetricaily Akių Specialistas 
, Palengyma ūkiu įtempimą, kurte 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
Svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
md, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
šu elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į, mokyklos vaikus. Kreivos aky* 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso-
(-A --rtuiA f -L .2* ’ lmos akinių. Kainos pigiau kai*GarsirtUirės Aaujiehost- »irma.

, ~7~ , .. . į 4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

ju darbininkai 
gaunama al^a. 
Romos katalikų 
higais? Jie ima 
pijų iždo, turi 
klebonijas ir visgi įvedė kyšiiį 
ėmimo madą, tai yra nuo žmo
nių dar reikalauja už atski
rus savo patarnavimus, ku
riuos turėtų dykai teikti. Ka
dangi kunigai už atskirus savo 
patarnavimus nuo žmonių net 
ir biedrių dar gi riebiai lupa, 
tai tą paprotį jau galima pa
vadinti tikru “raketų”.

Tai va, ir matome, kad Ro
mos katalikų bažnyčia įvedė to
kią Iliadą, kuria biaurisi kiek
vienas kultūringas žmogus ii’ 
su kuria kiekviena kultūringa 
tauta kovoja kąip su didžiau
siu piktu. H“ J. ‘

Tad kaip čia Romos kunigai 
pasirodo, palyginus juos su pa
sauliečiais? Kurie šiuo žvilgs
niu aukščiau stovi?

Žiūrėkime toliau. Klebonai 
yra samdytojai. Visi žinome, 
kaip jie apmoka ir kaip jie ap
sieina su savo samdomais dar
bininkais. Kunigai savo darbi
ninkus menkiau apmoka, negu 
pasauliniai darbdaviai. Be td, 
kunigų samdomieji darbininkai 
dirba daug ilgesnes valandas ir 
begalina nei švenčių poilsid. 
Tai ir darbininkų labo žvilgs
niu pasauliečiai aukščiau stovi, 
negu Romos katalikų bažny
čios kunigai.

Romos katalikų bažnyčios 
kunigai, brangiai nuo žmonių 
atlupdami Už mišias, šliubus ir 
laidotuves, klapčiukams arba 
nieko nemoka, arba retkarčiais 
kokį dešimtuką ar penktukų 
teišmeta. Taigi kUnigai Vaikus 
išnaudoja aršiau, negu pasau
liniai kapitalistai bei kitokie 
darbdaviai. Ką pasakytume apie 
krautuvnirikus, jei jie gražių 
diehą sumanytų reikalauti, kad 
darbininkų vaikai be atlygini- 
tno išnešiotų kostumeriams jų 
orderius? Arba telegrafų kom
panijos pareikalautų, kad vai
kai telegramas išnešiotų dykai? 
Tie krautuvninkai ir telegrafų 
kompanijos juk galėtų sakyti, 
kad, girdi, jei darbininkų vai
kai be atlyginimo kunigams 
klapčiukauja, tai kodėl 
atlyginimo negalėtų ir 
orderius ir telegramas 
nėms išnešioti?

Tai ką? Kaip kunigai 
čia, palygiUUš SU pasauliečiais?

Žinoriia, ‘čia ddr ne visi pa
lyginimai, kokius galima pada
ryti. Visų nėsuminesi, bet kė- 
tetą dar galima pamihėti. Jei 
eini pas Romos kunigą SU rei
kalu, tai būtinai neškis ir 
“cash”, ypač jei esi paprastas 
darbininkas. Jei eini pas kuni
gą SU laidojimo reikalais, tai 
fehtinai neškis ir pinigus. Td 
nepadarant, štai kas kartais at
sitinka: Vienas labai gaiinftgas

algas iš para-
pas
yra
dėl
vargšei dūšiai eiti į čysčių ir
ten degti per amžius.

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■ ■ DIENĄ IR NAKTĮ ■ > ■
< į<rt Ji L ’ . į'

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Ave. 
4447 South Fairfield Avenue,

Telefonas LAFAYETTE 0727 •

■f-S_ — _4 koplyčios visose
J—-' y71<<I1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio ir šešta
dienio vakarais 6:30 vaL vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

—Pranešėjas P. šALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

JS? Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Sveiitadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

TeL Office WentWorth 6336 
Rez. Hyde Park 3395 

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 va*, 
išakytus seredomi* ir

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1829
• Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th Street 

. , kampas, Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki .8 

, Nedaliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

KITATAUČIAI
DR. IIERZMAN

.,1^',rusuos,.;,, •
»Gerai lietuviams žinomas per 38 
motus kaiį>d patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, motęrų ir vaikų pagal nau« 
jaųsius metodus X-Ray ir Kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

. Tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
________ Draugijos , Nariai_______

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. KERTASI!
756 West 35th SL

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

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

Tel. Kenvzood 5107.
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 

Telefoną* Republic 7868
Telefonas Rez. Tel.

DORchester 7200 STEwart 3316

Dr. William J. Chanu
DENTISTAS

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

prie Jeffery Avė.

g

■w

išrodo

jie be 
musų 
žmo-

Or. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Phoue Yards 0781
Yard* 0782

DABAR GALITE GAUTI AKORDEONO 
LEKCIJAS SAVO NAMUOSE—

Andrius Norbutas, žymus akordeonistas, yra jprfsfruošęs duoti 
jums pr«vat,iškas ak or dėt* d lekcijas jūsų namuose, 
Pasinaudokite šia progk diioti savo Valkams mttzlkalį mokslą. 
Del platesnių informacijų šaukite— , w

ALBĖRT V. PETKUS 
47Č4 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 Iki 

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

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

‘GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
. ir Akintas Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST

Svetaine Dėl Rėiidos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įVAirleins va
karėliams. Privąžiuoti galima We,stem Avė., Damen 
Ąve., Ralstėd St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt StVėet.

2435 So. Leavitt Street 
tVALttiR NEFFAS, Savininkas 

tvĖst stote riOTteL 
Telefonas CANAL 9585

ANTANAS M. PHILLIPS
Sį07 Lituanika Avenue Phone Yards 4908
■ ■»■■■ -1*1 į..r................,'><••••    .......„ I..,,.. ..N  ------------- - --------------

ANTHONY B. PETKUS
6834 So; W^sterh Avė. Phone GrbVehill 0142
1410 Sputh 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

ADVOKATAI

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 ii

Rez. Telephone PLAZA 3200

Joseph V* Mockus 
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 6761.
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

K. P. GUG1Š 
ADVOKATAS

Miesto Ofisas—127 N. Dearborn Si. 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-3 
Namų ofisai—3323 S o. Halsted SL 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0816.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

pagal sutartį.

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

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

Telefonas SEELEY 7830 
Namų telefonas Brunswick 0597

KOPLYČIAS

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero < į 1 
Lietuvių į 
Direktorių

• • . I.'

Asociacijos

Ambulahce
Patarnavi
mas Dieną
ir naktį.

TURIME

VISOSE MIESTO
DALYSI

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Placę I^iope Canhl 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street TeL Pullnum 1276

arba rašykite

ANDY NORto
734 W. 35th Street

Ofiso TeL Virglnta 0036.
Residence TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
{gydytojas ir Chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE
, Ofiso valandos;
nuo 2—4 ir nuo 6—-8 vat vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Vąlandos—9—10 A- M.
Nedėlioj Dagai sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

. J. LIULEVICIUS
4348 S. CalifoHiia A'vehde Phone Lafayettfe 8572

" "Ai.11' 1 • . 1 "

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

. .m ■v /^..Irrp*rr'<«—-i ;.............

I. J. ZOLF
1646 West 46tb Stneęt

. ’V" ■ . ■ a'

<y- ■ S. • P. ]V
3319 Litnaųica Avenue

Yarda 1189
Yard» 1188

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

Remkite ^ios. kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

o
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“Laisvė” po to 
įvykio — Stalino 
pasibučiavimo — 
skaitytojams, kad

“Viskas pildosi”, ką tik 
komunistai pranašauja
Brooklyno 

nemalonaus 
ir Hitlerio 
aiškina savo
viskas pildosi taip, kaip komu
nistai “mokino”.

Kad pridavus daugiau reikš
mės tiems komunistų “moks
lams”, “Laisvė” patiesia ant 
stalo komunistišką “šventraštį”- 
rezoliuciją, priimtą rugpiueio 
įnėn. 1935 m., tik nepasako 
kur ta rezoliucija buvo priim
ta, gal Maskvoje?

Einant “Laisvės” aiškinimu

Čekoslovakijos pavergimas, Hit
lerio įsigalėjimas, Lenkijos 
užpuolimas, pasaulinis karas ir 
kiti visi dalykai jau seniai bu
vo numatyti komunistų moks
lo.

Tačiau “Laisvės” redaktorius 
visai nieko neprisimena ir ne
paaiškina savo skaitytojams, 
pagal kokį komunizmo tezį įvy
ko Stalino ir Hitlerio pasibu
čiavimas, bet tą pasibučiavimą 
giria kiek tik jos sveikata lei
džia.

Na, o jei pirm 4 metų butų 
atsiradęs drąsuolis komunistų 
tarpe ir Maskvoje butų drįsęs 
pasakyti draugui Stalinui, kad 
staliniška Rusija pasirašys 
draugiškumo ir nepuolimo su
tartį su hitleriška Vokietija, 
tai jis butų buvęs sušaudytas 
kaip “pasiutęs šuo” už panie
kinimą “darbininkiškos tėvy- 
__ ” — 99 nes .

Mulkina savo skaitytojus
Stalincų laikraščiai kad mul

kina tai mulkina savo skaityto
jus^ .“Laisvė” bando įtikinti sa
vo ištikimuosius skaitytojus, 
kad sovietai pasirašytų sutartį 
ir su Anglija, jei tik Anglija 
to norėtų ir kad Stalino-Hitle
rio nepuolimo ir draugiškumo 
sutartis tam neprieštarauja.

Na, o jei “Laisvės” skaityto
jai, nors kiek protaudami, im
tų ir paskaitytų tos garsiosios 
Stalino-Hitlerio sutarties 4-tą 
skyrių, jie gautų visai kitokį 
įspūdį. Tas skyrius sako: “Nei 
viena iš šių šalit) nesusidrau
gaus su kita valstybe ar grupe 
valstybių, kurios tiesioginiu ar 
netiesioginiu budu yra nusista- 
čiusios prieš antrąją šalį.”

Tasai pats skyrius nacių-ko- 
munistų sutarties, paimtas iš 
pačios “Laisvės” angliško sky
riaus, skamba sekamai: 
“CLAUSE IV — Neither of the 
two contracting parties will 
participate in any grouping of 
powers which either direetly 
or indireetly is aimed against 
the other contracting party.” 

šis sutarties skyrius reiškia, 
kad sovietų Rusija negali dė
tis prie jokios valstybės, ' nei 
prie jokios valstybių grupės, 
kuri tiesioginiai ar netiesiogi
niai kovoja prieš Hitlerį ir hit
lerišką Vokietiją. Taip pat su
tartis draudžia ir Hitleriui ko
voti prieš komunizmą.

Tai tikras bičiulystės aktas 
tarpe Stalino ir Hitlerio, be', 
komunistai, akyvaizdoje tokių 
neginčijamų faktų, vistiek ne- 
sisarmatija mulkinti savo skai- 
totojus, skelbdami, kad jie kaip 
kovojo, taip ir kovos prieš Hit-

ir prieš fašizmą. Sovietų-nacių 
sutartis yra privaloma ne tik 
sovietų Rusijoj, bet ir čionai 
J. V. komunistų partijos vadas 
Browder rugsėjo 6 d., Dies Ko
miteto kamantinėjamas, pareiš
kė, kad tie komunistai, kurie 
nesutinka su sovietų Rusijos- 
nacių pasirašyta sutartim ir 
drįs kritikuoti, bus metami iš 
partijos.

Nors pati logika sakyte sako, 
kad jokiu budu negalima užgir- 
ti Stalino-Hitlerio sutartį ir ko
voti prieš fašizmą ir hitleriz- 
mą, bet pas komunistus nėra 
jokios logikos, jie susiriesdami 
giria tą negarbingą sutartį ir 
tuo pačiu sykiu sako, kad jie 
tikriausi Hitlerio kovotojai.

Tautininkai jau ieško 
Lietuvai “burdo”

Teko pastebėti pastaruoju 
laiku viename tautininkų laik
raštyje pranešimą, kad disku- 
suojama tautininkų tarpe, kur 
butų geriau Lietuvai dėtis: prie 
Vokietijos, Lenkijos ar Rusi
jos? Tenai yra rašoma, kad 
vienas tautininkų veikėjas nu
važiavo į Lietuvą ir tenai tei
ravosi pas Lietuvos žmones 
kur Lietuvai butų geriau dėtis, 
prie Vokietijos ar Lenkijos. Ir 
jisai Lietuvoje patyręs, kad se
nesnieji veikėjai yra linkę dė
tis prie Lenkijos, o jaunesnie
ji — prie Vokietijos.

Tačiau reikia pasakyti, kad 
tas tautininkų veikėjas Lietu
voje sužinojo! ne Lietuvos žmo
nių nuomones, bet tik smeto- 
nininkų ir valdininkų, o jų 
nuomonės yra žinomos ne nuo 
šiandien.

įdomu sužinoti, kad ir Cle- 
velando “Dirva” bando atsi- 
klatisti savo skaitytojų, kur jie 
linkėtų Lietuvai dėtis. Daugu
ma “Dirvos” skaitytojų pasisa
kė už Rusiją. Išrodo, kad ir

piršdavo Rusiją, o A. Riml< 
Vokietiją. >

Tais laikais musų tauti< 
pranašystės neįšsipildė, 
Lietuva ne autonomiją g: 
bet nepriklausomybę atgavo

Bereikalingi tautininką i 
klausinėjimai ir dabartiniu 
ku dėl Lietuvos likimo. Li

tarpe Amerikos lietuvių komu
nistų ir faš'stų gal įvykti “ne* 
puolimo ir draugiškumo” su
tarties pasirašymai.

Bet vienas dalykas darosi aiš
kus iš tų tautiškų atsiklausine- 
jimų. Musų Amerikos lietuvių 
tikriausi “Vytauto ainiai” jau 
pradeda prarasti viltį, kad Lie
tuva galės 
ma ir jau 
do”.

Skaitant 
laikraštyje 
vai butų geriau prisidėti, pri- kad Lietuvoje plati demokrati- 
simena tie laikai, kai pirm 25 ja yra negalima, ; nes Lietuvos 
metų, prasidėjus pasauliniam žmonės nemoka demokratiškai 
karui, musų tautininkai piršo tvarkytis ir Lietuvos likimą jie 
Lietuvai tik autonomiją ir dis- 
kusuodavo per spaudą kur Lie- tuvos gyventojų, -bet kokiu ten 
tuvai butų geriau — po Rusi
ja ar po Vokietija. R. Karuža

išlikti nepriklauso* 
ieško Lietuvai “bur-

Lietuva 
bet

Komunistai turės pasitrauk
ti iš “bendrų frontų”

Kaip išrodo, tai musų l ėtu 
viškiems stalincams prisieis 
pasitraukti iš visų “bendrų 
frontų” ar atsisveikinti su ko
munistų partia. Turės 'vieną iš 
dviejų pasirinkti.

“Bendri frontai”, kuriuos ko 
munistai yra suorganizavę ir 
kuriuose komunistai turi net 
vadovybę, kovojo prieš Hitlerį

- nietis dėdė Ambraziejus, pa-* 
tardamas mums nepražiopsoti

i progos pamatyti tas nepapras- 
nes (tas šviesas. Taip pat dėdė Am

braziejus mums davė ir prak
tiškų patarimų tame reikale, 
patardamas mums, atsilankius 
į Lietuvos pavilioną, susižinoti 
su jo dukrele, kuri lenai dir-

STALINO-HITLERIO PASIBUČIAVIMO 
ATBALSIAI PITTSBURGHE

gavo,

atši
lai-klausiu 

ku dėl 
vos likimą nuspręs patys jos

Visa bėda su musų tautinin
kais, kad jie ne tik nepasitiki 
patys savim, bet ir Lietuvos 
žmonėmis. Jie nesisarmatija sa-tame tautiškame

apie lai. kur Lietu- vo spaudoje ir žodžiu skelbti,

visada riša ne pasitikėjime Lie

vadų gerais norais.
Senas Pittsburghietis.

IŠ PITTSBURGHO J PASAULIN? PARODA 
IR Į ATLANTIKA MAUDYTIS 

p c
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Pasaulinėj Parodoj

Nekaip jaučiasi lietuviški Stalino garbintojai

Kaip kitur, taip ir pas mus šizmą ir Hitlerį išnyko kaip 
Pittsburghe Hitlerio-Stalino pa- kamparas ir jie patys pasida- 

• su “vengru” turėję 
mišimą lietuviškų stalincų eilė- reikalą. Liko be jokio politinio 
se. Per keletą dienų jiems bu- “pep”. 
vo sunku susigaudyti kur jie
stovi ir kaip jiems reikia orien- tik kas sutinka kokį komunis- 
tuotis tokiame nelauktame at- tą, visi jiems kaišioja po noso 

įsitikime. itą Stalino-Hitlerio sutartį i?
kad naciai klausinėja, "kaip jiems tas pa

tinka ir ką jie apie tai mano. 
Žinoma, iš komunistų norėti 
kokios savislovės nuomonė; 
bent kokiais svarbiais reikalais 
butų t bergždžias dalykas. Jau 
visiems yra žinoma, kad nors 
Stalinas ir didžiausią kvailystę 
padaro, vistiek komunistai pri
tarė ir niekad iš jų neišgirsi

banti. .Jis mus užtikrino, kad sibučiavimas padarė tikrą su- re lyg ir _i.«i_ .1- ___ ;__ _,_n - •_ i? .. . .. ... - .jo dukrelė mums pagelbėsianti, 
suteikdama sėdynės Lietuvos 
pavilionę, nes iš Lietuvos pa- 
viliono tos šviesos yra gerai tį
sia matomos.

Tai mes ir traukėme atgal į 
Lietuvos pavilioną kupini vil
ties, kad lenai mes tikrai rasi
me prieglaudą, gausim atsisės
ti ir matysim tas stebuklingas 
šviesas. Apie tą vietą, kur tos 
šviesos rodomos, visos sėdynės 
jau užimtos ir visur buvo pri
sigrūdę stačių, visi laukė švie
sų.

Atėjus prie Lietuvos pa vi liū
no, radome daug žmonių, ieš
kančių ar negaus kur atsisėsti. 
Pasiteiravus pas paviliono tar
nautoj us, ar galima bus gauti

Pasklidus žiniai, 
su komunistais pasirašė nepuo
limo ir draugiškumo sutartį, 
pradžioje musų stalincai jokiu 

|budu nenorėjo tikėti ir tvirti
no, kad tai esąs kapitalistų pra
simanymas apšmeižti ir paže
minti sovietų darbininkišką

Lietuviškuose kiiubuose, kur

ve”, nei “Vilnis” nieko nerašė, 
arba jei ir rašė, lai taip neaiš- l<ritik°s žodį, 
kiai ir miglotai, kad ir patiems
stalincams buvo sunku susigau- no-Hillerio pasibučiavime, jau 
dyti ir susiorientuoti kame da- ir I ‘

kur atsisėsti, > gavom atsakymą ]ykas.

piame atsitikime, t. y. Stali-

kai kuriems komunistams 
pradeda akys atsidaryti. Nors 

visiems buvo Ar nedrąsiai, jau pradeda saky- 
Stalino ir Hitle- t i, kad Stalinas negerai pada- 

; pasirašydamas sutartį su 
savo priešais ir tuomi paken
kęs visam komunistiniam ju
dėjimui. Dabar komunistai pra
rasiu daug savo pritarėjų.

Kiti komunistai net šalinasi 
nuo skaitlingesnio būrio susi
rinkusių ir visai nenori leistis 
į diskusijas.

Randasi ir 
tiečių, kurie 
munistams ir 
ris buk geriau atitinkąs 
kartiniam periodui, tai 
“komun-naciai”.

Kaip norim, taip galim

kad ne,, su paaiškinimu, kad 
pavilionas lygiai nuo 9,vai. yra 
uždaromas. Viena panelė mums 
labai mandagiai 
kad su davimu i 
sėsti susidaro 
keblumų. Duodi 
sėsli,/ luri duoti 
visus svečius negalima susodin-i 
ti. Įvyksta nepasitenkinimai ir 
nesusipratimai. Kad to išven
gus, neduodam niekam. Mes 
buvom pilniausia patenkinti 
Lietuvos paviliono tarnautojų 
paaiškinimu ir laikėmės prie 
aplinkybių, kaip ir visi kiti pa
vargę parodos lankytojai. Pa
dėję į šalį visą mandagumą, 
atsisėdom ant laiptų Lietuvos 
pavilionę/' kad dhvus kojoms 
šiek tiek pasilsėti. :! ‘ '

Išėję laukan, įneš buvom tiek 
laimingi, kad dar radom vietos

WILDW00D, N. J. — Ap- sai kitokią atmosferą. Demo- 
žiurėję Lietuvos Pavilioną pir- kratinių šalių pavilionuose ma- 
miausia nuėjom į holandų, švęi-1 tai įvairių industrijų ir ūkių 
carų ir italų pavilionus. Italų produktus. Čionai jauti, kad 
pavilionę, taip kaip Rusijos, tai laisvų piliečių kuriniai ir 
pirmiausia susiduri su didžiule čionai nesimato tos dirbtinės 

propagandos. ,< 
Buvom nuėję ir į lenkų pa

vilioną aplankyti, bet jau gerp- 
kai buvom pavargę, tai nuta
rėm tik šiek tiek pasižvalgyti. 
Tačiau lenkų pavilionę viskis 
taip sutvarkytą, kad jau sykį 
įėjęs, kad ir nenorėdamas, tu
ri eiti per visą pavilioną, kaip 
per kokią mašiną. Jau buvo 
gerokai sutemę ir apie 9 valan
da, o pusę po devynių mums 
aiškino,, geri}, palydovas Pap
lauskas, busią rodomas kolis 
tai nepaprastas reįįjiinys; su švie
somis ir vandens fontanu. Apie
tai mums pasakojo ir brookly- nors į Lietuvos paviliono sieną 

"1/ • >> *.________________________ ■

Mussolinio statula ir čionai jau
ti dirbtiną italų demonstruoja
mą “galybę”. Matosi didžiuliai 
žemėlapiai5 fašistų “imperijos”, 
o prie tos “imperijos” yra pri
kergta Etiopija su visokiais nu
rodymais. Kiek Etiopijoj yra 
visokio mineralinio turto ir ko
kia ta šalis yra didelė ir t. t. 
Taip pat yra išstatyta keletas 
italų išdirbystės orlaivių moto
rų ir kitokių produktų.

Visokie aiškinimai £ italų pa- 
vilione yra vien tik italų kalba.

Olandų, šveicarų, franeuzų. ir

Bet kada jau 
žinoma, kad

. rio pasibučiavimas jau yra įvy-iręs
nusiskundė, j kęs faktas> ir pati. laisvė” su1 - 

svečiams atsi-...Villlim„ pradgjo teisjn;j 
/Iniirf iricnlriii! #• girti tą pasibučiavimą, tai ir 

musų stalincai pradėjo atgauti
i kvapą ir kartoti tą patį, ką 
“Laisvė” ir “Vilnis” rašo.

Tačiau tas buvęs pas komu
nistus karingasis ūpas prieš fa-

vieniems atsi- 
ir kitiems, o

atsiremti, o kiti, kurie pasivė
lavo, tenkinosi tuo, kad rado 
kur kokią liuosesnę vietelę ir 
galėjo nors ant grynos žvyruo
tos žemelės atsisėsti. Tuo ypa
tingai naudojosi suaugusios 
moterys ir jaunos panelės, ku
rių ko j oš buvo pavargusios, vi
sai nepaisydamos sutepti savo 
gražiąsias sukneles.

(Bus daugiau)

tokių musų tau- 
net jau turi 
naują vardą,

ko- 
ku- 
da- 
yra

Kaip norim, taip galim sa
kyki, bet dabartinė komunistų 
padėtis tai tikrai nepavydėtina.

Reporteris.
lionuose lankydamasis jauti vi-

Del jusyi malonumo^

ANN 
SHERIDAN

r PERC 
WESTMORE

PERC VVESTMORE, Warner Bros-, 
padailinimo ekspertas, sako kad reik 
turėt tikrą kombinaciją spalvos, linijos 
ir konturos, perstatyti geriausias išvai - 
das visų žvaigždžių.

Čia Ji matote su gražuole 
ANN SHERIDAN 

kuri vadovaujančią rolę lošta
• Varner Bros, paveiksle 

"THE ANGELS WASH THBIRFACBS

i&miinacįja 
pasaulio geriausiu 

cigarete tabaku,

Jiesterfields*

TIKRA KOMBINACIJA 
pasaulio geriausių cigaretų tabakų 
duoda kiekvieno puikiausias ypatybes

Visi puikūs amerikoniški ir , 
turkiški tabakai Chesterfield’s garsia
me sumaišyme yra žinomi dėl kokios 
nori ypatingos rūkymo kokybės ...

ir kaip Chesterfield suvienija šituos • 
puikius tabakus tai jums duoda leng
vesni, geresnio-skonio rūkymą: su daug 
malonesne aroma.

Tai todėl, kuomet juos 'pabandote, 
mes tikime, kad jūs sakysite»..

Visokios 
Naujienos

“Naujienose” jau buvo pra
nešta, kad lietuvis Bill Osmans- 
ki, iš Holly Cross, yra paskir
tas kapitonu New Yorke Ali 
Star footbalo komandos, kuri 
lošė New Yorko Polo Grounds 
aikštėje rugsėjo 7 d., su profe
sionalais lošėjais, New York 
Giants. Ali Star komandai va
dovauja buvęs Piltsburgho Uni
versiteto garsiosios komandos 
coach, Dr. Sutherland. Taip pat 
Ali Star komandoje dalyvauja 
ir 10 Piltsburgho Universiteto

lietuvis, Albinas Lazauskas.
Reiškia, kiek mums žinoma, 

lai Ali Star komandoje yra du 
žymus lietuviai, lošėjai, Lazaus
kas ir Osmanskis. ,

— o —
Albinas Lazauskas, kurį ang

lų spaudoje vadindavo Al. Le- 
zoski, padavė teismui prašymą, 
permainyti savo pavardę jš Al. 
Lezoski į Al. Lee on. Pavai dės 
mainymo priežastis esanti ta, 
kad jo pavarde skambanti sla
viškai ir jam dėl to pr.seina tu
rėti daug nesmagumo.

t — o--
Rugpiučio 29 c£ Allegheny 

County South Parkuose prasidė
jo 7-ta metinė žemės ūkio paro
da, kurioje buvo išstatyta ne 
vien tik žemės ūkio produktai, 
bet ir daug visokių išdirbysčių 
maš.nų ir kitokių reikmenų. 
Publikos lankėsi daugybė ir pa
roda tęsėsi iki darbo dienai, t. 
y. iki rugsėjo 4 d.

—Koresp.

skelbimai Naujienose 
n»ia naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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“GELBĖKITĘ!”

laikrąš$ąį 
kad SDĄ.

esąs pavo-.

pasikartoją

Sumišimas tarp Vokietijos nacių
Amerikos spaudoje buvų praneštu, kad prieš pat pra- 

sidesiant dabartiniam karui, Vokietijoje buvę suirsta 
tūkstančiai nacių, kurie pasipriešinę Hitlerio politikai, ir 
daugis jų buvę sušaudyti. Tarpe sušaudytųjų buvo pa- 
yųinet^s smogikų vadas Augsburge, Clemens Birkhuber,. 
Isuris ‘-neleistinu budu kritikavo vokięčių-rųsų sutartį”. 
Jisai savo buriui pasakęs, kad jeigu jisai b;utų žinojęs, 
jogei Hitleris susitars šu Stalinu, tai jisai nebūtų nužu
dęs tiek daug komunistų!

Apie tuos neramumus Vokietijos rudmarškinių eilė
se dabar gavo platesnių žinių iš Europos vienas New 
Yorko savaitraštis (“Neųe Volkszeitung”), kuris užtik- 
ripą, kąd informacijos atėjo iš pilnai patikimo šaltinio. 
Yokįętijoję, pasirodo, Hitleris padarė rugpiučio 24 ir 25 
d. d. dar kruvinesnį savo partijos “valymą”, negu 1934 
m. birželio 30 d.

Fiurerio įsakymu žvalgybos viršininkas Himmler iy 
majorąą Busch suėmė 51,000 smogikų (“šturmininkų”), 
Hitlerio gvardijos narių ir nacių partijos narių. Daugiau 
kaip 1,200 suimtųjų buvo sušaudyta!

Jie buvo nubausti už tai, kad jie kritikavo nacių su
sitarimą su Rusijos sovietų valdžią. Jie negalėjo supras
ti, kodėl nacių valdžia pasirašė sutartį su tais, kuriuos ji 
per metų metus niekino. Jie buvo papratę žiūrėti į ko- 
mupistųs, kąįp į pikčiausius nacional-socialismo priešus. 
t|ie ųiątė jups kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose; 
ųiatė jups kankinant ir žudant. Propagandos ministerįs 
Goebbels sakydavo ugningas kalbas prieš komuniznąą. 
Pats Hitįeipis partijos kon^yesuosę Nuęmb^rge skenda-, 
vo mirtiną kovą bolševizmui. ' * •

O dabar Trečiojo Reicho vadai staiga pasidarė bok 
ševikų draugai, ir kai Stalinas atsiuntė į Berlyną naują 
pasiuntinį, tai nacių smogikams buvo įsakyta jį pasitik
ti Šukiais “HeiP|

Hitlerininkų eilėse kilo tikras sumišimas. Jie ėmė 
viešai smerkti savo vadus. Kai Geštapo (slaptoji valsty
bės policija) apie tai patyrė, tai jos viršininkas Hįnimler 
pareikalavo, kąd Hitleris duotų jam galią npslopin|į mai- 
Itąi PąTtij°ję« To pasėkoje buvo išleistas patvarkymas, 
kuriuo:

Sustąhdoiuą privatinių laiškų ^uųtįnęįimas 
kad maištininkų grupės negalėtų susižinoti/

Po kalėjimo bausme draudžiama civiliniems gyven
tojams reikšti priešingas sovietų-nacių sutarčiai nuomo
nes; * '

Iškopia |uojauą sušaudyti kiekvieną ųąpų p,artįjįc$ 
narį kuris pąrodys sąvo neištikimumą valdžiai;

Padaryti SS-žmones (juodosios gvardijps narius) ir 
ypatingai jų viršininkus asmeniškai atsakomįngus už įsa
kymo įvykdinimą. .

Himmleris su savo padėjėjais tuojaus ėmė įveikti’’’’ 
ir, kaip aukščiąu minėta, jię sušaudė daugiauą, .kąįp Ąvirc 
lįką šiiųtų įvairių nącių organizacijų narių, o ę.fmkiąs de
šimtis tukstąnčių sukišo į kalėjimą.

Šitokiose aplinkybėse Vokietija pradėjo naują pasau
lio karą. Jo pradžia tapo pažymėta ne minių entuziazmu,, 
bet paties diktatoriaus šalipinkų krauju.

Sunku tikėtis, kad butų laimingesnis H^įęrįųį k%-. 
ro galas.

Kai kurie musų 
vėl muša “tręvogą” 
sekretorius Vipikas 
įuje.

Įdęmų, kad tai
irįeš kiekvieną SLA. Pildomo

sios Tarybos suvąžiayimą. Taip. 
juvo metai laiko atgal, taip bu
vo peręitą pavasarį, ir taip yya 
dąbąr. Kai Pildomoji Taryba 
rengiasi suvažiuoti ir kontroles 
Komisija ima tartis, kokių su
manymų arba pastebėjimų jai 
pateikti, tai “Vienybėje” ir 
“Sąndąroje” pradeda pasirodyti 
straipspiai, kad Dr. M. J. Vipi- 
kui ateiną “kaput”.

Girdi, prieš jį darpma sąmok
slas. Kontrolės Komisija keti
nanti jį apkaltinti ir, susitaru
si su tam tikrais jo “priešais” 
Pildomoje Taryboje, išmesti jį 
iš sekretoriaus vietos. “Gelbėki
te!”

Kąs tuos ajįąymųs kelia? Tai 
— p. Vinįko, draugai. O iš kur 
jie žiną, kad jam gręsia “pa
vojus”? Jpk tie “priešai”, kurie 
nori jį “nugalabyti”, jiems apie 
tai, tpr bųt, nepasakoja.

Aišku, kad jie patiria apie tai 
įš paties Vinįko.

Tad kyla klausimas, kodėl S. 
L.A. sekretorius taip tos Kon
trolės Komisijos bijo? Kodėl 
jam dreba kinkos, prisiartinus 
Pildomos Tarybos suvažiavi
mui?

KARAS IR NEUTRA
LUMAS

Ka planuoja Maskvą?
Kone kasdien pranešama naujų žinių apie armijos 

mobilizaciją Sovietų Sąjungoje. Telegramose iš Maskvos 
buvo kelis kartus pažymėta, kad valdžia siunčia daugiaus 
kareivių į Lenkijos pasienį. Tuo tarpu Berlyne laiko kon
ferencijas su naciais sovietų militarinė misija.

Ką tįe pranešimai reiškia?
Ar tai daroma tiktai propagandos tįksląis, aę 

nas rengiąsi duoti Hitleriui ir ginkluoją pagalbą?
Kai kurie stebėtojai spėja, kad Jlaskva esaų|į ąųąy- 

tarusi su naciais pasidalinti Lenkiją* kai Vpįįęęįft ftTOV 
jos bus priėjusios netoli SSRS sienos. Gavęs dąĮį Hitlerio 
grobio, Stalinas susirištų su naciais “ąmžinais ryšiaįąrt

Bet jeigu sovietų valdžia agresingų tikglų neturi, tai 
kąm ji siunčia savo armiją į vakarus ir kam ji mobilu 
zuojasi? . J •

1
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Lietuvosgyvenimo ivairenybos
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

$ai nesakė, kąd tas kąrąs “nė
ra musų kąrąs”. Ne. Jiąąį pph 
rpdę, kad tasai kąrąs paliečių 
gyvybįųįus reįkaluą įr šįą kraš- 

,q, nes —
•t ■'

“Kai bet kur Sulaužo taiką, 
tai visų šalių taika atsiduria 
pavojuje/’
Ęąip su tuo pavojum kovottį 

— ąr taip,, kaip įąs Australijos 
pąuk(tįs, Strusis, kuris, pama
tęs pavojų, kįša galvą į smėlį, 
įsivaizduodamas, kad jisai pasi
slėpė? Ne. Ęoosjyyeltas pątarę 

.ątvįromis akimis žiūrėti į tai, 
kąs de^ąsLįrsąugpitlis ^vienpu
siškos propagandos. O k*ąd nup 
jos apsisaugoti, tąi prezidentas 
patąi^ė stęngįįs atskirti faktus 
pąo prasįmanymų iy savo, nuo
mones remti tiktąi faktais 
(“tą^ė aęcbįint of facts”).

O ar galima kiiriai nors ka- 
riaująnčįų pusių spppątįzupįį iy 

‘sąvo simpatijas rodyti? Ar tai 
nebūtų prie^iųgą ųeųtyaluųiui?; 
Anaiptol. Prezidentas Roosevel- 
tas savo kalboje pastebėjo, 
kad —

“net ir tas, kuris yra neutra
lus, negali būti raginamas už
daryti savo protą arba savo 
sąžinę.”

1
Nėra jokios abejonės, jogei 

inilžįpiška dauguma žmonių A- 
meyįkoje geidžią, kad Hįtlęris 
butų sumuštas. Ne ęįęUo gei- 
ęlžįa, kad jie myįį Lęnkijos pu- 
siąu-fąšistinį yežimą ąyba kad 
[jie laiko nuoširdžiais (lemokra- 
.tijos draugais Anglijos viespa- 
tąujančią kląsę įy įo$ čempįjopą 
ęha^mįieyląįną; kad
jie .JogĮęJį flitlęyįo įąimę' 
lipias reikštą bąybąyįzipo, pęr- 
gpįę ąnt cįvįz^ęįjos.

TŲŠč^ĄS ST^ĄĘSĖJĮIVĮĄS 
'k*'‘.'A'/? ęoįpiitetui 
Wąrus, iįkvjdųųd Kppgręs^ ir 
pask^ų|t#1( ko^sįjų $i- 

 

^^rijųiį jyykįąti, buvęs 
jo sekretorius, p. L. Jonikas, iš
leido “manifestą”, kad Centro 
Komitetas ųeturėjęs “teisės” be 
jo pritarimą tai padalyti.

Tai visai bąyęįkplingaš strak- 
sėjimas. Kai ^ėl posėdžiu j teisė
tumo, tai čia jųkių abejonių ne
gali į^utį. Daugumai komiteto 
narių reikalaujant, pirmininkai 
tyis į$rtų$ PpęįŠ£ sekretorių su
šaukti posėdį. Dų kartu jisai su
rado “excuse”, o trečią kartą 
buvo prižadėjo

“Tėvynė” patarią visiems lie
tuviams ir ypač SLA. nariams 
laikytis griežčiausio neutralu
mo dabartinio Europos kąro at
žvilgiu. Ji ragina remti prezi- 
dęnjtp, Rposęvelto pastangas, kad

si vėli mišį tą-karą.- -
“Mes privalome” sako. SLA. 
organąs, “nieko nedaryti, kas 
jo (prezidento) tą uždavinį 
apsunkintų. Mes privalome 
būti neutralus, kaip ir Ame
rika, ir nerodyti savo šališku
mų, jeigu jį ir turėtume, nei 
vienąį, nei kitai kariaujančių 
prūsių... Mes privalpnąę elgtis 
kaip tikri amerikiečiai. Mes. 
ųęprįyaloiąe rengti ko^ 
ųųrs §usirjįnkįm^ ųęl įarų ar 
apie karą ir neprivalome to-

. ..................... ...... .

nės.į gęras dalykas, ir rąeą, ku
rie gyvenąme ‘ Amerikoje, gali
me tiktai džiaųgįįę, kad šios ša
lies yąįd|įą • yrą pasiryžusi ne
įsivelti į tą skęrdynę Ęųrųjpųje. 
Mes džiaugiamės taip pat, kad 
w toto?.* tovAatoi’. w 

ji, tai, gal būt, yra'vientėlis bu- 
<to toft ‘

■ tol Rtote to
nnvalo eiti tam toli, kad izino- . . . 77}

l

ųyivalo, eiti taip, toli, kąd žmo
nės turėtų nef nekalbėti apie 
karą ir sędęįį ųžpečkyje. Toks 
dąl^kas butų iy. ne^ąlųųas.- A- 
męrįkos laikraščiai yra diena iš 
$ųnp& nžpddpttū žiniomis iš 
karo frontų. Tas žinias kas vą- 
|ąųdą, arba ir dažniau, padųų- 
dą radio stotys. Kur tik ęįų 
nės ęusitinka, tai pjrmįąųsją $ą: 
linasi mintimis a^ųie kąyo ęig^, 
jos priežastįs įr prų^ųektųs.

Vidaus prekybos ąpyvarta [kaip Leąkįjęję gyveną dąr^o 
1938 metais vidaus prekybas 

apyvarta siekė Lt.l,200>,000,00,0. 
įdomu patirti, kuri tos prekybos 
apyvartos dalis teko kooperaty
vams ir kitoms visuomeninėmis 
prekybos organizacijoms?

Pagal surinktas statistikos ži
nias, tais pačiais metais koope-[ 
ratyvai ir jiems artimos visuo
meninio pobūdžio organizacijps 
prekybos apyvartos padarė už 
Lt.362,000,000, reiškia, lygiai

žmonės^ kaip kaime verčiasi 
smulkus ūkininkai ir. kaip gy
veną dąrbp įnteligęntiją.

Pabąy tįe pątyą žųynąlistai 
jįąų vįęšį Vokietijoje. |r čia jie 

į grąžįąi pyįiinąmį, geyąi vaišiną- 
[mį įy jiems rųdomą tąį, kas sve
čiams į$ vįsų yrą rodytiną. Ir 
šįąme ątsįtikime mes iš tų žųr- 
ųąiįątų ųįękd tikro nępątįrsnne 

lapių yųkietijoę gyyęųimų tįkro- 
X Parašyti, tik kąs

30% visos prekybos apyvartos ]iem^ buvo parodyta įr. pąąaky- 
• 'tą. Q bę tp, mąndagųs svečiai

ir nępyivąlo ąpįę vąišingą $ei- 
mįniųką daųgiąu rašytą, negu 
tokiąis ątsįtįkinąais rašytiną yra.

Bęt vis dėl to ląbąi' įdųmu, 
kad Lęnkijąi PąkY^iPs P.a$ sa' 
ve pąviešęti Lietuvos žurųalis- 
tus susįgriebė ir Vokietija juos 
pas sąye pakviesti. Matyti, Vo
kietija įsitikino, kad Lietuvos I '■#» A »
[žurnalistai mandagus vyrai, tę- 
dėl juos Vokietijos propagandos 
ątiįįnkąmos įstąįgųs ir pas saye 
pasikvietę, kąd Vokietijai sūdą- 

Įvyti ątitinkąiųą rekląipą.
Nprs Lietuvos žurnalistai 

Lenkijoje bųdami parodė savo 
tįųkąųią mandagumą ir nieko

turėjo įvyĮętj, 
TO ir dM to
eiti. Kad^į jįpfc^ 
žasties tiems, atsisakinėiimams

ir jo draiki 
ti.

Todėl įvxto to to U 
(dauguma $^0 tofl"
rimus.

Tai viena. Q Ą.yį.

kalo. Jau pereitą pay^ąyį 
atstovai pasiūlė jį 
'daugi bendras v^^gą įęp- 
munistais senikį 
neįmaitf^. Wto‘Yft

l»rVxWWR?. w $•
stos w w-
tototo to W
wto Yra dtoto to 
tosto toty

tomtoto u las,_ 
to kw ?to- 

totoY?. ?v o- tow 
toto « tof tol toto 

ętosstoffltra? toli- 
sto w ito to 

hors bendrų?' 
toas(,Vw 

KAŲMĄŠ
Žiuję tąyptąątįnęs tėįsęs ir. pp-

Jisai pareiškę, kąd ąilę^djU^kai Ęy. Ęąįįą
Valstijos bus neutralios, bet ji- ir- M. Jasėnąs.

pirm 'tovh 
arba nųyą SĮ-A. ųąnams, 
kimšti ąųsįą ir ųę^iįųtęrųąųųti, 
kaip ta įąįąį ęįyąma vystosi ąną-

PREZ. R<
ĄPJE NE

■Ka, Europoje, mąsi^ęjo ^79?*. 
ĮU^i^entas Ruzvelto $Wto 
toĮippą, beį 
per racįįo.

•TTT

tenka kooperatyvams ir kitomsl 
visuomenės kontroliuojamoms 
organizacijoms!

Iš čia jau numanu, kaip giliai 
Lietuvoje yra įsišaknėjęs koope-Į 
ratinis gyvenimas. Reiškia, tris
dešimts procentų visos vidaus 
prekybos apyvartos kontroliuo
ja pati visuomenė.

Tuo būdų Lįętųvpję priyąti 
prekybą prądedą PrąrąsV ąąy° 
dirvą. Juk Plojai į įnetus koope
ratyvų prekyba vis didėja, oi 
privati prekyba vis eina smųl-[ 
kyn. Vadinasi, Lietuvoje pama
žu pradeda įsigalėti visuomeni
nio ' pobūdžio prekybinės orgą- 
nizacijoę, kurios visai sėkmin
gai konkuruoja su privačia prę- 
kyba.

Jei turėsime galvoje, kad pri
vačioje prekyboje labai yra įsi
galėję kitataučiai, o kooperaty
vuose išimtinai darbuojasi t^k 
lietuviai, tai tuo budu iš kitą-] 
taukių rankų Lietuvoje prekyba 
pamažu pradedą pereiti į lietu
vių rankas ir ne į privačias, bet 
į kooperatyvus.

Užsienių Lietuvos prekyba 
tąin pat varoma per kooperati
nes orgąni^acijas. čia koopera
tyvą} dąy storiau yrą įsigalėję, 
bęt kuris procentas 
bos tenka privatiems verslams 
šiuoną tąl’pii' žipių netųriiną.

Iš^ tų ęia paskelbtų žinių bus 
visai aišku dėl ko Lietuvoje ei
na tokįa stipri kovą tarp koope
ratyvų iy privačių biznių.

Tai bent laikraštis
Lietuvos Darbo Rųųųt} 

savo organą 
Į)arbas. Kadangi 
dubininkų taTį>,ę 
kėjjįętio, nes 
binį^ltų inter^, tę, 
čio ĄarbininkųU yl^ąi veik 
sk^p. To ^V.^ų-a|čįp' 
spūdinama 
ęįpi egzempliorių iy, 

<asai laikr<$fe

] te*kvaštis Pen
TO W ^TOiau

bet J° «- 
toto skirta Stoto

toto* toto,anžiai btlJ!
'! V^}’ |aikraščio bendra^ąy- 

yyą gęrai apmokami.. Tai 
įjįtą} Wa darbininkų surink-

JĮųk lįąrbo Rūmai yra išlų}-
K darbininkų privalų} 

i$yęųkamM mokesčių. Jei 4ąy|ų- 
iųįųkai ir tarnautojai bęų| k|ęk

« i • «* . • 
institutą Prie tortai?

ą^ku šiokių dąlxk^ 
wtoto
p.m tototomTO““ to tora 

to Raitomi.

Uęto\w.tornalistoi
P^P W top, ??niai Lietuvos 

'MM totoflšči,J žurnalis
to TOtotoU Ytoėjo Lw,kyoje. 
jto iPTOP? tow gružai priimti 

Ai^to-.
toras to>. to?,

Yra ‘MUto toto w. 
sfltoto. to to? toto? tow-

žippipp. top«to?to
pW to>, to? toto 

w tototo* to 
PBtosteo? ?Y?^to to«i 
Ytoto? šoiinini.uką.

Tąigl į? Įlį toptotų plu“to- 
to? fflp? patyrėme. to4 totou? 
tųjjį getą sąvo kuro pramonę, 
PMito VtotoJffleflp. grąto to- 
fortus, bet nieko nesužinojome,

nerašė apie Lenkijos gyvenimo 
neriamas puses, bet Lenkijos 
žurnalistai šito mandągumo vi
sai neparodė. Dąr Lenkijoje vie
šint musų žurnalistams lęnkų 
tai kurie dienraščiai tuo pačiu 
jųętų Yįsp|uų piękų rašė apie 
sietuvą ir skleidė visai prama
nytas žinias. O lenkų legionin- 
kąi nę| išleido žęmęlapį atviru
kas pąvidalę, kuriame tarp Len
kijos ir Lietuvos nėsapia jokios 
sįepos — supraskite Lietuvą 
priskyrė Lęnkijai! Bet kas čia 
domiausia, kąd Lietuvos spau

da negalėjo pacituoji tuos lenkų 
dienraščius, Kurie visokių niekų 
apie Lietuvą rašė. Matykite, 
stropioji Lietuvos cenzūra visa 
tai išbraukė!

Tai juokai! Radijo, amžiuje 
dayomį šiokie dalybai. Juk kas 
rądįją turi, tai tas žinias iš Var
šuvos girdi!

Atrodo, kad Lietuvos cenzo
riui pądeda lenkų radijo, stočiai 
darbuotis- Juk jei tos žinios bu
tų tilpę Lietuvos spaudoje ne
gi kas sektų lenkų radijo pra
nešimus.

į)abąy pažiūrėsime kiek man
dagesni vokiečių žurnalistai, ar 
jie viešint Vokietijoje mūsiš
kiams žurnalistams taip pąt ne
pradės visokių nesąąiohių' skelb
ti apie Lietuvą.

Į (Bus daugiau)

Lietuvos Naujienos
ĘAUNĄS. — Šiomis dieno- 

piįą galutinai parengtas pieno 
įstatymo projektas, kuriuo bus 
tvarkoma vidaus ripkai ir eks
portui skiriamo pieno bei jo 
produktų sanitarinė iy ųkinė 
gąrpybos bęi prekybos priežiū
ra. Miestuose su nemažiau kąįp 
b,9,0Q gyventojų numatoma 
įvesti pyįvaįoyųą pieno pąstęri- 
ząciją.

žipjĘAI. — Naktį į rug- 
pįučip 7 d- ėdikuose. (Mažei-

KAUNAS. — Rugpiučio 7 d. 
į Vokietiją dviejų savaičių eks
kursijos išvyko 11 Lietuvos 
žurnalistų, jų tarpe “Eltos” 
direktorius Kamantauskas, žur
nalistų Sąjungos pirmininkas 
Gricius, “XX Amžiaus” redak
torius dr. Dielininkaitis, “Lie
tuvos žinių” red. Kardelis ir 
kt. Lietuvos žurnalistus pakvie- 
ite Vokietijos vyriausybė.

KAUNAS. — Į Sovietų Ru
sijos žemės ūkio parodą iš Lit- 

kių ąp,ąkyj kilo gaįsrąs, kųyįs tąvosj išvyko kelios dęfcimtys 
žmonių, j,ų tarpe nemažai ag
ronomų, prekybininkų ir 
ųpęratininkų.

sunąįkiųę, V gyvenamų ir 12 
negyvenamų įrobesįų. Be pa
slėgęs liko ąpie lt šęįmų. Nuo
stolių padaryta už 90,000 litų.

. VILIUS. — Liepos 29 d. 
ŠyępČįoųįų Storasta uždraudė 
yąįktį lięp.ps 2 d. Miežionėlių 
kąiruę jsjįęjįgtam Vilniaus lietu
vių šyiętm^b “Ryto” draugijos 
skyyįąi-

Lydos apskr. 
P$ęąO£, piįįąkalnio, Pavalakės 
įy Uubiųlų k^imų jaunimas lię- 
ępą tĄ ęį. sporto šventę 
ir kąvtų tragiškai žuvusių lie- 
iįUV/įų įąk^n\j Paliaus ir Girė
ną, miuęjįęį. Tačiau, Lydos Sto
rasta Darįaųs iy Girėno minė-

-

— toKpiučio 6
4.». \WUS reikalų
\towtototo Ciiedraičiui ir ki- 

žy^ęaaięiTO svečiams iš 
Ktoto Stotom tovo .suruoš
to. ’ftoto pabaigtuvės, 

tototo. ^arbo našu- 
xtow»/tos darbus

Rugpiučio

ko-

5 d. 
Ne-

KAUNAS. — Rugpiučio 
į Kauną bandymo tikslais 
ries upę atplukdytas pirmas 
miško medžiagos transportas iš 
Labąąorp miškų. Sieliai iš La- 
kajos ir Žeimenos upių Nieriu 
buvo plukdomi tranzitu per 
Vilniaus kraštą.

ĘAUNAS. — Ministrų Tary
bai pateikiamas svarstyti Fi
nansų Ministerijoje parengtas 
ipotekos banko įstatų projek
tas, pagal kurį ipotekos bankas 
teikę ilgalaikius kreditus pra
monės įmonėms, miestų nekil
nojamųjų turtų savininkams ir 
ląivybos įmonėms. Banko stei
gėjas yra vyriausybė. Banko 
pagrindinis kapitalas bus 3 
Uiil. litų, paskirstytų į 6,000 ne- 
vąrdinių akcijų. Banko valdy
toją ir pavaduotoją skirs ir at
leis Respublikos Prezidentas, 
pristačius Ministrų Tarybai. 
Paskolos* bus duodamos banko 
leįdžiąmais paskolos lakšatis jų 
npminalę kaina arba gyvais pi
nigais.

KALVARIJA.
6 d. Kalvąpijoįe įyyko šaulių 
ivepįę, kųyion atsilankė švieti
mo miąįąty^ ęįr. Bistras, ka- 
rįppmenės vado ą^ovas gen. 
Tallaį-^eipša, šaųlįų Sąjungos 
štabo virįįpinkas pik. Žukas ir 

Per iškilmes ministras 
šauliams įteikė yisupmenės už 
|2,000 litų suaukotu? šautuvus 
ip kojkpsyąidžius,.

KAUNAS. — Prie Kauno 
Nęmune esančioje Karmelitų 
saloje naujai įrengtas hipodro
mas, kurį rugpiučio 13 d. iš
kilmingai atidarys ministras 
pirmininkas J. Černius. Nauja
jame hipodrome šiomis dieno
mis įvyks didelės žirginio spor
to pirmenybės.

KAUNASĘĄUNAS. — Lietuvos pa- 
siuntįnys prie Tautų Sąjungos 
joą generaliniame sękretoriatę 
pąręiškė, kad Lietuva išstato 
savo kąndidaturą į vakuojan
čią Tautų Sąjungos tarybos na
rio, vietą, kadangi šiemet pasi
baigę Baltijos valstybės Tautų 
Sąjungoje atstovavusios Latvi
jos kadencija.

KAUNAS. — Šį rudenį Kau
ne busiąs įsteigtas Brazilijos 
konsulatas.

Lietuvoje augi-KAUNAS 
narnos šiltadaržiuose vynuogės, 
nors išauga ir mažesnės, tačiau 
savo skoniu ne ką skiriasi nuo 
užsieninių, šiuo metu jau pri
nokusias vietines vynuoges 
Kaune parduoda po 10 litų už 
kilogramą.
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Vakar ir Užvakar Chicagoje
• Jaunuolis Arthur Blaurock 
užtiko automobilį prie Lake 
View Trust banko, adręsii 3201 
N. Ashland avenue. Jis priklau
sė Dr. Earlui H. Merz, 2908 
Cullom Street. Blaurock atsisė 
do automobilyj, o kai Dr. Merz 
įšėjo iš banko, privertė jį nuva
žiuoti kelis blokus į šalį, atė
mė $24, Dr. Merzą išmetė gat
vėn, ir pasakė, “Nueik prie 
Southport ir Belmont, netrukus 
automobilį ten sugrąžinsiu.” 
Kai Blaurock tęn su mašina pa
sirodę, jo jau ląykė Dr. Męrz, 
ir keli policistai.
• Užvakar kai Kurios automo
bili ųfirmos pradėjo pardavinė
ti 1940 metų automobilius. Jau 
galima nusipirkti naują Nash, 
Dodge, Packąrd mašiną, o ne
trukus išeis pauji Buick’ai ir 
kitų firmų 1940 metų modeliai.
• Policijos departamentas skel
bia, kad išleidžia ant pensijų 
septynis tarnautojus, tris leite
nantus, tris seržantus ir vieną 
mat^oųą: lę.it. Gęorge E. McCęr- 
nąick iš Sto.ękyards nuovados; 
Įeit. Anthony Gentile iš Albany 
Park; Įeit. Edward Kelliher iš. 
Cragin; seržantus Eugene M. 
Lee, Michael J.. O’Connell ir 
Austin J. Carson, ir matroną 
Josephine M. Farrell iš centrali- 
nės nuovados.
• Prie 823 Maxwell street įvy
ko susišaudymas, kuriame žuvo

... $6.00

... $6.00

.... $6.00

.... $5.75

... $5.0Q
ŠAUKITE

EGG ................
NUT ................
BIG LUMP .....
MINE RUN ....
SCRĖENINGS .

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4 COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU ąutomobiuu 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHl- 

caga ilgai minės. ’ ’ 
« ’ i • . > . 1

Užtikriname, kad Sutaupysite 
Šimtus Dolerių.

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

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

TIESIOGIAI
Pirkįte garantuotą karą, 

’ kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
galit? išsimokėti 
' ’ Dvejus metus.
Musų parodos kambarys 

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

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos. Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63r4 Street 

prie Loomis.

66 metų chicagietis James Per- 
ry, nuo 1225 Sangamon Street.

* * »

• Garfield Parko lagūnoje pri
gėrė nežinomas, apie 40 metų 
amžiaus vyras. Jisai dėvėjo juo
das kelnes, tamsiai mėlynų švar
kų ir lųėlynųs marškinius,
< Dėl karo Eurojfbje Jungtinių 
Valstijų valdžia sustiprino Great 
Lakęs ląivyno stotį Chicago j e ir 
visai uždraudė lankytojus. Sto- 
tin galės įeiti tiktai žmonės tu
rį svarbų reikalą.
.•> Jungtinių Valstijų valdžia 
skelbia, kad karas neiššauks 
maisto trukumo Amerikoj, bet 
vienas didelis trukusius Jau pa
sireiškė. Tai žemlapių. Stam
biausiam Amerikos žemlapių 
sandėly j, Rand' McNally and 
Company. dabar negalima gauti 
Žemlapio ir ųž pinigus. Pareika
lavimas toks didelis, kad pęr 
kelis mėnesius firmos spaustu
vė dirbs 24 valandas į dieną. 
Užsąkymų firma turi milionąis, 
iš visos Ąmęrikos, Kanados ir. 
kitų šalių.
• Su autompbiliu važinėjan
tis banditas apiplėšė dvi gazoli
no stotis Burnsidėje. Pasigro
bė $23 pinigais ir keturis galio
nus gasolino.
• Spalio 1 d., gubernatorius 
Horner grįš Spripgfieldan. Per 
vasarą jisai ilsėjosi ir gydės} 
vasarnamyje prie Highląnd Par
ko. Jo sveikata žymiai pagerė
jusi.
9 Birželio 13 d., Cicero j buvo 
atrastas negyvas 35 metų lenkas 
Zygmund Zarzecki, nuo 4145, 
W. 35th slreet, Cicero. Pradžioj, 
manyta, kad jisai nusišovė, bet 
šeštadienį Cook apskričio koro
nerio džiurė surado, kad jisai 
buvo nušautas. Kaltininkas ne
žinomas.
• 23 metų Joseph Chrowbak, 
nuo 4840 South Laflin Street, ė- 
jo ųamo, iš pąręs, ^ięs 4316 S. 

lEįeriuitage avųnuė. Iš ielos prie
to nąmo, kas tai pąlęido šūvį ir 
jį sunkokai sužeidė. Parę suren
gė Miss Lįllian Mint. Ji aiškino, 
kad. tarp svečių nebuvo jokių 
ginčų, kurie butą privedę prie 

[šaudymą. $ųvį greičiausią palei
do koks nors vaikezas.
• Til-Tex CoĮnpany dirbtuvėje, 

[1232 MęKinley avenue, Chica
go Heights įvyko sprogimas.

Šįvakar Atsidaro 
Vakarinės Mokyklos

Chicagos apšvietos taryba 
skelbia, kad šįvakar atsidarys 
9 vakarinės mokyklos Chicagos 
high schoolėse. Vakarinės mo- 
kylĮslpč ve^s ^ąke Vięw, S.ębųrz, 
VVashburne, Wells, Englewood, 
Fenger, PhįHipą, Ąustių }r Cra- 
ne higK ąchooi rugiuose. Taipgi 
šįvakar ątsicįavya tyys vakari
nės kolegijos, Austih, Engle- 
wood ir Schurz rūmuose.

Bill Osmanski Loš
.» r .> s . ■* * ► iv f . ■ .

Profesioųąlį
Footballa
Pasirašė Kontraktą su Chicago 

Bears
Garsus lietuvis footbąllinin- 

kas Bill Osmanski paliko pro
fesionaliu ipšėju.

šęštąchęnį jisąi pųsirąšę yįe- 
nų metų kontraktą su Chicagos 
profesionale komanda, Chicago 
Bears.

Sutartį Osmąųsįiis pabare sų 
koinųndoz sąvįninkn, George, 
Halas. Sąlygos nebuvo pąskelb- 
tds.

Osmanskis pereitą seezo.nų pa
sižymėjo lošdaiųas IJjoĮy Cros^ 
lųniyęrsitęlp kęrųąpdoj, fullback 
pozicijoje. Sezono pabaigoje ji
sai buvo išrinktas AlbAmericaų 
garbės kopiandos narių, o šį 
rugpiučįo tųėneęį pateko, į bari
tonus All-Stąr komandoj, kuri 
lošė Chicagoj su profesionalų 
čampionais, New York Giants.

Trumpą laiką prieš tai Os- 
manskiui buvo, pasiūlyta trene
rio vieta Iowa valstijos univer
siteto sporto skyriuj, bet profe- 
sionalis lošimas, matyt, jį la
biau traukė, negu jauniklių la
vinimus.

Liet. Demokratai 
Išvažiuoja j 
]?aw Paw, Mich.

gerą 
liku-

PER

lys darbininkai ugnį užgęsino, 
bet trys iš jų skaudžiai apdegė, 
Lawrence Pochron iš Roselan- 
do; Oakley Mariu iš Gliicago 
Heights, ir Cecil Cheney iš Glen- 
wood.
• Federalė vųįdžia patraukė ci- 
vilėn atsųRo^nybęn Gąlblatt 
krautuvių savininkus, Nathąn ir 
Maurice Golblattus. Valdžia rei
kalauja, kad jie sumokėtų apie 
$200,000 income taksų už 1936 
metus.

larcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

rė 76 metų chicagietis, NĮicbael 
Wujęzski, nuo 48 }4 S. Win- 
chesler avenue. Jis buvo mirti
nai sužeistas automobilio nelai
mėje.
• 230 kareivių šeštadienį aplei
do Chicagos Fort Sheridan ir 
išvyko tarnybai prie Panamų 
kanalo. Karui prasidėjus, kana
lo apsauga buvo sustiprinta 7,- 
632 kareivių korpusu. Karei
viams atsisveikinant su šeimy-, 
nomis. buvo daug ašarų. Daug 
kas mano, bąd nė vienas iš jų 
negrįš, neš Ameriką “neabejoja
mai Įsivelianti į karą”.

Prašo Sustabdyti 
Maisto Kainų 
Kėlimą

Protestai Rpoaęveltui

cijfl

torius, kuipįę 
tu, kelią Lcaiiiąs”-. Ąi 
juos sųvąl^ytį.

Paftašiąs ręzolftięųąs 
pasiuntė įįeųęraliam pj-oJių^V-i 
F. ftiųepliy Iv kijie,^ aviV.iOT.*. 
.etlerfllimns vaWininkavns-

TO wi- 
sto( Ąlflęvi^ tuvi TO.ų
saii totM W w pato# 

miimi Movimi w
-Ji? 

Pranašauja, Kad 
Ameriką Isįvels 
j Kara v •ir

— iš stoties —

W.G.E.S.
• t 1

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

Nešė Pieną 
Darbininkams
Žuvo

iki

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomina 

pranešimus.

Burlington gelžkelio Harrison 
gatvės jarduose prekinis trauki
nys užmušė 42 metų pienininką, 
Ashton Curtis, nuo 2435 Orch- 

*ard Street. Jisai ėjo per bėgės 
• nešdamas pieną gelžkelio darbi
ninkams.

Turtas viržį - - « $3,500,000.00
Atsargos kapitalas - $250,000.00 ■

Dabar Mokame 3%% V? PU" 
dętųų Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERĄLUY 

INSURED

?res-

<ųul Loąąs 
tou visokios tąsios naujus namu^ ant

YMO 
IRIUS

hįites prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone GroyehįĮĮ 0^06

r ' *

Lietuvis Plumherįs
— Laisniuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS 

ĮRENGIA STO.KĘRIUS

JOHN YERKES
Zifti Ifęst 8$th St
Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į fatmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas mįėsto dalis.
3406 So. Halsted St.

šaukit TeL YĄRPS 3^6$

• UGONINBSr 
HOSPITAIS

SVEIKATOS KLINTIS 
fONSILAI IŠIMAMI už $ 

GYDYMAS LIGONINĖJ $ 

RAUDOflGYąLtS 1$

Pasižymėjusiu Veteranų 
Nuomopė

Didžiojo karo veteranai, ku
rie pasižymėjo mušįuo^ę ir bu
vo (ięko^ųoti, turi savo specialę 
organizaciją, United Stątęę Ar- 
my and Navy Legion of Valor.

Šęš^ądjęnį tos oygąnizącįjo,s( 
nariai padąrę p.rauąšavimą, kad, 
jeigu karas užtruks ilgesnį }ai- 
<ą, tai metams nepraėjus Amę- 
rika jau bus įsivėlusi į jį.

Vetęranąi papęmią savo pra
našavimą spėjimu, kad sovietų 
Rusiją nętrukus atęjs Vokietijai 

pagalbą, irj^ąd vokiečių sub-. 
murinai Amę^iko^ žmones suer
zins skandindami Jungtinių Val
stijų laivus,,J

SAUKIT ČALUMET 6969
UNIVĘRSAL PLUMBING & HEATING

SUPPLY COMPĄNY NOt ipc
10 18,(h Street IstateAIstreet°

Ir musų patyręs in^ųųerįus 
atvažiuos į lusų narąjįs. ir 
suteiks DYKAI anskaiciavi- un

_   Ori namų apšildymą ręi- O Fnl!|
įjojai kmenų (plaąt), garu' arba iCTOffljflyųnj Ipffl

1 karštu' vandeniu šildomą..'.1 įfiM
'g® nereikia* Pinigų IMO- imOIOOUUAhi M

KęTI—36 MĖNESIAI IŠ- OUnlIlII
MOKĖJĮMUI—ŽEMA fflU I IfllISIU J HI
PALŪKANŲ KAINA
Lietuvi? Salęsmąnas 11]| I n n j I j I Ii I lltti

Atdara vakarais ik} 7 vai. įfyt 
Nędėlįomlę itęi 1 y. dieną "

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
X

DIDELE NUOLAIDA, PERKANT DABAR

5<W>
.. . .................     Vairia 
dienų Ligoninėje ^..

REUMATIZMAS $0.00
Greitai Palengvinama.... C •* 
VISAS LIGAS GYDOMA $|.OG

Ekzaminaciją įskaitant vaistus 
DOŪČLAŠ ’ PARR HOSPITAL. 
1900 So KeOzie Avė., Chicag?

TeL Lawndąle 5727.

• FOTOGRAFAS
CONKAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas. ’
' 420 W. 63rd St 

TeL ENG. 5883-5849

MADOS

Turės Konferenciją i *' ’.k • l
Pereito trečiadienio vakare 

sąvp Uelnviai ęppk
County apskričio Demokratai 
nutarė surengti išvažiavimą į 
Paw Paw ežerą, Mięhigan. Tęn 
visi geriau sųsjpąrins viens sų 
kitu, nes kartu važiuos ir žmo
nos ir šeimynos ąąriąi. Vieta. 
randasi tik 10.0; mylių nuo Chi- 
cagos, prie miestelio Coloma, 
Mięhigan.

Nariai gali iškeliąuti rugsė
jo 22 d. arbą 23 d., ir pernak
voti North Pąrk viešbuty j. Kai
nos visiems prieinamos, neą 
jau sutarta klubo nariams duo
ti nuolaidas. Tad, jei norite 
prąlęisti puikiai laįką savaitę 
užbaigiant, praneškite Al Kum- 
skiui arba Jack Juozaičiui, kac} 
važiuojate. 

. • »
Rūpinasi Darbais

Susirinkime buvo diskusijos, 
ir apie ateinantį politikos vei
kimą. Musų lietuviai pradeda, 
nęriiųųųti ię nori didesnio pri
pažinimo nuo valdžios darbda
vių. Mums sveika tokius norus 
matyti, bet reikia priminti ir
gi, kad dėl kiekvienam darbui 
yra koks šimtas kandidatų. Jei 
patsai negali pey sąvp veiki
mą įrodyti Wąrdo viršininkui, 
kad esi užpelnęs politinės vie
tos, tai kitiem, kurie £uri ge
riausius noyus tau pagęlbęti, 
bus suųkų kas nors pądąrytį. 
Niekas nepadės, jei pats ne
kovosi.

Reikią irg} priminti, kad ka
soj rąndąųi piųigų ir ^ęmokrų- 
tai yra gęrųm stoyyj,. Ęoįąą, 
laįkai truputį taisosi ir. ateitis 
bus gera. .

Pęr diskusija^ visi susirin
kusieji raginoj kųiįl Lyga išsių
stų t^Šką ir ręzpjįuęiją Pre^. 
feooseveltui
Suvienytų 
tus. '

buti kandidatu ;
Valstijų preziden

Dėdė Kastukas.

200 gražiausių Parįo,r Setų, pątjąrytų ųžsisąkymąų, verti po $125. 
*59.00 ir dąr duodama nuolaida už senąjį setą.

4092

Angliniai Pečiai, Aliejiniai Pečiai, Gaziniai ir Elektriniai Pečiai — ant j u sutau
poma vienas trečdalis.

Naujos 1940 metų Radįos parodomos Bu driko Krautuvėje visu geriausių Amerikos 
iš.dirbysčių ir kainos prieinamos—nuo $5-95 $99.Q0‘ ^C11^s radijus yra

Pataisomos. Pašaukite: YARPS 3088.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-21 SOUTH HALSTED STREET
BUDRIRO RADIO PROGRAMAI:
WCFL 970 K- Nedėlios vakarais 9. vai. WAAF 920 k. Panedėliais ir Petnyčiomis 4:30 p. .p

WI^FC 1420 k. Ketvergais, kaip 7 vai. vakare,
1 - -fa-- ■ - ........................ ' • i -. • ■ < • - ............. - - - ■

4092—-Ploninanti suknelė. Sukirp
tos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 
48 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pąttern Dept
1789 S. Halsted St, Chicago, Ūk 

čia įdedu 15 centu Ir prašau

atsiųsti man pavyzd] No.

w
--- r - -L - --------- . - - -----

(Vardas ir pavardė) *"

(Adresas)
• • * >

(MiMtu lr vali&ja)*
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again in flames, 
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enormous destruc-
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F. H. Sadauskas A. S. Vaivada
Visit International 

Harvester Plant, 
Hyde Park

MISS B. BALICKAS
vat iz it, būt the garment business 
in slacks.” The little theatre group 
barnstorming through the country, 
playing all the whistle stops, turns 
up 
be 
big

in Hęllyvvood to grow up and 
big, and succeeds in growing 
around the middle.

(To be Continued)
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The _World a t a Glance

“Wake up ‘Honey Chile’ 
off here.”

“Mah goodness what is this?”
“It’s a cemetery.”
“Ah don’ see why Ah have 

see a little old cemetęry.”
“It’s Forest Lawn and hurry

or you’ll be left to snooze by your- 
self.”

The South usually delayed us 
this was the exception. After 
general excitement died down, 
became human being again. For
walk up hill we needed our breath 
and for the lovely fountains and 
swans we needed bright clear eyes. 
Here was the modern conception 
of the age old custom of būriai. No 
ūgly head stones and poorly exe- 
cuted pieces of memorial sculpture, 
only rolling hills, schrubbery and 
flowers to designate a būriai spot. 
We saw Wee’Kirk of the Heather, 
an exact replica of the chapel in 
Scotland, where Annie Laurie pray- 
cd. Placed around 
setting were white 
statues done in the 
the 16th century.
piece mušt pass a Sculptor’s Board 
before it is permitted placement in 
the grounds.

RING OUT THE OLD: RING IN 
THE NEW ...

this beautiful 
cararra marble 
Italian style of 
Any memorial

It comes sometimes as a shock 
to realize that while the Euro- 
pean War rages on, life štili goes 
on. And so wc speculate as to 
whethcr Roosevelt will run for 
third term or not, hum the Beer 
Barrel Polka, and send our win- 
ter clothes to the cleaners. Time 
marches on ...

The Baltic American Society of Washington, D. C. honors 
tbree young Baltic Americans who have distinguished themsel- 
ves in different fields of endeavor—in athletics, government and 
music, at an informal dinner held at the Parrot Tea House on 
August 6th. Left to right: Miss Adele Dirvelis; Mr. Joseph Kra- 
kauskas, big league baseball pitcher for the VVashington team; 
Mr. Victor Sholis, Special Assistant to the Secretary of Commer- 
ce; and Mr. Reino Luomą, the gifted Finnish pianist. The honored 
guesls are shown giving their autographs to the pretty, charming 
I.ithuanian maiden, Miss Adele Dirvelis of Worcester, Mass. Mr. 
Krakauskas, Lithuanian bąli player is from Hamilton, near To
ronto, Canada. Mr. Victor Sholis, born in Scotland of Lithuanian 
parents, brought over to the U. S. at the age of iy2 years, is 
from Chicago, III. where he was engaged in newspaper work. 
Mr. Reino Luomą, the young gifted Finnish pianist is from Chi
cago, III.

So while wars may rage, on 
go the elections: hence the cap- 
iion, RING OUT THE OLD. The 
LUC elections take place at the 
close of September and to the of- 
ficers going out, appreciative ac- 
knowledgment is due To some, 
troduction to otherwise name- 
this may be in the form of in- 
petsonalit'es:

By STELLA STRIKOL (A.

IN MEMORIAM
A. Pernice Patupa Kachinskas)

left by Leo- 
reproduced or 
of the Lord’s

in eulogizing 
masterpiece, as 
written on the 
orig'nal painted 
Milan in 1491,

President. Stan (“Biologically 
speaking”) Drigot, at best in slacks 
and an old sweat shirt. LUC trea- 
surer, 3 years; president, 2 years. 
Chairman of the Executive Com- 
mittee. Occupied during the day 
in research on scarlet fever anti- 
toxins. Plays piano quite well, ping 
pong even better. Recent tabulation 
of requisites for presiding were sėt 
fox'th as tact, sufficient time to de- 
vote to the interests of the club, 
executive ability, personality, ex- 
perience with club mechanism, and 
past record and achievmcnt. Stan 
personifies all these qualities 
more.

Vice 
.slave”) 
rovving
earnest, which is most of the time. 
Head of Sočiai Committee and res- 
ponsible for all those good times 
had by the members.

In the absence of restrictions 
against members of any particular 
race buying property in a certain 
neighborhood, there is no way ’one 
can prevent them from so doing. In 
this State an alien is given the 
right to own ‘property for a pe- 
riod of six years, būt this statute 
has never been enforced. In the 
event any action is taken under this 
statute, it may be circumvented by 
pasing title after action against the 
alien has been commenced.

If you own 6 parpei of rėal eą- 
tate and your deed‘ is ’teCOTded and 
you reside on the premises, no 
other party in possession of the 
šame premises can assert title under 
an unrecorded deed.

and

me 
fur-

President. Tony (“Call 
Faiza with a habit of 
his forehead when he is in

afternoon we descended 
city hall of Los Angeles 
a little energy into the

Then we entered the beautiful 
chapel to which admittance mušt 
be reserved Severai months ahead. 
Here we saw Michelangelo’s David, 
the bronze tablets in memoriam of 
a beloved one, the beautiful Gre- 
cian urns for the cfemated, and the 
“piece d’ resistance”—the stained 
glass window’s of Leonardo Da 
Vinci’s “Lašt Supper.” Seated we 
heard how a young Italian giri, the 
lašt of a famous family trained in 
the stained glass ’ art, spent six 
years cutting the glass, applying 
the stain, baking it; and how the 
head of Judas cracked f i ve times. 
We heard how she studied and re- 
studied the sketches 
nardo, until she had 
recreated the vision 
Lašt Supper.

There is no point 
about Leonardo’s 
books hav; been 
subject, būt his 
for a convent in
faded badly early in life and since 
has been rc-painted, revarnished 
and overpaiated until būt a small 
image of the original remains. Būt 
this lovely window, which mušt 
be seen all day to witness the scin- 
tillating display of color, will al- 
ways remain as an example of 
Leonardo’s genius.

We left the quietness of Forest 
Lawn to return to our bus for more 
of the paper-mache quaintness of 
Los Angeles. As we rounded a cor- 
ner a huge bill-board met our eye 
—“For quick Service call Forest 
Lawn.”

In the 
upon the 
to inject
usual lukewarm activities of a le- 
gislative body, only to find that 
body indefatigable in proclaiming 
the wonders of California and par- 
ticulariy Los Angeles. Due to the 
vociTerousness of the Chamber of 
Commerce, we did not have to ask 
questions, we were told. Statistics 
flew right and left. So we thanked 
them prettily, took our literature 
and decided to find out for our- 
selves the vvonders of this man- 
made country.

We formulated an ineoherent im
age of this enigmatic city, the lar 
gest in the wor’d, with the North 
Pole staked for its city limits. A 
real estate boom usually developed 
v/henever and whereyer a high sa- 
laried person built himself a colossal 
barn. In spite of the eute homes, 
apartments and huge 
fruit markets, 
was enough to 
loud. The city 
antique Street 
Keystone comedy days, whose ha- 
bitant should be the local museum. 
The usual tourist places likę Ol- 
\ era Street, the Mexican bazaar 
with its cheap display of commer- 
cial produets covering the historl- 
cal homes of early settlers, weren’t 
interesting. As for Hollywood, we 
found that the natives looked upon 
it as a magnificient show, būt did(E 
not intend to let it affect theii^ go 
lives. As Mr. Goldberg said. “So, te

Under a statute passed in May, 
1934 in this State, it is not neces- 
sary to “record” a chattel mort- 
gage, būt it is sufficient to “file” it 
with the Recordcr of Deeds.

If you sėli your business, in order 
to comply with the provisions of 
the Bulk Sales Act, ,you are re- 
quired to make an affidavit stat- 
ing that there are no “creditors”, 
if such be the case. The require- 
ments of the statute 
by stating that there 
standing bills.”

If you are a tenant in
under a written lease under seal, 
as most leases are, and your land- 
lord says to you, “From now on 
your rent vvill be $50.00 permonth 
instead of $75.00,” the landlord may 
change 
collect 
month.

Treas.,rer. Al Endzelis, conserva- 
tive-ultra Lanky, with a dry sense 
^f humor. Fond of pointing out dis- 
crepancies in accounting systems.

Jecicla.y. Wenetta Grybas. Pos- 
^vsses a quiet charm, poise. Pre- 
.nicre danscuse of previous LUC 
produetions. Associated with the 
Beliajus ballet. LUC member for 
four years.

Seargeant-at-Arms. John Balanda, 
oharacterized by congeniality. A 
charter member of eight years 
itanuing in the club. Is Chairman 
of the By-Laws Committee. Author- 
td Act I, of lašt year’s produetion 
Translated Shakespeare’s “Taming 
of the Shrew” which saw produe
tion by the LUC east Severai years 
back. 
isEST BETS ...

Not too far back to remember, 
. terary Digest once made a pre-

ctlon as to the results oE the 
-olls, the ręst was history: Landon 
vas buried (figuratively) under an 
.valaache of sunflowers, būt Roose- 
clt was eleeted. While we run the 
iltie risk in making advance pre- 

iictions, we would likę to mark 
jur bailot for the follov’ing nomi- 
nees:
S President—John Balanda, on the 
oasis of his 8-year record: for bis 
,sgularity in attendance; for his 
ability to get along with people; 
ind because he is one of those rare 
few who volunteer their Services 
where others say: I have no time.
S Vice President—Wenetta 'Grybas, 
for her past record as secretary; 
for her dependability; for that in- 
definable something called persona
lity. •
® Treasurer—Isabelle Bart, a new- ... 
eomer, for her enthusiasm; reliabi- a n^Avfcnmer likeyHse. Recomenda- 
lity; for'her experience as account-, t on made on the basis of interest 
ant.

are 
are

not met 
no “out-

premises

his mind and demand and 
the full rentai of $75.00 per

Parks Fishing 
Season Opened 
September 9th

The fishing season is officially 
^pened in Chicago Park District la
šenus on Saturday, September 9th, 
"mounces Evan I. Kelly, Director 
of Special Service.

F’shing is permitted in the 
following Park lagoons: Columbus. 
"Jo’g'as, Garfield, Humboldt, Lin- 
ccfn (north and south) and Jack- 
son.

We came to" know Bernice for 
the first time some six years ago 
when she and her sister Irene 
joined the ranks of the Roseland 
branch of the Lithuanian Youth 
Society. Both were welcomed in 
the midst of the'-»group, for they 
were both sincere 'Hand happy girls 
whose smiles and! laughter were 
contagious. Soon they occupied of- 
ficial places in the group, for both, 
especially BernicO^.n were active 
girls. Our hostess, Mrs. Žlibinąs, 
the mother of two| memoers (Nan
cy and Frieda) was always wont 
to say: “Her head is not filled with 
emptiness”, referriqg to the integri
ty and sensible rėsfeoning of Ber
nice. '

x

Tours For This Week
Visits to outstanding institutions 

in Hyde Park are featured by the 
7/PA free Chicago tours for Chi- 
cagoans for the Hyde Park Jubilee 
Week, September 10-16, according 
.o announcement from the office 
of H. K. Seltzer, Chicago WPA Di
rector.

On Sunday Hyde Park Churches 
and an historical exhibit will be 
■oured. The Venetian Carnival is 
included in the Friday night vi
sit. As a fitting climax to the 
week’s activities will be a tour of 
Hyde Park in Review at which 
courists will see and hear about 
the noted 57th Street Art Colony 
and attend the unique Illinois Cen
tral Exhibit. Tours for the week 
follow:

Tuesday, September 12. “Mental 
Hygiene.” Hear about the ahns and 
activities of the Mental Hygiene 
Society of Chicago. Meet at 2:30 
p. m, 203 N. Wabash Avė.

Wednesday, September 13. “In
ternational Harvester Company.” 
See how farm implements are de- 
signed and manufactured. Meet at 
i p. m., 2600 W. 31st Blvd.

Wednesday, September 13. 
cago Commons and Old St. 
pbens ” The famous Chicago 
mons founded by Graham Taylor, 
and an historic church with its 
grotto, Chapel of Jewels and Shrine 
of the Little Flower. Meet at 8 
p. m., 955 W. Grand Avė.

Thursday, September 14. “Chicago 
Municipal Animal Shelter.” The 
ouildings, kennels, and grounds of 
the dog pound. Meet at 2:30 p. m., 
3400 S Lawndale Avė.

Friday, September 15. 
nist Movement in Art.” 
2:30 p. m., lobby of Art

Friday, September 15.
Night in Hyde Park.” 
floats, music, dancing and pageants a peaceful country and a fellow

With Europe 
just twenty-five 
jutbreak of the 
don and blood-letting known as the
iVorld War, who is to blame for 
starting the present terrible con- 
flagration? Mošt people will agree 
with England’s Chamberlain when 
le said in Parliament.

“We shall stand at the bar of 
history knowing that the responsi- 
bility for this terrible catastrophe 
rests on the shoulders of one man— 
che German Chancellor!”

That statement is true in the 
sense of direct cause of the war, 
of being the aggressor. For Hitler 
refused both direct negotiation and 
mediation, unless he were given 
Danzig and the Polish corridor in 
advance. Būt along with Hitler’s 
unforgivable sins of commission are 
the allies’—England’s, France’s, and 
Poland’s sins of omission. Hence, 
while rightly supporting the allies 
against Germany, as the great 
jority of us Americans do, we 
gain valuable insight into how 
war 
chief 
since

In
and France could have maintained 
their prestige in the Far East and 
have aided in heading off one ban- 
dit nation by joining the United 
States in stopping Japan’s adven- 
ture in Manchuria. All four na
tions had guaranteed the indepen
dence and territorial integrity o:! 
China. Būt France and England 
choose to do nothing.

Next, in 1935, France and Eng
land, or even the British flee; 
alone, could have smashed Musso- 
lini when he tried to rape Ethiopia. 
Closing the Suez Canal to him 
would have done the trick. Būt no!

and then have thank- 
Lord for giving them 
hour chance to undo 
evil of eight years of

people of all 
be weakened 
knowing that 

blunders of

v

“Chi-
Ste-

Com-

the LYS, 
congenial 

any intel- 
one pre-

anyone any 
fellow-mem- 
with them- 
and Bernice 

The

When a person jained 
he became a part of a 
family. No one knew of 
lectual. dishohesties; no 
tended to be anythin^ 
what he was nor was 
better than the other 
ber. All were sincere 
selves and with others
was of the šame behavior. 
evening usually wUs spent in the 
company of joyous and sincere 
friends. And it was.no wonder that 
Cupid sėt himself firmly in the 
midst of such an ideal company. 
Laughingly we would think to our- 
selves, that besides the function of 
Lithuanianization, the LYS had be- 
come quite a hunting ground for 
Cupid. Nancy started it all—mar- 
rying Johnnie, then came Helen 
Dambras, Ruth, Stella, Mary, Es- 
tellc, Julia, Aldona, Johnnie, Pete, 
Joe, Tom, Casie, Albin, etc. Every- 
one, it seemed, was on a marriage 
rampage and Bernice too kept 
steady. company with Charles. It 
was nice to know that" Bernice and 
Charles would be joined into wed- 
lock. They were a fine pair of 
youngsters and their wedded life 
would be a happy. one.

ma- 
can 
this 
the

By Dr. E. G. Peiers
Omission European nations at stake, Britain’s

rulers should have nailed that So
viet proffer, 
ed the good 
an eleventh 
some of the
d.plomatic imbecility.

As the French, British, and Poles 
bravely gird themselves for gruel- 
ing contest with Germany, they 
will be strengthened by the know- 
icdge that they are fighting both 
a necessary and an honorable war. 
Būt the intelligent 
three countries will 
and embittered by 
only the continued
their stupid and timid or greedy 
rulers made it necessary for them 
to march into hell’s inferno of war.

Stupidity and stubborness, greed 
and cowardice—how costly they are 
even in the common walks of life. 
Būt how incalculably costly are 
stupidity and stubborness, greed 
and cowardice among the rulers of 
great nations!

came about by listing 
sins of omission of the allies 
1930.

1931-32, for instance, England protects 
an inky 
and con- 
retreats, 
has re-

as it
Coughlin 
the charges of his 
is trying 
darkening

to cover 
the wa- 
cloud of 

confusing

Coughlin Turns Cuttleflsh
The Reverend Charles E. Cough- 

•lin, demagogic priest and editor of 
Sočiai Justice, has just turned 
cuttlefish. Likę that member of 
the Squid family, which 
itself by throwing out 
fluid to darken the water 
fuse its enemies 
rabble-rousing 
treated before 
opponents, and 
his retreat by
terš of discussion with a 
threats and lies. This 
eloud was his July 30th speech 
over his $20,000-a-week radio hook- 
up.

What the good demagogue būt 
bad priest most strongly objected 
to was the charge, made editorially 
and in a long signed artiele 
the Nation, that he 
the Christian Front, 
tipn , which peddles anti-Semitism 
and anti-BolšheviSm in approved 
nazi style, Apparently Coughlin 
with the courage of the traditional 
barking dog, fears to have his true 
eonneetion with that strong-arm 
organization brought to light. So 
he prefaced that radio address 
with: “Were I a member of the 
Christian Front, had I any influ- 
ence in blue-printing the princi- 
ples and policies of the Christian 
Front, I would say ....”

What this rabble-rouser would 
say is here not important^ impor- 
tant, however, is that he is afraid 
to have his name linked with an 
organization whose terroristic meth- 
ods and incitements are already 
bringing it into eonfliet with the 
New York city government, espe
cially through the natūrai child of 
the Front—the Christian Mobili- 
zers. The most unChristian Mobi- 
lizers damn all Jews in a fashion 
which does credit to Julius Strei- 
cher, editor of Der Sturmer, and 
possessor of the unenviable repu- 
tation of being the world’s worst 
Jew-baiter.

If the Reverend Charles E. 
Coughlin is not preaching anti-Se
mitism, let him prove the charges 
he has repeatedly made against the 
Jews in Sočiai Justic. The Rever
end William C. Kernan disproved 
point by point Coughlin’s accusa- 
tion, then challenged the demagogue 
to reply. Though this was in De- 
cember, 1938, courageous Coughlin 
has not peeped. Yet Kernan show- 
ed that the radio priest’s charges 
rested partly upon lies sent out by 
nazi propaganda Service.

If Coughlin is no longer stirring 
up race prejudice by attacking tbe 
Jews, we are most glad to learn 
that he has had a change of heart. 
Such a change is definiteiy in line 
with the sane, Christian teachings 
of the Catholic church on račiai 
questions. For that church rests 
fundamentally upon race tolerance 
and the brotherhood of man, and 
not upon Jew-baiting and the silly, 
falše notion of Aryan račiai 
riority. Perhaps a signal 
Coughlin’s- superiors in this 
try, maybe even from the 
accounts for the 
change.

We only hope that Coughlin’s is 
a change of heart, not merely a 
change of ąkin. Būt Cuttlefish 
Coughlin has been such a wea- 

things in order—proof of this was I ther-vane during the past seven 
'when he retumed his emblem, j years that we mušt keep a most 
mounted on cardboard, to Esquire. careful eye upon the self-proclaim- 

Adell Gadwell decided that a* That’s all for now, see you againjed reform of this fascistic rabble- 
little. ,exercise would do her good, soon« MR* E« rouser.

“Moder- 
Meet a t 
Institute.
‘Venetian 11 Duče was allowed to get away

Colored,with that cowardly destruction o:!

member of the League of Nations.
Seeing that Mussolini and the 

Japanese war-lords could “get a- 
way” with such national pillagę 

Park in Review.” Historic sites in;and destruction. Hitler was en- 
Hyde Park. The 57th Street Art'couraged to re-militarize the east 
Colony and the Illinois Central įbank of the Rhine. Had England 
Transportation exhibit. Meet 
2:30 p. m., 1464 E. 57th St.

commemorating Hyde Park’s Fif- 
tieth Annlversary. Meet at 8 p. m., 
1464 E 57th St. • <

Saturday, September 16. “Hyde

at backed France, they could easily 
have forced der Fuehrer to with- 
draw his troops from that strategic 
river. This would have left Ger
many’s Western frontier exposed,

► and so would have kept Hitler
► from his lightning war against Po

land. Another fumble for the ru- 
lers of England and France.

Even after the western democra-

by 
really heads 
an organika-

in • approved

4

Aldon R’s niekname “Foo-Foo” j 
sure fits her nails. A Chineesy cies had sat štili while Germany 
name and Chineesy nails—She swallowed Austria, the gods were 
claims her little fingernail mea- 
sures over one inch in length, and 
by the way they were painted blue. 
What next!

There seemed to be a feud going 
on between Uncle Al and Papa Mil- 
ler, while the ręst of the chorus 
listened in There’s nothing to wor- 
ry about, they were both smiling.

Two cf our ambitious workers 
Ann K. and Eleanor P. worked all 
evening on some kind of letters. 
How do your finger-tips feel to- 
day? ,

Hypathia has announced that she 
doesn’t likę 
ihia P. būt 
•lypathid, I 
ihia P. any

Robin mušt have had a bit of a 
chill or something since she deci
ded to keep her coat on all even
ing.

Russell R., Vyto B., and Bob M. 
came to Birutė’s again after rehear- 
sals were all 
went to his 
fair maidens. 
(without the

Ed Mankus 
rus practice for the first time in 
almost a month. What has kept 
you away, Ed?

Adam Maskoliūnas deserves an
other cigar for his loyal support 
of the Chorus. Without him, me- 
thinks we wouldn’t have a bass sec- 
tion.

Jean Vespender has the eutest 
lisp whėn she talks and by the way 
speaking of the Vespenders, I fail- 
ed to mention that our singing 
nightingale Helen made her long 
awaited appearance at Naujos Ga
dynes’ Picnic August 27. It was 
nice seeing you Helen and you cer- 
tainly look fine. Let’s hope we see

me to call her 
just Hypathia. 
won’t call you 
more. Satisfied?

Hypa-
O. K. 
Hypa-

surpfisingly good to the British and 
Gallic officials, and gavę them a 
chance to make good over Czecho- 
slovakia. The dastardly betrayal at 
Munich, joined in by Poland for 
the sixty miserable sąuare miles 
of Teschen, was the ansvver of the 
British and French rulers who 
were so blind that they would not 
yet see the handwriting on the 
vvall. Likę an infactuatad lover with 
his faithless mistress, the officials 
of England and France longed to 
believe the falsehoods of that thrice- 
proven liar, Adolf Hitler.

Partly avvakened at lašt out of 
their torpor by Germany’s annex- 
ing all of Czechoslovakia lašt win- 
ter, those officials did guarantee 
the independence of Poland and 
Roumania, and later that of Greece 
and Turkey. Būt to make this 
peace-front against Hitler and Mus- 
solini effective, England and France 
badly needed, the backing of Rus- 
sia.

Yet, lašt April when Soviet Rus- 
sia offered Britain a defensive mi- 
litary alliance coupled with an 
agreement to defend a number of 
other smaller nations, England was 
štili wearing the blinders. With her 
existence as a great power and the 
independence of Severai smaller

Seventeen couples of the LYS 
were married for the betfor or the 
vzorse. Bernice and Charles too 
were married, and they lived hap- 
pily. Many bore children, and Ber
nice and Charles also prepared 
themselves to welcome art arrival 
to add additional joy to the hap
py pair. Happy hopes of anticipa- 
tions. Colorful castles węre built 
and plans were laid. Būt... we hu
man beings plan, while fate laughs 
at us and our plans. It never oc- 
eured to us that the first death was 
to Strike in our midst.

The baby did arrive; it ,was a 
giri. Būt another j eradje had to 
be bought—larger **• and narrowėr. 
And the cradle was draped with 
pink. And in it was a giri, the 
ehild’s mother, just past her first 
score of yeąrs, mature, būt štili a 
girĮ. She was dressed in pink. And 
shev was laid in everlasting slum-’jy°u oftener.

of Mother Earth.
F, Beliajus

over. And 
task 
This

Russell 
of wooing the 
time Hypathia.

down for cho-came

contest and amount of

J Rachens

America will be made 
season.

open air 
the transportation 

make one laugh out 
was redundant with 
cars, relics of the

Cash awards by the Izaak Walton 
League of 
again this

supe- 
from

coun-
Pope,

demagogue’s

Rules of 
cash awards will be announced at 
a later date.

According to observations, pros- 
pects of large catches, especially 
of Bass, are extrfc good this year.

-P. S.

[x] Seargeant-at-Arms—Ed Allman,

so she collected the music.
Aldona Gulbin was there trying 

to hold the for for the first al
fos, with Martha S. helping out.
i Stanley Evaskus seemed kind of 
lonesome and blue. Could it be be- 
cause of the absence of one of two 
personable young ladies?

Steve Deering likęs to keep his

in the LUC. ability to “maintain 
Secreary-—Take your pick. Can’t order; qualiflcations to receive and 
wrong as all candidates nomina- introduce guests.
darė eaually good.

ber, into the lap
Vytautai



1

Pirniadi'eh., rugsėjo 11,1939 NAUJIENOS, OBi&gd, UI.

MISS LITHUANIA 1

P-Iė Julija Jankevičiūte, 
Pereitų metų'laimėtoja.

“Naujienos” vėl rinks 
g r ąžuole

1940 m. Automobiliu Parodai
ta*

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais, Automobilių 
Parodoje, kuri prasidės lapkričio (Nov.) 4 d., lietuvius 
atstovaus gražiausia ir tipiškiausia.. lietuvaitė ..išrinkta 
“Naujienų” pastangomis. Gražuolės rinkimai įvyks spa
lių (Oct.) 18 d., Lietuvių Auditorijoje.

Užsiregistruoti konkursui galima tuojau, tad ličtti- 
.vaįtęg, skųfeekite, ji.ęs laiko liko nedaug. Išpildykite šios 
'dienos “Naujienose” telpantį kuponų ir priduokite “Nau
jienoms” kartu su savo paveikslu. Gerai padarytas pa
veikslas geriau atrodys ir laikraštyje.

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

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

PIRMA gražuolė gahs: Com^plete Bedroom setų, su
sidedanti iš Dresšer, Chėst, inner springs mattress ir 
springsų — vertės $175.00.

ANTRA gražuolė gaus $89.00 vertės radio

TRECIA — gaus $45.00 vertės Cedar Chest

KETVIRTA — gaus 3 šmotų bedroom lempas ir lo
vai užtiesalų, vertės $25.00.

Diena Iš Dienos
■ui.......... 'i"™.......

IŠKILMINGOS SIDABRINES 
VESTUVĖS

Rugsėjo 3-čių 4. įvyko iškil- 
rnihgos sidabūihėš vestuvės 
Žigmanto ir Antaninos Grigo
rijų, kurie gyveria ties rihin,, 
4427 So. Francisco Avė. Foki- 
Hs įvyko Vingeiiaūsko svetrii-^ 
nėję, 4500 So. Talman AVe.

dalyvavo apie 400 Zigman
to ir Antaninos Grigbnių gi
minių, draugų k priŽįstaihū- *

Laike pokilio gražiai dainavo 
p-lė Balsytė, pritariant visiems 
svečiams. DMhaVo ir Sūrhm- 
Burum Choras, prie. kbrio ir 
pati celebrante, Antanina Gri- 
gonienė priklauso.

Tarp man gerinus pažįsta
mų dalyvių matėsi Jonas Pu- 
zaras iš Grand Rapids, Mich., 
Mr. ir Mrs. Šlapikai, Petronėlė 
Grigonienė tikra sesutė Anta
ninos (kuri, daugiausia, rodos 
dirbo šio pokilio surengimui), 
Mr, ir Mrs, Balzekai, Mr. ir 
Mrs. Chinstonai, Mr. ir Mrs. 
Liulevičiai, Mr, ir Mrs. Bried
žiai, Mr. ir Mrs. Petraičiai, 
Mrs. Stella Novėr, Mr. ir Mrs. 
Survill, Mr. ir Mrs. Dr. Syd- 
linskai, Mrs. Eudeikienė, žmo
na laidotuvių direktoriaus Jono 
Eudeikio, Mrs, Vingeliauskiene, 
Yuškai iš Kenosha, Liulevičius 
iš Racine, Wis. ir Amburtai iš 
Harvey, III.; Mr. ir Mrs, Va- 
lančiunai, Alex ir 
tai, Mrs. Lieppa, Mr. ir Mris. 
Venckunai, Mrs.
Mrs. Geister ir daug, daug ki
tų.

Reikia žymėti, kad čia da
lyvavusieji beveik visi buvo 
naujieniečiai. Zigmantas ir An
tanina yra "Naujienų” skaity
tojai nuo pat “N-nų” pirmo 
numerio, ir dabar jas per ma
ne atsinaujino. Draugai Grigo- 

> n jai yra veiklus^žmonės. Drg. 
Z. Grigonis yra kontrolės raš
tininkas Teisybės Mylėtojų 
Draugystėje jau per ilgus me
tus. Antanina Grigonienė — 
žymi veikėja įvairiose moterų 
Organizacijose, Veda pavyzdin
gą šeimyninį gyvenimą. Jie iš
auklėjo gražias dukreles, Al
fredą ir Genovaitę.

Beje, reikia žymėti, kad lai
ke puotos celebrantai Grigo- 
niai gavo kelias telegramas 
nuo tų savo draugų, kurie ne
turėjo progos šiame pokilyje 
dalyvauti. Gavo ir daugybę 
brangių dovanų, už kurias jie 
ant vietos širdingai padėkojo.

Varde Zigmanto ir Antani
nos GRIGONIŲ, visiems yra 
nuoširdžiai dėkingi. Jie nieka
dos savo artimųjų neužmirš.

Steponas Narkis.

Stella Skiau

PENKTA — 100 šmotų linen sėt, vertės $15.00. Be 
to, Syrena^restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingų bankietų.

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

Lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus tuojaus išpil 
dykite “Naujienose” telpantį kuponą ir prisiųskite “Nau 
jienoms”, 1739 So. Halsted St.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pa varde

Antrašas

Telefonas Amžius

Aukštis: pėd. ....coliai. Svoris ,8V

Užsiėmimas

Ar galėsit išlikti iš darbo, Jeigft busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

inž. J. Byahskas ir Vanda, po
puliari veikėja mustį tarpe, jo 
žmona, vaišino pereito sekma
dienio vakare, savo namuose, 
svečius iš Lietuvos, būtent, 
operos artistę Barborą Darlys 
Ir Maj. su Irena ZibavičiUs.

Kadangi p. Vanda Byanskie- 
hė pasižymėjus su savo origi- 
halio pobūdžio purensimais, 
taigi šis bene bris pirmūtlūis 
musų itetuViškam gyvenime, 
kiekvienas svetys turėjo būt 
pasirengęs pagal kokią nors 
daihą, ha ir buvo daug -malb* 
hauš juoko mėginant atspėti.

Jus visi, aš manau, atsime
nat, kad trįyfe metai atgal ihh* 
Sų scena puošė Birutės paheh* 
gimuose labai ‘skaitlinga šoke* 
ja, Irena Juodaitis, vietihio Dr. 
JupžėiČio dukrelė.

Mamytė prieš keletą metų 
nuvežė ją Lietuvon,’ ir dabar, 
kaip matot, ji pagrįžo į Chi
cago su Lietuvos armijos Ma
joru ir tuH jau mažą “karei
viuką”.

Didžiumoje svečiai susidėjo 
iš birutiėčių ir labai gražioj 
Byahskų rezidencijoje praleista 
malonei vakaras, taip sakant, 
“iki gaidžiu”, — M.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBĄ 1939 METAMS: Pirm. —

A. Vaiskia, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Beimdnt 7^78; Vice-pirm.— 
J, Ainbrulęvic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moynę St, tel. Spauldjng 7903; 
Fin. rašt—B. JRpgers, 2345 North 
Kedzje Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Rąila, 4839 Win- 
nėmac Ąve.; Kontr, rašt S- Be- 
neckis, 3247 Beach Ąve-; Kas. gi. 
—A. Lungevįc, 1814 Wabansia 
Avė., tęl, Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kąs pirmą ketvergę, po antrašu 
a800 W, Armitage Avė.

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

Grakauskas, 3939 K,.. Chrištiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vięe-pir- 
mininkas— Mike čepųleyičius, 
3Š27 Lė Mdyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
hęckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pieręe Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

19, su

—*

CLASSIFIED ADS
PERSONAL FURN1TURE-FIXTURE FOR-SAJLE

Shimkus ir

VAIŠĖS LIETUVOS 
SVEČIAMS

Gerai žinomi ne tik šioje pu
sėje Atlantiko, bet ir anoje,

11 D PI A Gėlėš Mylintiems! ||MKfl Vestuvėms, Ban-į UII Ura klotams, La i d o-l 
tuvėins, Papuosi-aGĖLININKAS — I 

4180 Archer Avenue I
Phone LAFAYETTE 580Š

4
Siunčiam Gėles 
Telegramų į 
Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

LOVEIKIS

331< So. Halsted Street 
TeL VARDS 73W

PAIEŠKO MOTERS, kuri galėtų 
gyventi farmoj ir būti .draugė mo- 
terei. Duosiu kambarį ir valgį.

3433 S. Emerald Avė.
SŠS5SSS=3Š2=^3SS5BŽ3ĖS3 

HELP VVANTED—FEMLALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų ruošos darbui, būti, maža Šei
ma, geri namai. Hollycourt 7156.

PROFESSIONAL SERVICE 
Profesionalis Patarnavimas

PARDAVIMUI KIETOMS ang
lims šildomas pečius. Parduosiu pi
giai. Atsišaukite 913 West Culler- 
ton St.

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.

AMERICAN LITHUANIAN CITI-
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershirig 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikes, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

PRANEŠIMAS
DR. KARL NURKAT (Norkaitis) 

specialistas akinių pritaikyme da
bar randasi Jos. F. Budriko krau
tuvėj, 3417 S. HALSTED STREET, 
Telefonas Yards 3088.

’ ■ •I

FURAllSHED ROOMS-TO BENT

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.

RENDON KAMBARYS, jaunave- 
žiams arba vienam. 4224 So. Rock- 
well, antros lubos.

BUSINESS CHANOES 
. Biznio Progos.

PARSIDUODA TAVERNAS, 2113 
So. Halsted St. arba mainysiu t 
summer House, nętoli nuo Chica
gos. Atsišaukite 3538 So. Halsted 
Street. •

PARSIDUODA TAVERNAS 
Turiu parduoti greitai. Priežastis 
—liga. 6600 So. Morgan.

W MOLES ALE FURNITURE 
Rakan^ ir Į^sai Par^

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, se
niai išdirbtas, priežastį patirsite 
ant vietos. 3059 West 38th St. La
fayette 5036.

REAL fesi'ATE JfOR ‘ fcALfc 1

MORGIČININKAS AUKAUJASI
Gražus 7 kambarių cottage fron- 

tinis plytinis bungalovv—karštu 
vandeniu šildomas — extra didelis 
kambarys, tile sienos virtuvėje Ar- 
maudyklėje, uždari porčiai, 2 karų 
garažas, plesteriotos lubos beismeri- 
te—arti 58 ir Maplevvood. Pamaty
kite šitą šiandien.

MANOR REALTY
2532 W. 63rd St., tel. Hemlock 8300

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

šu Ann

21, su

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Clarence Mitchell,

Alice Glaze, 17
Peter Yūskus, 23, su Jose- 

phihe Losimiecki, 21
John Kišsel, 27, su Adolphina 

pabyanskus; 25
Frank Platak, .28, su Jenny

Sayatovich, 20
John Abraytis, 29,

Buranello, 25
John Damanskas,

Frances Žitkus, 22
George Rūta, 41, su Petro

nėle Yucis^;$0<■:
Edmund bKraujalis, 22, su 

Theresa Pavilk, 21
Walter Godeka, 21, su Emily

Nairiis, [21 >
Leo Rozanskb 21, su Pauline

Migitz, 20 z‘ -
Joseph Martlnak, 28, su 

zabeth Shestūck^ 23 .j.i
Reikalauja
Pcrskirų ’

Maric Valulis nuo John 
Ittlis

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

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

Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

8y4 AKRŲ FARMA, tinkanti viš- 
tininkystei, maži vaismedžiai arti 
Indiana Lake, Dowagiac, Mich. Mo
derni budinkai, naujas furnasas, 
nebrangiai. EARL REED, Union 
Pier, Michigan.

TUOJ UŽ DEVON Avenue maža 
vištininkystės ar daržų farma arti 
golfo kliubo—už Park Ridge ribų. 
Kaina $250.00, $50 pinigais, $5 mė
nesy. Title be skolų (tikras juodže
mis). Box 1050, 1739 So. Halsted St.

Eli-

Va-

Gavo /
Perstotas

Louis Verville nuo Katherine
Verville 1

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

kus, 7124 So. Artesian Avė.; Pir
mininko pagelb.—V. Kazimierai
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5011 South 
Kildare Avė.; Fin. rašt. —Stella 
Mickevičiūtė, 6925 So. Artesian 
Avė.; Kontrolės rašt. Mrs. Lau
čius, 1118 E. 65th Sa.; Kasierius 
—A. Baltas, 6319 So. Sangalon 
St.; Kasos globėjai—N. Micke- 
vicz, 69^5 So. Artesian St., M. 
Danta, 4535 So. California Avė. 
ir M. Mieraviče, 2539 W. 46th 
Place. Susirinkimai laikomi vieną 
kartą į mėnesį, kas antrą sekma
dienį, 1:30 vai. popiet, Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St., 
Chicago, III.

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

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 'So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo- 

. vas .Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd Street, korespondentas; 
Aresunas, 3623% S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius,
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

PUIKI KAIMO nuosavybė, nauja 
katedž (sumanus vyras gali pada
ryti šešis puikius kambarius) su 
daržų farma, priešais gražaus golfo 
kliubp, tuoj už Higgins Road, ke
letas minučių hųo miesto ribų, kie
tas keliąs, nuosavybė rugsėjo 18. 
Kama $1350.00—$195.00 pinigais, 
$18.00 mėnesy. Box 1049, 1739 So. 
Halsted St.

3201 So- Green St.;

GALITE PIRKTI daržų farmą, 
10,000 ketvirtainių pėdų su mies
to vandeniu, akmens keliais, arti 
dideli viešoji mokykla, tuoj Už 
Park Boulevard ir Rooseveit Road. 
Be asesmentų, žemi mokesčiai. Kai
na $175.00—$50 pinigais, $5.09 Mė
nesy, tuojau galima vartoti. Box 
1048, 1739 So. Halsted St.

Vieša Padėka
ki-Visiems chicagiečiams ir 

tų kolonijų draugams, daly
viams ir rėmėjams lietuvių 
buvusiųjų mainierių pikniko, 
organizacijų LDS ir SLA na
riams ir pavieniemš ir vi
siems darbininkams, kurie 
dirbo piknike ir prisidėjo prie 
surengimo^tariame ačiū! O la
biausiai dėkojame musų dien
raščiui “Naujienoms” už su
teikimą vietos savo skiltyse 
reikale ex-mąiniėrių pikniko.

Liet. Mainierių Pikniko 
Bendras Komitetas,

J. Gelgaudas 
1900 S. Union Avė.

Chicago, III.
N. Pankauskas, 

549 West 18th St.
Chicago, III.

Nežinomi šposininkai naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį iš
kėlė Hitlerio vėliavą svastiką 
ant stiebo Oak Parko Green- 
field Parke. ...

'•;č:

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FUtyilTURE HOUSE, Ine. 
•“THE HOME OF FINE FURNITURE* SINOE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIŪB'O VALDYBA 1939 M.: Wal- 

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

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

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

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO , VALDYBA 1939 M.:

Pirm—BilI Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskąs; Finansų rašt.—E. Ža- 
sytaitė; Prot. rašt.—B. M. Bur- 
bulytė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
YUŠkoš salėje, 2417 W. 43 St.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys ArmoŠka, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Ąve.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.;

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kaulakis — nut. rašt. 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., TeL Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

5 AKRŲ FARMA nauja katėdž 
(ne visai užbaigta) prie grįstos sek
cijos linijos, mokykla vienas blokas, 
mokesčiai apie $15.00 metams, tdo- 
jau nuosavybė, arti busas C 
miesti per Archer Avenue, netoli į 
pietus Clearing Manufactliring dis- 
trikto. Kaina $1850, $275.00 pini
gais, $25.00 mėnesy .(įskaitant palū
kanas). Box 1047, 1739 So. Halsted 
Street.

KAIP TIK šeimos dydžio farma 
arti Archer Avenue ir Lernont raad 
buso, 162 pėdų naujai grįstas ke
lias (pirkėjams nėra išlaidų). Kai
na $275.00, £50.00 pinigais, $5.00 mė
nesy. Box 1046, 1739 So. Halsted St.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos *

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija ’ Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct.» Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., ChL 
cago, I1L

Aš MOKĖSIU AUKŠČIAUSIĄ 
kainą už pirmus morgičius už mo
kamus ar defaultuotus nuo $500.00 
iki $6,000.00 ant nuosavybės, bet 
kokioj Chicagos ar priemiesčių sek
cijoj. Rašyti ar telefonuoti.

J HESS
201 N. Wells St. Randolph 8884

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

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

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

Todėl jeiru turite par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. t., nelaukite, 
kad kitas pavilios jurų ge
rąjį kostumert, bet gakvfnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENĄ 
“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 
veždami:

CANal 8500

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, DL



EUROPOJ PRAŽUVO DU NORTHWESTERN 
UNIVERSITETO PROFESORIAI

Nėra Žinių ir Apie Kitus Chicagiečius
Northvvestern universiteto pavojus šiuo laiku jai dar ne- 

viršininkai yra labai susirupi-jgręsia, bet Amerikos valdžia pa- 
nę likimu dviejų profesorių, ku- 
rie vasaros pradžioje išvyko Eu
ropon studijoms. Kili šeši pro
fesoriai, viešį Europoje, davė 
žinių universitetui apie save, 
bet kur yra minimi du profeso
riai ir kas su jais atsitiko — 
nežinia.

Vienas jų yra John Nesbitt,

geidduja, kad visi amerikiečiai 
iš Europos šalių grįžtų atgal,

keli minėti chicagiečiai ruošiasi 
grįžti atgal, bet dauguma žada 
pasilikti Lietuvoje.

profesoriavo romanų kalbų de
partamente. Universiteto valdy
ba susirupinusi, kad gal abu bu
vo torpeduotam laive “Athe
nia”, ir žuvo sprogime arba 
prigėrė.

Universitetas toliau skelbia, 
kad bankų žinovas, Prof. J. W. 
Bell yra Anglijoje; Prof. Paul 
Mansei, užkliuvo Rygoje ir ne
gali išvažiuoti, o keturi kiti 
Francijoj ar Anglijoj laukia lai
vų kelionei namo.

Šią vasarą daug Chicr.ms len
kų išvyko Lenkijon atostogoms. 
Kai kurie grįžo, bet apie dau
gumą kitų giminės neturi jokių 
žinių. Kai kurie užkliuvėliai bu
vo Poznaniuje ir Varšuvoje. Vo
kiečių karo lėktuvai abu tuos 
miestus labai bombardavo, už
mušdami daug civilių žmonių. 
Kiek žinia, nuo bombų Varšu
voje pasisekė išsigelbėti Floria- 
n’ui Piskorski, žymiam Chica
gos lenkų veikėjui. Išsigelbėjo, 
žinoma, ir daugelis kitų ameri
kiečių, bet apie V • . • _žinių.

Amerikiečiai

Darbo Sekretorė 
Šaukia Armouro 
CIO. Pasitarima

Pirmadien., rugsėjo 11, 1939NAUJIENOS, ChicagO, m

Konferencija Washingtone
Trečiadienį

sutar-

p-lė

juos dar nėra

Lietuvoje 
rado nemažaiEuropos karas

Chicagos lietuvių, viešinčių ar
ba gyvenančių Lietuvoje. Uni
versitete studijuoja arba jau 
baigė mokslus ir Lietuvoj gy
vena p. Joanna Grybienė-Bu- 
chinskaitė, S. Aleksiunaitė ir A. 
Navickaitė; Lietuvoj taipgi te
bėra Juozas Žukas, Viktoras 
Benderis, keli amerikiečiai spor
tininkai ir keli kiti chicagiečiai.

Lietuva yra neitrali, ir karo

Federalė darbo sekretorė p-le 
Frances Perkins dar kartą ban
dys sutaikyti Armour bendro
vę ir C.I.O.

šeštadieni ji pasiuntė unijos 
ir bendrovės viršininkams kvie
timą suvažiuoti Washingtonan 
trečiadienį konferencijai 
ties reikalu.

Vieną konferenciją 
Perkins jau atlaikė. Tada
ir Armour kaip ir susitarė pra
dėti derybas sutarties reikalu. 
Bet pereitą savaitę derybos iš- 
ro, kai bendrovės atstovai pra

dėjo jas trukdyti ir pasiprie
šino unijos reikalavimams, ku
riuos konferencijoj Washingto- 
ne prižadėjo priimti.

Pereitą savaitę unija krei
pėsi į p-lę Perkins su pareis
imu, kad jeigu Armour nesi- 
derės ir nesilaikys savo žodžio, 
tai tuojau bus paskelbtas strei
kas.

$436,320,056
Federalei Valdžia

PIRMOSIOS LIETUVOS JUROS SAVAITĖS; PABAIGTUVĖS ŠVENTOSIOS UOSTE 1939 M. RUGPIUČIO 15 D.: “Mums gyvenimas diktuoja kuo sku
biausiai paįvairinti tautos verslą, nes juo turėsime# visapusiškesnį Tautos ūkį, tuo busime mažiau priklausomi nuo kitų. Tam tikslui šventosios uostas ga
lės daug pasitarnauti. Tą tikslą siekdami, nesigalėkime jokių aukų. Mes privalome čia sustiprinti savo ekonomines, tautines ir kultūrines pozicijas, tu
rime šį kraštą surišti nenutraukiamais saitais su visa Lietuva ir savo pajūrį paversti didele brangenybe. Vyriausybei yra malonu konstatuoti, kad visa 
tauta gyvena tomis paiomis mintimis ir aktingai prisideda prie numatytų darbų įvykdymo. Kad iš tikro taip yra, vyriausybė sprendžia iš daugelio ap
sireiškimų, kuriuos galima paaiškinti tik .visuotinių tautos noru galimai trumpesniu laiku padoriai įsikurti prie savo juros. Tas duoda pagrindo ma
nyti, kad tauta taip pat aktingai pritars ir kitiems vyriausybės darbams, todėl ji galės drąsiai užsimoti,”—pareiškė susirinkusiems iš visos Lietuvos žmo
nėms šventosios uoste finansų ministras ats. diy. geri. Sutkūs. Vaizde matoma šventosios uosto dalis ir kalbą į minią finansų ministras.

kiečių submarinas. Kiek žinoma, žuvo 125 žmonės,. t • } NAUJIENŲ-ACM E Telephoto

Čia parodomi lenkų kareiviai, kuriuos vokiečiai paėmė į nelaisvę. Paveikslas 
prisiųstas iš Berlyno.
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1939 fiskaliais metais 
gyventojai ■ sumokėjo 
valdžiai $436,320,056 
tiesioginiais ir netie-

Washingtonas vakar paskel
bė, kad 
llinois 

federalei 
įvairiais
sioginiais mokesčiais.
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Senukė, kuri buvo ant vokiečių submarino paskandinto, anglų laivo “Athenia’ 

išsodinama į krantą. —

NAUJIENŲ-AOME Telephoto

CHICAGO. — Yorke Bbddęn, kuris prisipažino nu 
žudęs Ann Riemaier.
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N AUJIENŲ-ACME Telephoto
GRAUDENZ, LENKIJA — Kaip vokiečių armija buvo pasitikta Graudena apy
linkėse. Šis paveikslas prisiųstas iš Berlyno.

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto

CHICAGO — Charles Leo Harnett, C tieago Cubs beisbolo komandos mana- 
eris, laiko raštą su šimtais parašų. Tą raštą įteikė Cubs komandos entuziastai.

Naujienų-Aeme Teiephot,

Trys vokiečių armijos .kariauja'Lenkijoj. Viena ver
dasi iš šiaurės, kita iš vakarų, b trečia iš pietų vakarų 
Strėlėmis pažymėti jų keliai. Svarbiausioji lenkų apsi 
gynimo linija ųumatyta pagal Vyslos upę. šitame žemė 
lapyj ji yra pažymėti juodais taškais. Varšuva, Lodz, 
Kielce ir kai kurie kiti lenkų miestai yra vakaruose nuo CLEVELAND, O. 
tos linijos. i ' F. Williams iš Califorriijos.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto

Oro lenktynių avarija, kurioje žuvo lakūnas Leland




