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LENKIJOS PREZIDENTAS MOSCICKI AT
VYKO Į RUMUNIJĄ 

Rusai žygiuoja i Vilniaus kraštą
Bet tuo pačiu laiku nota pa

reiškia, kad Rusija pasilieka ir 
pasiliks neutrali Hitlerio iš
šauktame kare. Ji, Rusija, ne
kariaujanti. Ji tik jaučia pa
reigą apsaugoti ukrainų ir balt- 
gudžių mažumas Lenkijoje ir 
dės visas pastangas palaikyti 
Lenkijoje taiką ir tvarką.

Lenkijos ambasadorius Mas
kvoje, Waclaw Grzybovvski, 
formaliai atsisakė priimti no
tą. Jis betgi painformavo apie 
ją savo vyriausybę, prašyda
mas instrukcijų.

Rusijos kariuomene įėjo Len
kijon, vos spėjus Sovietų Ru
sijai pasirašyti mūšių paliau
bų sutartį su Japonija. Susi
tarusi su japonais ir pašalinu
si japonų puolimo pavojų ry
tuose pereitą 
sija pasijuto 
rankas veikti 
nedelsė ilgai.

penktadienį, Ru- 
turinti liuosas 

vakaruose. Ji ir

reikalų nąinisteris

Prancūzai atmušė 
dvi vokiečiu • 

•’ r- *r C ’
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CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
17. — Gaunami čia pranešimai 
apie rusų įsiveržimą Lenkijon 
sako, kad pirmą dieną kai ku
riose vietose Rusijos kariuo
menė pasistūmė pirmyn net 35 
mylias.

Rusai paskelbė nori suteikti 
vienuolikai milionų ukrainų ir 
baltgudžių Lenkijoj protekci
ją.

Rusai paskelbė norį suteikti 
pirmyn rodo, kad lenkai nepa
jėgia išvystyti pasipriešinimo. 
Vis gi vienas pranešimas per 
radiją skelbia, kad lenkai at- 
mušę rusų ataką prieš miestą 
Molodečno. Lenkijos legacija 
Berne, Šveicarijoj, painforma
vo, kad rusai žygiuoja į Vil
niaus kraštą ir Pinsko linkui, 
centralinės Lenkijos rytų da
ly.

Kiti pranešimai sako, Lenki
jos prezidentas Moscicki jau 
perėjęs Lenkijos rubežių į Ru
muniją. Lenkų valdžios nariai 
taipgi bėga iŠ Lenkijos. Ma
noma, netrukus apleis .Šalį ir 
užsienių 
Beck.

Rumunijon atvyko Britarii- 
jos ir Francuzijos pasiuntiniai 
Lenkijoje. 

---X---X-- X--
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

17. — Sovietų Rusija sekma
dienį pasiuntė savo armijas į 
Lenkiją. Rusijos kariuomene 
įsiveržė Lenkijon ne vienoje 
kurioje vietoje, bet įvairiuose 
600 mylių rubežiaus punktuo
se.

Mekanizuotos rusų kariuo
menės dalys parėjo rubežių 4 
valandą ryto (10 vai. vakare 
šeštadienį, Chicagos laiku).

Sovietų kariai, palydimi tan
kų ir kitokių karo pabūklų, 
briaujasi Lenkijon visame plo
te nuo Vilniaus, šiaurėje, iki 
Rumunijos rubežiaus, pietuse.

-- X---X-- X--- ,
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 17. — Sovietų Rusija nu
tarė pasiųsti savo kariuomenę 
į Lenkiją ir okupuoti Lenkijos 
Ukrainą ir Baltgudiją.

šeštadienio vakare Rusijos 
vyriausybė oficialiai įteikė Len
kijos ambasadoriui Maskvoje 
notą su įspėjimu, kad raudo
noji armija įžygiuos Lenkijos 
Ukrainon ir Baltgudijon 6 va
landą ryto sekmadienį (10 vai. 
vakare 
laiku).

Notos 
gi kitų
atstovams.

Sovietų nota 
riausybė ėmėsi 
todėl, kad 
nebėra.

Nacių kariuomenė gabenama iš 
Lenkijos į vakarų frontą
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

17. — Prancūzų karo komuni
katas sekmadienį sako, kad dvi 
vokiečių atakos vakarų fronte 
tapo atremtos.

Tas pats komunikatas pa
tvirtino pranešimus, jogei vo
kiečių kariuomenė yra siunčia
ma iš Lenkijos į vakarų fron
tą.

Stalinas pardavė 
kinus

šeštadienį, Chicagos

kopijos įteiktos taip- 
šalių diplomatiniems

sako, jogei vy- 
šitokios akcijos 

Lenkijos valdžios

LONOON

FRANCE

žemėlapy matomas Rusijos-Lenkijos:, rubežius—nuo Latvijos iki Rnmuniin« tAcme-naujienų Teiephoto 
Sekmadienį rusų kariuomenė įvairiuose punktuose priėjo rubežių ir įžygiavo Ėenkii tęS‘®S1 .a.*?le '"Y111!-
lį, kuri siekia Lietuvą ir Latviją, sudaro Vilniaus kraštas. Pranešimai sako rusai a”’*‘“1”“ * a‘

__________________________________ ___ ____________ ocifvo, nišai is čia įsiveržė Lenkijon.

RIGA, Latvija, nigs. 17. — 
Rusams ir japonams pasira
šius musių paliaubų Mongoli
jos pasieny sutartį, japonai 
jaučiasi didžiai laimėję. Stali
nas pardavė Kiniją japonams. 
Japonai galės pavartoti prieš 
kinus savo kariuomenę, kurią 
iki šiol laikė Mandžurijoj, bi
jodami rusų.

Ir ne tik galės. Vėlesnieji 
pranešimai sako, kad Japoni
jos armija jau pradėjo naują, 
energingą ofensyvą prieš ki
nus.

Komunistai tikisi už
kariauti Indiją

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

Giedra; vėsu; lengvi dau
giausia šiaurės vėjai; saulė te
ka 6:32 v. r., leidžiasi 6:57

INVERNESS 
BRITISH

ADMIRĄLTY
h'dgįrs.

fNG-lAND
SOV/^T 
RUSU A

WARSĄW

PARIS • P O LA AfD

GERMANY

NUMANIA

SĄTRAUKA KARO 
ŽINIŲ

VARŠUVA KETINANTI PASIDUOTI 
SAKO VOKIEČIAI

LENKŲ AMBASADA PARYŽIUJE NUGINČIJA VOKIEČIŲ 
SKLEIDŽIAMUS GANDUS ? '

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
17. — Oficiali Vokietijos žinių 
agentūra DNB paskelbė sekma
dienį, kad lenkų jėgų koman
duoto jas Varšuvoje davė su
prasti, jogei jis nori atiduoti 
miestą vokiečiams.

LENKŲ ambasada Paryžiuje 
nuginčijo vokiečių pareiškimą. 
Be to, lenkų ambasada katego
riškai pareiškė, kad jos vy
riausybė pasilieka Lenkijos te
ritorijoje,

Išgabeno 35,000 as-’ Pabaltijo valstybės
menų iš Kauno

LONDONAS, Anglija, 
nigs. 17. — čia gautas pra
nešimas, kad 35,000 mokyk
lų vaikų, invalidų ir senų 
žmonių tapo išgabenta iš 
Kauno.

Turkijos atstovas 
vyks į Maskvą

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
17. — Turkijos ministerių ka
binetas įgaliojo užsienių reika
lų ministerį vykti į Maskvą ar
timoj ateity. Kalbama, 
ja norinti atnaujinti ir 
rinti draugingumo su 
sutartį.

bijo rusų
L

RIGA, Latvija, rūgs. 17. 
—*• Gaunamais čia praneši
mais, Rusijos pasieniais va
karuose sukonc e n t r u o t a 
apie 4,000,000 kareivių. Pa
baltijo valstybių kariniai 
ekspertai labai susirūpinę 
dėl rusų koncentracijos ne 
tik prie Lenkijos, bet ir prie 
jų pačių, Pabaltijo valsty
bių, rubežių.

RIGA, Latvija, rūgs. 17. — 
Rusijos spauda reiškia pasiten
kinimo, kad dvi komunistų sva
jonės — sudraskymas britų 
imperijos ir užkariavimas In
dijos — jau yra arti realiza
vimo.

Susitarę su Mikado, Rusijos 
komunistai mano, kad jie da
bar turės laisvas rankas veik
ti prieš anglus Indijoje ir ten tuvaitė dainininkė Kastancija 
įsitvirtinti. ■ Menkeliunaitė, lęuri dar prieš

----------------- 4id. karą buvo maža būdama
BERLYNAS, Vokietija, rūgs, išvykusi į Ameriką, ten 8 me- 

17. Mūšiuose Lenkijoj žuvo tus mokėsi dainuoti ir dar 4 
Prūsijos kunigaikštis Oskaras, metus mokėsi Italijoje, kur 
kaizerio Wilhelmo anūkas. Jis yra jau pasirodžiusi ir opero- 
buvo Hitlerio armijoje kariniu- je. Lietuvoje žada pabūti porą

savaičių.

Pavėsių Vilnių 
Lietuvai

Turki- 
sustip- 
Rusija

KAUNAS. — Iš Italijos at
vyko į Kaunu amerikietė lie-

BERLYNAS. Vokietija, 
rūgs. 17. — čia kalbama, 
kad Vokietijos vyriausybė 
pažadėjo atiduoti Vilnių 
Lietuvai. Pažadėjimo tiks
las yra gauti Lietuvos suti
kimų rusų-vokiečių planui, 
kuris numato Lenkija pasi
dalinti.

STALINO AGENTAI SIUNČIAMI 
I LENKIJĄ

RADEKAS VARO STALINO KAMPANIJĄ VAKARUOSE

RIGA, Latvija, rūgs. 17. — 
Karolis Radekas buvo teisia-^ 
mas kartu su kitais komunis
tų vadais Maskvoje. Kadangi 
jis liudijos prieš savo bendrus 
kaltinamųjų suole, tai save iš
gelbėjo. ' Iki paskutinio laiko, 
sakoma, Radekas buvęs kalė
jime.

Vėliausieji betgi pranešimai

kad dabartiniu laiku 
yra Minske ir čia va- 
komunistinio interna-

skelbia, 
Radekas 
dovauja 
cionalo veiklai. Pranešimai duo
da suprasti, kad jis jau pa
siuntęs Lenkijon Stalino agen
tus demoralizacijai lenkų ka
riuomenėje skleisti — ypatin
gai baltgudžių ir ukrainų tar
pe.

RUMUNIJAI GRESIA PAVOJUS
BUCHAREST, Rumunija, 

rūgs. 17. — Kai Rusija užims 
lenkų Ukrainą, tai. jos rube- 
žius su Rumunija pasidarys 
kur kas ilgesnis, ne kad iki šiol 
buvo.

Rumunija dėl rusų žygių 
nerami. Ji labiausia nerami to-

dėl, kad po Pasaulinio karo ji 
gavo Besarabiją, kuri seniau 
priklausė Rusijai.

Nors nuo to laiko praėjo 20 
metų, tačiau Rusija niekuomet 
neatsisakė nuo Besarabijos. 
Taigi bijoma, kad Stalinas mė
gins rumunams atimti Besara
biją.

UKRAINA, KURIĄ STALINAS UŽSIMO
JO PAIMTI

'•f

MASKVA, Sovietų Rusija, 
Vokietijos pasiun

tinys Maskvoje, «grafas Frie- 
drich von der Schulenbiirg da
vė suprasti, kad britai yra pa* 
ėmę vokiečių .pasažierinį laivą 
Bremen.

rūgs. 17.

žemiau paduodama truputis 
informacijų apie Lenkijos Uk
rainą, kurią Stalinas užsimojo 
paimti:

Ukrainai apskaičiuoja, kad 
jų teritorija Lenkijoje siekia 
46,723 kvadratines mylias.

Praeity Ukrainos sritis pri
klausė lenkų-lietuvių karalystei 
iki 1667 metų; Tais metais ru
sai pasiėmė Ukrainos dalį. Ru
sija aneksavo visą Ukrainą vė
liau, būtent 1793 metais.

19-tame šimtmety Ukrainoje 
prasidėjo judėjimas nepriklau
somai \ Ukrainos respublikai 
įsteigti. 1917 metais, caro so
stui sugriuvus, ukrainų respu-

blika įsisteigė. Ji betgi gyva
vo neilgai.

Ukrainą užpuolė vokiečių, 
austrų ir lenkų armijos. Uk
rainų centralinei valdžiai su
griuvus, Ukraina tapo padalin
ta: jos dalys teko Rusijai, Len
kijai, Rumunijai ir čeko-Slova- 
kijai. Pernai priklausiusią Če- 
ko-Slovakijai Ukrainos dalį pa
siėmė vengrai. Dabar Stalinas 
pradėjo žygius aneksuoti Len
kijos Ukrainą.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
17. — Vokietija šeštadienį iš
leido pusiau oficialų įspėjimų 
neutralioms šalims nepasiduoti 
Britanijos blokadai.

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
17. — Britanijos valdžia skel
bia, kad iki pereito šeštadienio 
britų laivai užgriebė netoli 50,- 
000 tonų kontrabandos gaben
tos Vokietijai. Paskandino tū
lą skaičių vokiečių submarinų.

TOKIO, Japonija, rūgs. 17. 
— Japonija ir Rusija šeštadie
nį paskelbė pasirašiusios sutar
tį, kuri sustabdė rušų-japonų 
kautynes Mongolijos pasieniu.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
17. — Eksplozija, įvykusi fran- 
cuzų karo laive Pluton, užmu
šė 100 jūreivių. Kiek jūreivių 
sužeista, nepranešta.

BUCHAREST, Rumunija, 
rūgs. 17. — Pusę Lenkijos ban
ko aukso britų laivas išgabe
no užsienin. Lenkijos auksas 
išgabentas iš Rumunijos uosto 
Constanza.

NEW YORK, N. Y., rūgs.
. — Western Union telegra

fas nebepriima pinigų, kurie 
turi būti išmokėti Lenkijoj.

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
17.*— Diplomatiniuose rate- 
|iyose kalbama, kad lenkų va
dai planuoja keltis ff Francu- 
ziją, jeigu jiems teks bėgti iš 
Lenkijos.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
17. — Dienraštis • “Paris Soir“ 
informuoja, kad nacių ofensy- 
vas Lenkijoje jiems iki šiol 
kainavo 100,000 ^vyrų — už
muštų ir sužeistų..

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
17. — Naciai paskelbė sekma
dienį, kad Debline jie paėmė 
100 lenkų lėktuvų.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
17. — Anksti sekmadienio ry
tą Vokietijos oro laivyno mi
nisterijos pastate įvyko eksplo
zija. Kiek žalos padaryta, ne
pranešta.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
17. —. šeštadienio vakare na
ciai pasiuntė lenkams ultima
tumą. Reikalauja, kad Varšu
va pasiduotų, ir grūmoja ata
kuoti miestą be jokių apribo
jimų, jeigu jis nepasiduos.

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
17. _ Tarp 40,000 ir 50,000 
lenkų kareivių, vadovaujamų 
generolo Bratnowskio, pasiekė 
Varšuvą. Reiškiama viltis, kad 
gal dar pavyks miestą išgelbė
ti nuo vokiečių.

RIGA, Latvija, rūgs. 17. — 
Rusijos kariuomenė perėjo Len
kijos rubežių sekmadienio ry
te visai arti Latvijos rubežiaus. 
Rusai įsibriovė į Vilniaus kra
štą.

CERNAUTI, Rumunija, rūgs. 
17. — Lenkų valdžios arkyvai 
atgabenti į Rumuniją. Manoma, 
kad Lenkijos prezidentas Mos- 
cicki ir kiti valdžios nariai ga
li atvykti į Rumuniją bet ku
riuo momentu.

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
17. — Armijos pranešimai sa
ko, kad vokiečiai paėmė Kut- 
no, vakaruose nuo Varšuvos ir 
paėmė 12,000 lenkų nelaisvėn. 
Debline vokiečiai užgriebė 100 
gerų lenkų lėktuvų. Lwow esąs 
apsuptas iš trijų pusių.

*į
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Pranešimas lietuvių visuomenei
4—- — m *■ ■. .

IUSo Ktifi. L« & Brigttthha^

s (Tęsinys)
Neleidžiant atstatyti vienuo

lyno trobesių, norėjau grįžti į 
Westville, III. Vyskupas E. Dun- 
ne bUVo miręs, gi jo įpėdinis 
vyskupus Sllalrthan pasdkė, kad 
vienų sykį apleidęs jo vyskupi
jų su noviciatu nebegaliu grįž
ti. Tuomet Philadelphijos kar
dinolo D. Dougherty pasiūlymu 
pirkau Jojo palies žinioje esam 
tį namų kasimi, Pa., tikslu čia 
atidaryti noviciatą. Viską davė 
ant rašto pirma pirkimo. Kaip 
nupirkohi viską, įrengęs pra
šiau leidimo. Pažadėjo duoti 
raštu ir, nepaisant mano keletą 
sykių kartoti) prašymų, pet tris 
metus, nesulaukėme.

Buvome apgaudinėti ir suve
džioti jo Eminencijos Kardino
lo Dougherty, Arkivyskupijos 
PhiladelpiiijoS. Jis nedavė tą 
privilegijų, kur vienuolynas tii- 
ri turėti. Ir kelis kartus buvo
me prisirehgę prie noviciato 
tie kandidatai. Nekurle apturėjo 
nemaža nuostolių. Tėvas Brig- 
manas pradėjo reikalauti tų tei
sių, kur buvo žadėtos, iš Jo E- 
minencijos kardinolo. Kreipė
mės į Romą, Congregatio de Re-

ligionis ir laukėme galutino nu
sprendimo. Mažai ką gelbėjo. 
Tačiau kongregacija išmokėjo 
už namus $15,182.00. Kol pini
gu^ davėme, ir prižadai gražus 
buvo, kai teisybės patelkalaVo- 
ttie* tai Viskas dliigo kartu su 
$1WU1OO.

Gavome laiškų iš Apaštališko 
Delegato, Washlrtgton, D. C. 
Sako, kad kardinolas žilio ką 
daro. Tai buvo Jotie 1939 tm 
Didėlis skaudus smtfgis išteko 
visą kongregaciją. Jo Eminenci
ja kardinolas Dougherty turėjo 
musų rtiorgičių; pranešė: į ke
lias diehas turite išeiti iš vie
nuoly nOj jei ne, tai busite išmes
ti į gatvę. Kaip šunims toks pa
rėdymas kardinolo. Tai liūdnas 
ir graudus neteisingumas, pali
kimas be pastogės ir be vieno 
skatiko.- Prie tOS skriaudos pri
sidėjo rtlusų lietuvių kunigai ne
kurie, pataikaudami airišiams. 
Tie $15,822 buvo sunkiai už
dirbti musų geraširdžių lietuvių 
tautiečių ir kongregacijos.

Priežttstį neleidimo man ati
daryti ir vesti toliaus noviciatų 
numatau tokią:

1. Amerikos vyskupai nusista
tė suaitierikdilizUoti visas tau-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
-....... ■ .............»■ i ■ .

Pirmadien., rugsėjo 18, 1939

................ > %
Dr. Karolis Nufkaitis

AKltj GYDYTOJAS
Prirenka aki
nius atsakan
čiai ir sąžinin
gai.
VALANDOS: Utarninke, Ketver
ge ir Subatoj nuo 9 iki 9 vak, 
Panedėlį, Seredoj ir Pėtnyčioj 

nuo 9 iki 6 vai. vak.
3x21 So. Halsted St.
Telefonas YAhDS 3609

tinęs parapijas.
2. Tam tikslui panaudoja h 

palenkia visą dvasiškiją saviems 
užsimojimams vykdinti;

3. Dvasiškiją ne tiek paklus
nybės dėliai, kiek pašigerinimti

!ir busiančių avansų vlllimi kiek 
lik sugebėdama imasi to taip 
nešvaraus darbo, jaU visai ne
paisydama nei tautinių, iiei re
liginių reikalų.

4. Išėiilant iš to, ir mttsų ku-
■T> , - ------...-. .r., i^r. ———i—

M ! <į iW mr< —_

GRANE COAL COMPANY 
5332 fSo. Long Avenue 

^TMcfonas PORTBMOUTH 0022 
pocaIioRta's Mine Run iš geriausių mailių, 
daug dulkių išimta Perkant .40
5 tonus ar daugiau ............................ ■
Petroleum carbon coke $7.40
Pėtkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

Sales Tax ekstra.
— ■ Į i . M > ,1 I h Ii I

* ••A 1 ■ • ■ ■■ i i Minint »—

X.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALF: MALEVA .......  ;.............................. 970
4 HR. SPAR VARNI6IUŠ .......................... $1.10 atlkšč.
SIENŲ POPIERIUS ..................... ■-................... 30 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .................................. $1.65

PRISTATOME MIESTE VISUR.

COML m* NUOLECMFT tflMCE, INC.

CROČHETED SQUARE PATTERN 2264
No. 2264—Vaikučių kambarį papuoškite su šialš gražiais

išsiuvinėjimais.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2264
| 1739 So. Halsted St, Chicago, 111.

Čia Jdėdu 1b tentų ir prašai! atsiųsti man Pavyždį Nč....... ..........

JUOKAI

AKIU SPECIALISTAI

ss±±

l.AIlIOTrVlV DIREKTORIUS

Laidotuvi Direktoriai

ADVOKATAIYards 1139
Yards 1138

NARIAI
Chicagos, i 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį

igi mano šio ras 
nors trumpai a t

tURiMfc 
KOPLYČIAS • 
IŠOŠĖ MIESTO

DALYSE

Ofiso tel. virginia 0036.
ResidedCC TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

iuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakaro 
1939 SOUTH CLAREMONT AVĖ

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

—liet kaip žuvys išliko 
nenuskendo ?
mažiausioji 
Marytė.

Klausykite musų Lietuvių radio programų Antradienio Ir šešta 
dienlo vakarais 6:30 vaL vakaro iš W. H. L t. stoties (1480 KJ 

—Pranešėjas P. SALTIMIERAS.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso

, .Ofisas ir Akintų Dirbtuvė 
7KS West 35th Street 
kampas Halsted St. 

Valandos r nuo 10 iki 4, nuo 6 iki I 
Nedėliotais pagal sutartį.

& P. MAŽEIKA
3819 Lituėnica Avenue

skleisti tą tamsų; tačiau visų a- 
kims permatdpią šydą, kuris 
dengia šių dienų musų dvUSiški- 
jos veidmainingumą.

Čia dar noriu pažymėti kalė
tą tokių vietų, kame lietiivihi 
arba jau prarado savo statytas 
bažnyčias, arba praras.

1. Clinton, lild. thdianapolio 
Vyskupijoj lietuviai savo lėšo
mis pasistatė bažnyčią, šiandien

0904., 
Penkiadienį

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak. 
i 957 W. Garfield Blvd. 
Oor. Damkh. Hemlock

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Vai.: Nuo 2 iku4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4781

Namų TeL: Prospect 1936

— pa^tepravo 
klasės mokinė

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 11

Rež. Telephone PLAZA 3200

I. J. ZOLP Phone Yards 0731
1646 West 46th Street Yard* 078Ž

DENTISTA8 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47 Street 
TeL Yards 2246 

valandos nuo 9 ik! 8 vakaro 
Setedoj pagal sutarti.

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

Ž400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak, 

Telefonas SEELEY 7830 
Namų telefonas Brunswiek 0597

senIaUšia ir DittžfAŲšiA Laidojimo Ištaiga

AMBULANCE: Z, '
DIENĄ IR NAKTĮ

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

' 4447 South Fairfield Avenue '
Teletonte liAVAYETTE #727

^-^,4 koplyčios visose
l—J JL-SZ 1 Chicagos dalyse

Mokykloje mokytojas aiški- 
na, kas tai yra anonimas. Jis 
sako j

—Aiiohimns tai yra žmogus, 
kuris nori išlikti nežinomas.

Klasėje pasigirsta juokas.
—Kas čia juokiasi,—klausia 

mokytojas.
Atsakomu iš klasės: —Ano

nimas !
Mokytojas mokiniams: — 

Per pasaulinį tvaną žuvo visi 
žmonės ir gyvuliui, išskyrus 
tuos, kurie buvo Nojaus lai

vei. Varos 3146
VALANDOS: Nuo lt iki 12, 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

Office and Bes. Pitone Caidmėt 7471
Office Honrs:2-4 p. m 1-8:36 p. nL

DR. ST. NA1KELIS
Physician and Snrgeon 

3261 So. Halsted Street

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Dr. Charles Sega! 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso teL CENTRAL 1824 
Namų Tel—Hyde Park 3395

nigą Vienybė y fa priklausbma 
nuo tų Amerikos Vyskupų. Jėi- 
gU ji (K. V.) sąitybningai ir 
nuoširdžiai butų viena savo vei
kime ir žodžiuose^ kaip pati 
skelbiasi, fekomenduojasi, ne
galėčiau įtarti jos ėlgėšio ir nu
sistatymo link manęs ir pačios 
C.C.J. kongregacijos, fiėt faktai 
kitaip rodo.

Kttoihet J. A.- V. lankėsi J.

nAUJIENV-ACMfi Teifebhotb
iditleriš kdro ffonte valgo tą patį maistą, ką ir ka 

teiviai, ,i

DR. VAlTtJSil, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Opiometrically Akių Specialistas
Palengvina tunų įtempimą, kurti 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaisd 
trumparegystę ir tuliregystę4 Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas datomas 
SU elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Spėcialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akyi 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Dattgėlyj atsitikiinų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiai! kaly 

pirma.
4712 South Ashland Av<

Phone YARDS 1373.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTIŠtAS 

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

TtL Yart 
Antrad., Ketvirtai . _ 
4143 So. Archer Avė.

TeL LAfayette 3656

prašydamas Jo Ekscelencijos at
silankyti. Nbrs J. E. lankėsi gre
timose parapijose, į Kongrega
ciją neatsilankė. Aš gi tuomet 
turėjau pasirenglisiUS įšvęsti į 
kunigus 2 klierikus ir keletą pa
sauliečių jpMimti liabitUSė

Kunigį Vienybčšdntfigos
Esu tikras, kad V^pefšta- 

tė manė ir C. C. J. Kongregaci
ją taip, kad aš asmeniniai ir 
C. G. J. Kongregacija ją nuo
mone nesą verti, kad mus lan
kytų. Net ir kardinolui Arkivys
kupijoje Philadėlphijos rašė ir 
skundė nebūtus dalykus, kad 
neatsilankytų brangus svečias 
iš Lietuvos vyskupas, kad pir
moji lietuvių Kongregacija sun
kiais keliais ir daug darbo bei 
pasiryžimo įdėjus įsisteigusi A- 
hiėrikoje, neužsitarnavo sau tos 
giiibės. Tito tarpti aukštesnieji 
lankytojai vyskupai, A. A. vys
kupas Matulevičius ir vyskupas 
Bučys, Kongregaciją lankydami 
sykiu su Vietiniais kunigais, rėi4 
škė didžiausiu pasige^čjitno ii* 
laimino mano pradėtą dafbąt 
Tuomet dabartinės K. V. dat 
net užuomazgos nebuvo. Todėl 
įle tik vietiniai, bet ir visi A4 
merikos kunigai matė manė 
dirbant tautinį ir religinį dar4 
ią lietuvių tarpe. Tik K. V. su4 
si įvėrus, pradėta mane smerkti, 
icapkęsti, neš atvirai stojau ii4 
pasitikau kovos laukė pi’iėš jųjų 
labartinę anierikonizmb ambi
cijos persisunkusią ideologiją.

Tai rašydamas, neturiu tikslo 
teminti Amerikos dvasiškiją, 
kaipo tokią; aš smerkiu tiktai 
još darbus, kurie neatitinka mU- 
;ą luomui bei pašaiikiniui. Kad 
Ue darbai tik vienos dvasiški- 
jos butų regimi ir žinomi, bet 
visa nelaimė, kad pati dvasiški- 
ja savo darbais ryškiai save iš
duoda plačiai visuomenei. Tok
sai' elgimasis, kad ir labiausia 
butų slepiamas, bet kaip ylos 
maiše nepaslėpsi, taip negalima 
paslėpti nuo visuomenės akių 
pasireiškiančios neapykantos ir 
kerštingumo savųjų tarpe, ve
damos amėrikonizmo politikos, 
nėsUdėrinimo skelbiamų dieviš
kų tiesą su pačios dvasiški jos 
darbdik, duodant galitnybią ir 
net indirečtė padedant plėštis 
bedievybei ir taip ugdant neapy
kantą prieš bažnyčią ir tikėji
mą ir užsitarnaujant teisingą 
pasmerkimą nuo tos pačios vi
suomenės, 
to tikslas

Joseph V. Mockus 
ADVOKATAS

Chicago^ Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 6761 
Valandos: 9 ryto iki 6 vakare

K. P. GUGIS 
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Mamų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—- 

pagal sutartį*

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phonė Lafayette 8573

, j-uTn. ....... r r, nt iti,iritt i i ■< ...it., k, n, ir ..r,

P. J. RIDIKAS
8354 So. Halsted Street

..,-i irta

bažnyčia yra airių rankose. Man 
ten besilankant, lietuviai verkė 
ir skundėsi. Klek lėšų ir triūso 
yra įdėta į tą bažnyčią. 2. Van- 
dergrifb Pa.; Pittsburgho vysk, 
šv. kažimiėro parapijos bažny
čia hbrs Cat. Directory tebėra 
žymima, kaipo lietuvių parapi
ja, Valdo ją airis kunigas Hos 
Herdgen. Toje parapijoje nėra 
nei vieno alHD parapijono, o vi
si lietuviui, ttii kieno tas dar
bas? 3. Judėt, iii. Chicagos 
Vysk, lietuviai pastatė gražią 
plytų bažnyčią.* KUiL Baltutis 
per 8 metus Ją gražiui laikė. At
keltas kun. L, Voičekauskas, 
kad prirengė ir atidavė ją į 
airių rankas ir dar daugiaus. 
Vien lietuvių surinktomis ir su-Į 
aukotomis lėšomis pastatyta 
Lietuvių Labdarių Dr-jos vardu 
ligoninė Chicagoje negalėjo bu4 
ti negerai, kad lietuviams pri4 
gulėtų, bet pastangomis ameri- 
koniža‘tOrių pavesta į svetimas^ 
išskyrus du ar tris daktarus ten 
praktikuojančius; nors dabarti
niu laiku veda ir ligonius pri
žiūri lietuvės seserys Kaziiriie* 
rietės, bėt ir ją tolimesnė atei
tis neaiški.

kokiame stovyje šiandien 
randamiės mes lietuviai kalalL 
kai S. A, V-sė? Aš ttenumataU 
Išeities, kaip ir kokiu budu už4 
bėgti už akių tai nuodėmingai 
Srovei, nes neturiu galimybės 
tai padaryti, tam piktam kelią 
užkirsti. Kaip neapsakomai di
dis ir šventas butų atliktas dar- 
bas^ kokia butą garbė Dievui ir 
Tėvynei, jei butų surasta tam 
išeitis I

(GALAS)

YARDS 1419

. LACHAWICZ ir sūnus
2314 West 23rd Plaee Phonė Canal 2515
SKYRIUS: 42-M, East 108th Street Tel. Pullman 1X76

r. •,! r*-y i.ri y,.j.,,' , , ,L. ,..4... c;,. 1 > 1 i.'Al.nj H įi r. i..r-

ALBERT V. PETKUS
4704 ŠO. Wėštetn Avė. Phonte Lafayėtte 8024

„a, ,■ .i — j..,*..-.;* »*tt.

GYDYTOJAI IR DEfriTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenvood 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 

Telefonas Republic 7868
Telefonas Rez. Tel.

DORchestfer 7200 StEwart 3316
Dr. Winiam J. Charm

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

prie Jeffery Avė.

—,, .1—........   ■ .. ...........................................uatA.i,

ANTANAS M. PHILLIPS
830^ Lituanika Avertue Phone Yards 4908

. i i i, tfu.į r. ~7i . '■ r.i -,^’4-ar

ANTHONY b. PETKUS
B884 Sb. Western Avė. Phone Grovehili 0142
1410 South 401h Couri Cicero Phone Cicero 2109

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Vhlandos: nuo 10 r. iki 2 po pietr 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7269

TeL Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

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

Vąlandos—1—4 po pietų, 7—8 vai 
’iskvrus Ir aubetnmi*

KITATAUČIAI .
DR HERZAUN .fe

■ m RUSIJOS “
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

tel. CANAL 3116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

' Adresas........................  i-..............i...*i....a*.^u—,,,i...u.*.u....4u..u..iJ. ...... |

’ Miestas ir vaištija........................................................................................|
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NAUJIENOS, Chicago, III.

PITTSBURGH’
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NAUJIENOS
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KAIP MES VAŽIAVOME I LIETUVIU 
DIENA

Iš Pittsburgho buvo dvi ekskursijos
nūs važiuoti, tuoj pas visus 
sirado pakilusi nuotaika 
linksmumas. Tarp važiuojančių 
buvo ir žymesniųjų Pittsburgho 
veikėjų, kaip pav. SLA vice
prezidentas Mažukna, J. Vir-

at- 
ir

Kaip jau visiems yra žino
ma, rugsėjo 10 dieną New 
Yorko Pasaulinėj parodoj įvy
ko Lietuvių Diena. Šiai dienai 
iš visos plačiosios Amerikos ir 
didesniųjų bei mažesniųjų lie
tuvių kolonijų buvo rengiamos bickas ir kiti. Iš viso buvo gan 
ekskursijos, kad padidinti die-| didelis būrys žmonių, apie 130, 
nos reikšmę ir pakelti lietuvių ir užėmė tris vagonus. Esant 
vardą svetimtaučių akyse. Tai-|tokiam skaičiui vienų lietuvių 
gi, visi su nekantrumu ir lau
kėme tos dienos, kada galėsi
me išvysti lietuviškas iškilmes 
Pasaulinėj Parodoj ir, galų ga
le, sulaukėme.

Ekskursijos iš Pittsburgho
Iš Pittsburgho Vaizbos Bu

tas, po vadovybe K. Pikelio,
rengė net dvi ekskursijas. Vic- vėl nueidavo toliau. Tai taip ir 
na ekskursija išvažiavo iš Pitts- praėjo visa naktis su dainomis 
burgho rugsėjo 8 d. vakare, su- ir juokais. Reikia dar paminėti, 
sidedanti iš dviejų chorų, dau-jkad 
giausia jaunimo, o antroji eks- “wet 
kursija apleido Pittsburghą šeš
tadienio vakarą, t. y. rugsėjo 9

Iš PITTSBURGHO J PASAULINĘ PARODU
važiuojam į parodą.

Vos tik mums įsėdus į trau
kinį, tuojau mus užkalbino ke
turios lietuvaitės iš Tamaąua, 
Pa. Pasirodo, kad ir iŠ tos ma
žutės lietuvių kolonijos visgi 
susidarė apie 10 jaunuolių, ku
rie atvyko į Lietuvių Dieną. 
Besikalbėdami, pasidarėme ge
riausi draugai, bet tuo laiku 
traukinys sustojo atvažiavęs 
prie parodos ir mums reikėjo 
skirtis, arčiau nesusipažinus.

Parodos įdomumai

IR Į ATLANTIKĄ MAUDYTIS
Muzikos šivesos

vietoje, nes daug žmonių ap- kokia stotis. Visa tai pats turi 
saugoja nuo kišenvagių. | sekti stočių užrašuose.

Žmogus atvažiavęs iš kitur į 
New Yorką ir nebūdamas susi
pažinęs su New Yorko tvarka 
susiduria su daug nemalonu
mų.

ir dar gerų dainininkų, tai lai
kas nei kiek netrunka praeiti, 
ir apie miegą nei pamanyti ne
sinori. Vargas buvo toms mo
terėlėms, kurios

kietus įeiname į Parodą ir pir
mučiausia leidžiamės ieškoti 
Lietuvos pavilijono, o reikia 
pasakyti tiesą, kad pirmą karią 

norėjo nors žmogui patekus į tokią vielą,
kiek pamiegoti, nes buvo tokių, nelengva viskas surasti.
kurie eidami iš vieno į kilą 
traukinio galą su dainomis vi
sus iš miego išbudindavo ir

Visi laukėme tų stebuklingų 
šviesų. Pirmiausia orkestras 
pradeda groti ir kartu su or
kestro aidais pradeda trykšti 
vanduo, o su juų visokių spal
vų bingalinės šviesos su įvai
riais sprogimais, atitinkančiais' 
muzikos meliodijom, o ore 
šviesų spalvos sudaro muzikos 
gaidas, lyg muzikos knygoje 
tu kuriniu, kuriuos orkestras

mu, durys automatiškai užsida
ro ir atsidaro ir stoties patar
nautojas daro keleiviams pa
stabas, sakydamas: “Saugokit 
rankas ir kišenius”. Ir ta pa
staba štai ką reiškia. Keleiviai 
yra persergiami į automotiškai 
užsidarančias duris nejkišti sa
vo rankų, nes publikai gru
džiau tis į traukinius įvyksta ne-

groja.

Var-
gaiš negalais, pasiklausinėda* 
mi, suradome lietuviškų vie'e-

rankų pa-
stebuklai,

kam užsidarančios durys nu
muša rankas. O kai dėl kiše
nių, tai tur būt visiems yra ži-

Kadangi man teko su antrąja 
ekskursija važiuoti, tai čia nors 
ir trumpai aprašysiu jums, 
kaip mums sekėsi kelionėje ir 
New Yorke.

Kelionės įspūdžiai
Vos tik visiems sutilpus į 

traukinį ir traukiniui pasijudi-

musų traukinys buvo 
beveik per visą naktį; 

na, o jeigu kur gėrimėlio yra, 
tai netrūksta nei linksmumo.

Į New Yorką atvažiavom 
apie 8 vai. ir išlipome Penn- 
sylvania stotyje. Pavalgę pus
ryčius stoties restorane, visi iš
siskirstėme savais keliais. Vie
ni išvažiavo pas savo gimines 
bei pažįstamus, kiti į Brookly
ną, treti miesto pažiūrėti, o aš 
su savo draugais, dar turėdami 
apie valandą laisvo laiko, pasi-

F^*,

o®1
h®* v.

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 

ialsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. prieAve./H __ .
J^eaviįtj Stręet.'

2435 So. Leavitt Street 
WALTER . NEFFAS, Savininkas 

WEST SIDE HOTEL 
Telefonas CANAL 9585

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

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Dabar Mokame 3%% Už ^>a" 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

ŠAUKIT CALUMET 6969 
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANY Not inc.
10 West 18th Street ^stateAIstreetO

Ir mnsų patyręs inžinierius 
atvažiuos | jūsų namus ir 
suteiks DYKAI apskaičiavi
mą dėl namų apšildymo rei
kmenų (plant), garu arba 
karštu vandeniu šildoma... 
NEREIKIA PINIGU ĮMO
KĖTI—36 MENESIAI IŠ

MOKĖJIMUI—ŽEMA 
PALŪKANŲ KAINA 
Lietuvis Salesmanas

Atdara vakarais iki 7 Vai. 
Nedaliomis iki 1 v. dieną

svarbiausia norėjome pamatyti. 
Kadangi jau daugelis buvo rašę 
laikraščiuose apie Lietuvos pa-į 
vilijoną, tai aš šiuo kartu daug 
ir nerašysiu, bet vienu žodžiu 
reikia pasakyti, kad Lietuvos 
pavilijonas su Lietuvos pramo
nės ir žemės ūkio progresu yra 
suderinamas ir tikrenybei ati
tinka. Bet kai ko truputį ir 
perdaug išstatyta (tai kryžių 
ir koplyčių), ko kitų tautų pa- 
vilijonuose nesimato ir tas, ži
noma, lietuviams didelės garbės 
nedaro, šiaip viskas labai sko
ningai sutaisyta ir lankytojų tą 
dieną buvo kupinai pilnai.

Apžiūrėję Lietuvos pavilijo- 
ną, tuojau užėjome į Busi jos. 
Vos tik įėjus,’ tuojau krinta į 
akis prabanga, reklama ir agi
tacija. Bet visiems labai gerai 
žinoma, kad Busi j oje taip vis
kas -nėra, kaip kad jie turi sa
vo pramonę ir žemės ūkį at
vaizdavę. Matomai, Busija ne
sigailėjo milijonų dolerių, kad 
parodyti pasauliui “komunisti
nį rojų” ir, reikia pasakyti tie
są, jiems tai pasisekė, nes šian
dien Busija turi vieną iš ge
riausių paviljonų Pasaulinėj 
parodoj.

Turėdami laisvo laiko iki lie
tuviško programo, apvaikščio- 
ome ir kitų tautų pavilijonus 

ir šiaip kitas parodos įdomy
bes. Visko čia suminėti negali
ma. Apie 1 valandą ėjome prie 
estrados, kur jau radome pilną 
parodos aikštę žmonių, lan
dančių lietuviško programo, ir 
apie 2 vai. prasidėjo organiza
cijų bei chorų paradas, kuris 
tęsėsi beveik valandą laiko, nes 
buvo begalo ilga maršuojančių 
žmonių minia.

Po visų organizacijų parado 
prasidėjo įžanginės kalbos. Po 
to sugiedota Amerikos ir Lie
tuvos himnai ir dar keletas dai
nelių. Po dainų kalbėjo Lietu
vos konsulas p. Budrys, įver
tindamas Lietuvių Dienos reik
šmę ir paminėjo, kad yra iš 
Lietuvos atvykęs musų tautos 
žadintojas ir nepriklausomybės 
kūrėjas dr. J. šliupas. Bet ši
tam tautos didvyriui Lietuvių 
Dienos komitetas neleido nei 
žodžio tarti į brolius amerikie
čius, nes visiems butų buvę 
malonu išgirsti keletą žodžių iš 
lo didvyrio lupų.

Toliau sekė šokių ir daina
vimo programa. Ypatingai pub
liką žavėjo lietuvių tautiniai 
šokiai po vadovybe p. Baronai
tės, kaip suktinis, kepurinė, mi
kita, meška, karvelis ir » kiti.

Taip pat bendras jungtinis 
choras, po vadovybe Jono Ži
levičiaus, dainų programą išpil
dė gana gerai, palikdamas ge
rą įspūdį ten buvusių svetim
taučių akyse. v

Povilas Žadeikis perskaitė at
siųstas telegramas nuo Lietu
vos valdžios ir prez. Smetonos 
ir po kelių dainų lietuvių pro
gramas užsibaigė.

Pasibaigus lietuvių progra-

gaminti mechaniški 
ir tikrai visus žavi.

Toji ugninė muzika tęsėsi 
per 15 minučių. Mums teko gir
dėti iš kitų parodos lankytojų, 
kad toji ugninė muzika kas va
karą yra vis kitokia, su kito- 

Įkiomis spalvomis ir su kitokio
mis gaidomis.

Iš tikrųjų tai buvo ko pažiū
rėti, bet mes iš to nieko nepa- 
simokinom, tik taip sau buvom 
lyg vaikai palinksminti tomis 
sproginčjančiomis ugnimis ir 
muzika.

Karo laukuose irgi yra ma
tomi visokie ugnies sproginėji
mai ir visokios šviesos, tačiau 
karo lauke ugnies šviesos nie
kam linksmumo neneša, išė
mus gal tik tada, kada karo 
vaizdai yra rodomi krutamuo- 
se paveik-sluose^r jaunuoliai 
turi iš to taip Yąjlinamą “tril”. 
Jie apie karo realybes juk ne
supranta. ašt u

Su šviesų ,muzika užsibaigė 
ir to vakaro- Pasaulinės paro
dos. programai, nes dauguma 
pavilionų jau buvo uždaryti, iš
skiriant alaus daržus. Po visų 
kitų programų . užsibaigimo, 
alaus pavilionar”Wiri geriausio 
pasisekimo. PąvMgusi publika 
iš po dienos vaikščiojimo grū
dosi prie barų ir drutinosi alu
mi ir užkandžiais kokiais kur 
galima buvo gauti. Tiek už aliį, 
tiek už užkandžius gana bran
giai reikėjo mokėti.

Šiek tiek dar 
vienur kitur gavę 
sėdėti, pasilsėti, 
mes traukti atgal 
ir baigti Parodos lankymą. 
Nors nuo Parodos iki požemi
nio traukinio stoties visai neto
li buvo, bet pavargusiai publi
kai ir tas sudarė gana didele 
“kelionę”. Stotyje buvo di
džiausias susigrūdimas. Atėjus 
traukiniui, niekas nepaisė nė 
senų, nė mažų, neprisilaikė jo
kio mandagumo. Visi urmu 
grūdosi į traukinius. Drutesni 
ir drąsesni, žinoma, nustūmė 
silpnesniuosius į šalį. Pas mus 
Pittsburghe, nors ir susigrūdi
mo valandose prie gatvekarių, 
seni žmonės, maži vaikai ir 
moterys yra daug daugiau res
pektuojami. New Yorke to vi
sai nesimatė ir mums toks re
ginys buvo visai nepaprastas ir 
teikė nejaukią nuotaiką.

Požeminis traukinys atbėga 
stotin su didžiausiu smarku-

Nevvyorkiečiai giriasi, kad’ 
jie turi pigią transportaciją. 
Tas, žinoma, yra neginčijama 
tiesa. Tur būt niekur kitur už 
5 centus tiek toli nenuvežiuosi 
kaip New Yorko požeminiais 
traukiniais. Bet iš kitur atvažia
vus į New Yorką, nepratusiam 
prie New Yorko tvarkos, ne- 
taip lengva susigaudyti. Nors 
yra pakankamai visokių nuro 
dyinų ir užrašų stotyse, bei 
jei susimaišei tuose užrašuose 
tai traukinyje nėra nieko kito 
ko pasiklausti, kaip tik kelei 
vių, nes traukinyje dažnai nėra 
jokių patarnautojų. Viskas 
veikia automatiškai.

New Yorke važiuodamas po- 
traukiniu neturi ko 

jei pats nežinai, 
kur tau reikia išlipti ar kilą

. Bakanas.
(Bus daugiau)

pavaikščioję, 
progą paši

nu tarėm ir 
į Brooklyną

noma, kad publikos susigrudi- žeminiu
muose gana sėkmingai veikia pasiklausti,
kišenvagiai ir stoties tarnauto
jo pastaba, kad “saugokit kiše- traukinį gauti, ir niekas nepa- 
nius yra labai praktiška ir sako keleiviams kokia gatve ar

m ui, kuris tą dieną sutraukė 
kelias dešimt tūkstančių lietu
vių iš įvairių Amerikos vietų, 
visi išsiskirstė iš parodos aikš
tės kas sau, o mes vos kojas 
vilkdami apžiūrinėj ome parodą 
ir apie 7:30 vai. vak. ją aplei
dome su visais įdomumais. Par
važiavę į stotį jau radome ke
lis savo b.endrakėleivius, o už 
kiek laiko susirinkome visi.

Pasistiprinę New Yorko alu
mi ir pilni įspūdžių bei malonu
mų iš Pasaulinės parodos, sė
dome į traukinį ir važiuojam 
namo į Pittsburghą,

Stasys.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite 

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

garantuotą karą,

PER

gerą 
liku-

kokia išgalite 
duosime 
senąjį, o

arcus

MADŲ

Adresas.

*

Miestas—

Valstija—

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, DL

Vardas----------------

_ //e i
Į?pat^rn BOOK^

DESIMTMETIN1S
IŠPARDAVIMAS

RADIO JUBILIEJAUS PROGA
DYKAI! Didelis Vilnonis Blanketas, Vertas 

$10.00—Su Kiekvienu Pečium

Daugiau savybių yra įdirbta į šį naują Quaker 
negu į bet kokį kitą šildytuvą. Specialiai išde- 
zainmtas Quaker’s auksiniam jubiliejui neša 
jums šias daug laiko ir pinigų taupymo ypaty
bes. Air-Flow Top apytakai pagreitinti... Visual 
Control Dial pirštais kontroliuojamas šildytuvo 
priešaky... Pyrex Flame Panel kad neštų jums 
liepsnos karštį į kambarius . .. Economiser Burn- 
er . žemiausiam liepsnos prisukimui... Radiato
riai for “spot” šilumai... ir Aerovex Base grin
dų kiaurpučiams sumažinti iki minimumo. Nie

kur kitur negalite gauti tokio pui
kuolio, tiek daug prasikišusių ypa
tybių, tiek būtinų! Ir nusistebėsite 
nątyrę, kiek mažai tekainuoja to
kiam visų šauniausiam pečiui įsi
gyti.

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE

3409-3421 SO. HALSTED STREET
TEL. YARDS 3088

1940 METŲ RADIO MODELIAI 
IŠKRAUTI PARODAI

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
WCFL 970 k. nedėlios vakare 9 valandą.
WAAF—920 k. Panedėliais ir Petnyčiomis 4:30 po pietų.
WHFC—1420 k. ketverge kaip 7 vai. vakare

Mes
jūsų
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 pinigu!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien 

iki

Hfirslt 
muziką

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

vėliausias žinias, 
ir kitus Įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose

r *•
KAINA 10 CENTŲ

Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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Nacių-komunistų propaganda
Rašant šiuos žodžius (šeštadienį popiet), vokiečiai 

dar nebuvo paėmę Lvovo (JLembergo), Kai &aęių motori
zuotos priekinės armijos dąlys buvo atmuštos nuo Lvovo, 
jų lėktuvai, skraidydami virš miesto, ėmė barstyti lape
lius. Tuose lapeliuose naciai ragino Lvovą pasiduoti ir 
sakė, kad Anglija ir Francuzija “išdavė lenkus”, neat- 
siysdami pagalbos, kuri buvusi jiems prižadėta.

Šitokią propagandą Vokietijos naciai veda visoje 
Lenkijoje, o taip pat ir neutraliose šalyse. Jie skelbia, 
kad anglai ir francuzai Lenkiją “išdavė”; kad Chamber- 
ląinąs ir Daladier tik laukia, kad vokiečiai Lenkiją už- 
kąriaųtų, o tuomet jie padarysią su Hitleriu taiką, ir ka
ras busiąs pabaigtas.

Nėra kvailesnio melo, kaip šita nacių pasaka. Angli
ja ir Francuzija iš karo nesitrauks, iki jos neparblokš 
Vokietijos -— arba iki pačios nebus parblokštos. Apie^tai 
negali būti mažiausios abejonės.

Bet įdomu, kad tokią pat propagandą uoliai veda ir 
komunistai. Visa Amerikos komunistų spauda pereitos 
savaitės pabaigoje buvo pilną “žinių” apie anglų <fparda- 
vimą Lenkijos”. Vietinis mūsiškių komu-nacių organas 
uždėjo antraštę per visą puslapį, kad “Anglija ir Franci- 
ja išdavė Lenkiją”.

Komunistai iki šiol buvo Maskvos agentai; o dąbUL 
kai Stalinas susibičiuliavo su Hitleriu, jie vis aiškiau ir 
aiškiau virsta ir Vokietijos nacių agentais.

Sąjungininkų karo veiksmai
. 4 J '

“Naujieųps” jąų ųe Wtą yra pąbrėžusios, kad (į^= 
bartinio Europos karo svoris yra ne rytuose, bet vaka
ruose. Nežiūrint, kokius mūšius vojdečiąį laimės Lenki
joje ar kaip jie, vieni arbą kartu su Stalipu, Lenkiją *‘dą- 
įins”, busimos taikos klausimui tatai turės menkos ver
tės. Karą; nulpms kovos tarp anglų ir frąpcuzų vienoje 
pusėje ir vokiečių antroje.

Bųtų gerai, kad šitą tiesą turėtų galvoje įr Lietuvos 
Valdžia. Tegu ji nesiduoda gupdęma prįimti iš Hitlerio 
rankų Vįlpių. Palyvaudama Lenkijos padalinime, einant 
karui, ji gali patekti į Anglijos ir francuzjjoa karo prie
šų eiles, ir tuppięt jos likimas butų surištas sų hįt}erizmo 
likimu. O hitlerizmas bus sutriuškintas, pet jeigu jam 
ęis talkon Stalinas.

Ims laiko tą bestiją parblokšti. Angląi ip frapcųgąi 
ruošiasi ilgam karui. Todėl jie elgiasi atsąrgįąj. Jie nėr 
sįskubiną laužtis per Vokietijos tvirtovių liniją, kųl nėra 
išvalyta nuo vokiečių apkasų, minų, mąšininįų kąpuolių 
lizdų ir spygliuotų vielų teritorija tarpe Frąpcuzijos tvir
tovių jr Vokietijos tvirtovių. Sąjungininkų karų vadovy? 
bė taupo savo kareivių gyvastis.

Pet ji nesėdi, sunėrusi rankas. Ąnglįja naikina juros 
nacių submarinas ir šluoja nuo vandenynų paviršiaus na
cių prekybos laivus, kartu vis labiau ir labiau verždama 
blokados lanką aplink Vokietijos krantus ir uostus. Šitos 
blokados naciai bijo labiau, negu ko kito, nes ji gręsia 
ląįpsniškai pasmaugti ekonominį Vokietijos gyvenimą. 
Aidžiausia nacių viltis yrą ta, kad juos pasižadėjo ap
rūpinti mąįstu, žaliavomis ir karo medžiagomis sovietų 
Ępsiją. Bet kuo jie mokės Stalinui už tuos daiktus?

Tuo pačiu laikų ir sąusupioje sąjungininkai nėra pa
syvus. Vąkąrų fronte jie visą laiką vokiečius puola, stum
dami juos iš stiprių pozįcijų paliąi Luxemburgo sieną ir 
visame Saaro distrikte, kuriąme yra daug vokiečių ang
lių kasyklų, geležies rudos ir dirbtuvių? To distrikto pra
monė naciams jau yra dingusi, kas jiems sydąro be galo 
skaudų smūgį. Jie čia, gal būt, daugiau nustojo, negu 
kad jie pelnė, atimdami iš Lenkijos Aukštąją Sileziją’

Tačiau, gal būt, yra dar svarbesnis dalyką? tąs, kąd, 
mušdami vokiečius, francuzai įrodė, jogei jie sugeba ne 
tiktai gintis, bet ir pulti. Piripiaus visi karo ekspertai sa-* 
kydavo, kad kare tarpe Vokietijos ir Francuzijos fram 
cuzai apsikas už savo Maginot linijos ir nedrįs nosies iš
kišti į kitą pusę, iki Anglijos laivynas neprives vokiečių 
prie bado. Pasirodo, kad franpuzai gali eiti ir į ofensyvą. 
Vokiečių Siegfriedo linija gąli kartais pavirsti iš nacių 
apsigynimo sienos į sąjungininkų bazę įsibrovimui į Vo
kietiją! ,

Taigi pirmosios dvi savaitės karo visai neduoda pa
grindo pesimistiškai žiūrėti .į Europos demokratijų at-

SUSIGINČIJO DęL PR. J. 
ŠLIUPOVienas asmup "Vienybėj e” bara New Yorko pasaulio parodos Lietuvių Dienos Komitetą, kam jisai neleidęs Dr. Jonui Šliupui prabilti į publiką. Sako:“Kiek galima pasidžiaugti gražiu pasisekimu Lietuvių Dienos iškilmių Pasaulinėje Parodoje, tiek reikia pą- smerkti Lietuvių Dienos Kq- miteto vadovybės srovinį siaurumą. Juk čia buvo visų lietuvių, visos mųsų tautos šventė, o ne vien katalikų srovės šveptė.“Šitai sakydamas turiu mintyje neleidimą garbingam Amerikos lietuvių svečiuį, pirmajam Amerikos lietuvių tautinio susipratimo budintę- ,jui Dr. Jonui Šliupui pasveį- x kinti Amerikos lietuvius Lietuvių Dienos iškilmių progą...“Dar labiau pasipiktinau, kuomet vienas Bostono žurnalistas su trimis jaunais; dvasiškiais bandė iš publikos reikalauti, kad jų diriguojamas L. D. Komiteto pirmininkas, kuris vadovavo programai? padarytų atitinkamus žygius ir dėl to, kad p. Budrys Pr. Šliupo vardą paminėjo, pet jų žygis neiŠdegė, nes, mąto- mai, pirmininkas neišdrįso jų reikalavimo išpildyti.”Čia katalikų vadai, iš tiesų, pasielgė labai pąrtyviškai.

STALINO PLANAS 
NEPASISĘKeFnmcųzijps' spciaji^tį vadas Leon Blum sąkPi UųJ ųacių-so- vietų sutarties pasirašymus tą? me momentu fcąi Vpkmtija buvo pa^muošųsį., pulti įenkįją, buvo kąip •. mm?s.sprogimas. Rįtleris ir Sįąljnas tikėjosi, ka<| tas sprogiprąs “suardys yisą Taikus Kroptą”, t: y. jie tjkęjo? si, kad Ąpglija ir Francązįja,

Lietuvos kooperacijos pareigūnai Iš Lietuvos
T—-r—-----

- Kooperacijos darbuotojų‘‘Jisai (Stąlinas) statė s.ą? lygas, kurios buvo beveik bę sąiko ir kuyių tikslas buvp sustiprinti pasiūlytąją sutar? tį, padaryti ją automatišką, pęąplestį jos tikslą ir sukop- soliduoti veikimą, šitos di$? kusi jos tęsėsi daugiaus kaip keturis mėnesius, ir žingsnis po žingsnio visos sąlygos, kurias suformuluodavo SovieJ tai, buvo viena po kitos pri? imtos.“Buvo manoma, kad tos sunkios pastangos netrukus pasibaigs. Kiekvieną valandą buvo laukiania sutarties pasirašymo."Stalinas, iš tiesų, pasirašė, bet jisai pasirašė visą ką kįi ta. Jisai pasirašė sutartį su Hitleriu — sutartį, dėl kurios per tas visas savaites buvo deramasi slaptai. .“Kaip gali bent vienas žmogus nesuprasti, kas čia įvyko, susidūręs su šitokiu biąuriu cinizmu ir dviveidiškumu?” •> 1. « • • v •Taip rašo buvęs TTancuzijos pręjųjerąs Leon Blum, }<uris stovėjo “liaudies fronto” vąl- džjps priešakyje,
“PĘĄSIOS AKYS PUMŲ

Visuomeninio biznio žmonės* — Kooperacijos darbuotoju 
Kooperatyve vedėjais žmonės pasi- 

Kooperatyvai stengįaąi ąąvp politinį veikią^ 
Kąlbęk apie ką nori, tik neliesk; p(h 
rr- Savo rąšies diplomatija.

atlyginimas. — 
tiki. — : 
neutrąlięųpti. — 
litiko^ kląųsįmų 
ma aDsįętl ir feį tąrpfrunkų.(Musiį specialaus korespęndepto Lietuvoje)

Galir

KAUNAS. — Nusitęsus vasaros kaitroms smarkiai nusekė Lietuvos upės. Nemunas tik 1^21 metais tebuvo tiek nusekęs, kaip šiemet. Vietomis upė tiek nebegili, kad ją perbrenda ne tik žmonės, bet ir gyvuliai. Nęmuno vagoje atsirado daug seklumų ir sąlų salelių. Nuo Nemuno aukštupio iki Jurbarko didesnių ir mažesnių salų susidarė net keli šimtai. Dėl sausrų daugelyje vietų pradeda išdžiūti medžiai ir kristi pageltę lapai. Pakelėmis matyti daug nudžiovusių jaunų ir senų medžių.
Lietuvos kooperacijos judėjį-’duria su vyriausybės žmonėmis, mąs jau veik yra sukūręs jos tipingus pąreigunus, tai yra vi- 1 suomeninio biznio žmones, šie 1 kooperacijos atsakingi pareigu- I naį skiriasi iš privataus biznio 1 žmonių tarpo ne tiek savo veikla, nes vieni ir kiti prekiauja, tąrpinipkąują tarp vartotojų ir gamintojo, viepi ir kiti pagaliau nori turėti pelno, tik skirtumas [tame, kad kooperacijoje tasąi pplnas eina tps pačios bendrovės narių bendrai naudai ir kooperacijos dąbotojai gauna nuo- lątinį ątlyginimą, kuris daugeliui atvejų nepareina nuo gauto pelnp.Atskiras kooperatyvas, ąr J^o- operątyvų sąjungos gali turėti įr ląbm didelius pelnus, bet tų kooperatyvų vedėjai, ar direkto- rįąį gauna iš anksto pustatytą ątĮygipiipų, ir jie pelpe nedaly- vąują, j po tarp ąąyęs nepasi- skirsto. Q įe to, tokie kooperatyvų ątsakingi yedėjąi ar direktoriui yra kooperatyvo visumos narių, ar jų įgaliotinių renkami ir renkami dažniausia trims metams.Taigi jų tarnybinis likimas priklauso nuo narių, jei jie na? rių tarpe praranda pasitikėjimą, jie daugiau kooperatyve atsakingoms pareigoms neišrenka? mi.Reikia konstatuoti vieną faktą, kad šįę atsakingi kooperąty? vų vedėjai, ąr direktoriai veik metai į metus perrenkami vienį jr tie pa|ys asmens. Jau yra to? kių yyrų, kųrįe koks penkioliką įr daugiau metų toms pačioms pareigoms kas trys metais įšr renkami.Todėl jau yra lyg susidaręs savotiškas tokio kooperacijos veikėjo tipas. Tai tipas visuome- pinko, kuris ūkiškame gyvenime darbuojasi greta z privataus verslininko, bet jis dirba ne są- Vp naudai, bet visuomenei ir dirba iš anksto už tam tikrą paskirtą atįyginimą. šie kooperacijos veikėjai gauna jau ne taip didelius atlyginimus, jei tuos at|yginimuS palyginti kokius turį privačiame versle. Sakysime, direkįpriai kooperatyvų sąjungų, kurios daro po keletą der šimčįų, o kartais šimtų milioni} litų apyvartos į metus mėnesinis atlyginimas ne didesnis kąip pusantro tūkstančio litų, o to? kios sąjungos, ar žymesnės ko? operatipės bendrovės kartais metinį pelną skaito ne dešimti? mis, bet šimtais tūkstančių Ii? tų. Su visais 1 tais atsakingais kooperącijos veikėjais > veik jokių sutarčių tos bendrovės ne? daro, jų likipias visiškai pn? klausę tik nuo narių pasitikėji? mo.Tai toksai kooperacijos atsa? kingas pareigūnas turi mokėt} suderinti savo reikalus su savų bendrovės, ar kooperacijų sa-r jungos reikalais ir kartu turį sugebėti tų narių tarpe neprarasti pasitikėjimą.Kadangi ir kooperacijoje pu? čia visokie politiniai vėjai, ka? daugi įr čią* dalyvauja visokioj politinės orientacijos žmonės, tai toksai kooperacijos vedėjas, ar direktorius turi mokėti taip vesti savo politinę liniją, kaį vieniems ir kitiems neišsišokus, arba kitaip tarus, jis savo po? litinį nusistatymą turi mokėtį nęitralizuoti ir daugiausia žiu? rėti ūkiškų reikalų, kad jiems savo politiniu veikimu nepa? kenktų ir kartu kooperatyvo narių tarpe neprarastų pasitikėjimo.O be to, kooperatyvai turi 1 daug bendrų reikalų su valsty- ] be, tai yra savo veikloje susi- rimo.

Todėl įr čia jisai turi taip elgtis, kad valstybės atsakingi pareigūnai jam pasitikėtų, nes kitaip toksai bendradarbiavimas butų visiškai neįmanomas, ir tuo pačiu kooperątyvai turėtų nuostolių, arbd nutruktų jų ryšiai su vyriausybės žmonėmis, o kadangi daug kas iš kooperatyvų, bent stambesnių iš vyriausybės turi daug visokių paran- gų, arba primokėjimų, tai tie kooperatyvai stengiasi ir čia savo politinį veikimą neitralizuo- ti. Todėl kooperatyvų atsakingi direktoriai ar reikalų vedėjai viešai politiniam krašto veikimui yra labai neitralųs,Kalbėk su jais apie ką nori, tik neliesk krašto politikos klausimų- čia jie tuos visus klausimus moka labai tylomis apeiti, arba daug ką pasakyti ir kartų nieko nepasakyti, jei norite, tai sąyotįški visuomeniniame u- kįškarpe gyvenime diplomatai.Tąį jau įgudę vyrai, kurie moka liežuvį laikyti už dantų. Jų savotiška profesija ir padėtis verčia juos būti su visais vienodai mandagiais, šitą jų mandagumą, mokėjimą su visais vienodai apsieiti pastebėsite jų kiekviename žingsnyje.Jie visuomet jus sutiks labai maloniai, jei net į juos turėsite mažmožius, jie visuomet jums prideramai pątąrpaus ir duos prideramus nurodymus.Jei turėsite su jais kokius nors biznio reikalus, jie labai jūsų reikalus atsidėję išklausys ir jei juos jūsų siūlomas reikalas suįdomins, jie jums atsakys ■— taip ir savo žodį tesės, nors ir galutinas sprendimas ne visuomet nuo jų vienų priklauso, nąs kai kuriuos plausimus sprendžia valdybos, bet jie moką ir savo valdybų narius taip įtikinti, kad jų pasiūlymai dažniausiai teigiamai sprendžiami. Bet jei jie jūsų norų negalės patenkipti ir tų vedėjų negausite griežtai neigiamą atsakymą. Jįę su jumis maloniai kalbės ir ątsąlęys, kad jūsų iškeltas klausimas yra svarstytinas ir jie tą plausimą įnešią į valdybos posėdį, jei net ir valdyba pasisakys griežtai neigiamai, ir čia jie jums atsakys mandagiai ir dar pridės, kad tasai klausimas ateityje gali būti svarstytinas.
(Bus daugmu)

pirmininką

KAUNAS. — RugpiuČio 2*3 d. grįžo iš ilgesnių atostogų užsienių reikalų ministras J. Urbšys ir pradėjo eiti pareu gas, o rugp. 30 d. grįžo iš atostogų savo ūkyje ir Respublikos Prezidentas, kurs tuojau priėmė ministrągen. Černių ir kelis kitus Ministrų Tarybos narius. Taip pat atvažiuoja į Kauną kaiku- rie Seimo nariai. — Lietuvos generaliniu konsulu Vilniuj skiriamas Dr. Trimakas, ligšiol buvęs Lietuvos atstovybės patarėjas Varšuvoje. — Dėl susisiekimo sutrikimo Vakarų Europoje buvo pakelėj pasilikę kelios dešimtys grįžtančių Lietuvos piliečių, kurie tačiau pirmomis progomis grįžo į Kauną. — Žymiai pasunkėjo laikraščių ir korespondencijos prigavimas iš Vakarų Europos, taippat telefoniniai pasikalbėjimai su kaikuriomis sostinėmis. Turėjusios įvykti Lietuvos-Vo- kietijos derybos dėl pensininkų bei kitų socialių klausimų, kol paaiškės padėtis, laikinai atidėtos. — Speciali Ministrų Tarybos paskirtoji prie Užsienių Reikalų Ministerijos komisija yra gavusi per 5,000 prašymų iš Lietuvos piliečių, kurie turi reikalų su pasilikusiu *K|ąi- pėdos krašte turtu. — Baigiama susitarti dėl Klaipėdos krašto pabėgėlių. Tie, kurie turi Lietuvos pasus, jei jie nėra bausti už tokius nusikaltimus, už kuriuos pagal naują pasų įstatymą atimama Lietuvos pilietybė, galės pasilikti Lietuvos piliečiais.

Komunistąi bando užginčyti* kąd telegramose nebuvę pranešta ąpįe tąi, kad komunistų pąr- tjjo§ viršininkas New Yorko valstijoje prisipažino turėjęs daugiau kaip milipną dolerių partijos pinigų, padėtų bankuose 1937 ir, 193§ pi., ir kad Dįes kupletas susekę, jogeį per tą Jąiką ko,ipųn,i$tų pąrtįją turėjo dauginus kw dešimtį milįonų apyvartos. Bet tai yrą fąktM?Associatedjl P^ess telegrama iš Washingtoąo, datuota rugsė- jo-Septembefk/12 d., visa tąi pranešė. Toje telegramoje buvo pasakyta, kad William Brow- der, komunistų partijos pirmi- 1 distrikte, duodamas. parodymus kongreso komitetui, tyrinėjančiam ne-ą- merikoninius veikimus, prisipažino “vartojęs $1,302,000 New Yorko valstijos organizacijos pinigų 1937 m. ir 1938 metais.” (“handled $1,302,000 in funds of tlie New York statė organi- zątiop ių 1937 and 1938”).Toliaus, toje pačioje telegramoje buvo pasakyta, kad tuo pačiu laiku kongreso komiteto advokatas Rhea Whitley ^atnešė nuo komiteto buchalterio įrodymą, kad 43 komunistų partijos knygvedžių atskaitos rodo, jogei per tą laiką buvo padaryta apyvartos už $10,164,000” (“transactions totaling $10,164,- 000”)t :Ęodėl mūsiškiai komu-paciai bando šituos faktus užginčyti? Pirmiąusia dėlto, kad tie faktai ąiškįąi liudija, jogei jų vadinamą “pąrtiją”, finansuoja sovietų valdžia. Juk net Amerikos kapitalistinė republikonų nartir ja neišlpid^ia po 5 milionus dolerių per metus (išįmąnt prezidento rinkimų metus).Antrą, tie faktai apie milio* pus dolerių komunistų partijos ižde labai kvailoje padėtyje pastato tos partijos narius ir sim? pątįzątoriųs, iš kurių Browdęrią Į$ka puolą tos kauliją aukų vi? spkįęms reikalams, skųsdamasi sąvp “petųrįu”. pasirodo, kad kpiųunįstų ”ęiliniai nąriąi” ir prifąrėj^į yrą visą laiką bągė? dįškąi apgaudinėjami .ir Įšnau?

jiusigąndusįfls, kapituliuos prHninkas NeWi.„ Yorkosai nqrį sp Lenkija.“Musų Jąįmęi”, rašo Reon Blum, "tas Frąntas ąąsugrių- vp.” •- .Vadinasi, nąciams ir bolševikams ųepasisekė iššaukti naują "Miuncheną”. Ęet Jž tai jie į- Ipąųkė Europą į karą. « * . 
ĮJįąm'i Maskvos apgavystėL. Blum kaltipa sovietų valdžią ųe tiktai ųž |ąi, kąd ji §u- sidėjp su naciąi$. sąko, kąd taį dar nėrą did^ftusįas Maskvos nusikąįtjm?5 pąąaųjio tąįkaį ip dapbipij|kų kfeseį-Jeigu Stąlinąs, pąyy^džįui, butų peręitą saųsįo mėnesį pareiškęs, kad jisąį nenori dąp- giaus tprėti pieko bendro su anglais ir frąncų^ąją po to, kai buvo leista fašistąm? UŽkgPaVli Etiopiją, Ispaniją įr ČękOSloya- kiją; kad jisai ęįftlW pMS Makosiąs taikos sų VokįeHją, — tai (rašo L. Blųm) blUty buvę galima Staliną kyįtjkUPU: PuFOr dinėjant tokio jo nusistatymo klaitlingumą, beį nebotų buvę pagrindo pąsįpįktipimuį.pet Stalinas to nepareiškė- priešingai. Per sovietu spčud^ taipgi ir per komuųjsfų parfi? jas visose šalyse buvo skelbia? ma, kad reikia §teigtį hendr^ Taikos Frontą apaigpdmul mm hįtierizmu? Anglijos įr Praneusir jos valdžios buvo pakviestos atsiųsti į Maskvą atstovus tę Fronto sudarymui, ir nuo įjąr lapdžip menąs jo pj-^sįdejo depy? bps.

" ....... ........ ... . "g* i-inl r.'j'.r • JTnrr’7 r.vA".G.;rr

eit}. Tiesa, kad Lenkijoje nąciai laimi vienų pergalę pq 
kitos. Bet to buvo galimą laukti. Pey tuos metus, kai 
Varšuvą flirtavo sy Hitleriu, įy ąngląi'pędąye
jai pinigų ginklams, ir kąraą ją užlupo ąęprisipengušįų. 
Lenkiją dat>ąr dalinai atjjeka bausmę, ,už prp-nacišką 
pulk. Beko politiką. Bet raktas į Europos ateitį yra ne 
lenkų rankose.

Margumynai 
Dirbtinė pabaisą gąsdi

no žmonesNeseniai Hokkaidps saips gyventojai (Japonijoj) turėjo nemaža baimes- Netoliese minėtos salos ėmė da^pai rodytis didžiulė pabaisą, kuri už- puldavusi netgi žvejų laivus. Iš pradžių netikėta žvejų tvirtinimams. pet paskiau, kąi laikraštininkams pasisekdavo nufotografuoti tą pabaisą, kurios nuotraukas spausdino Jaikraščįaį, taį jau įgyventojuose kilo didžiausias nerimas. Imta reikalauti, kad vietinė valdžia kaip nors tą pabaisą pašalintų. Vietinė vald? Žia kartą išsiuntė gerai aprūpintų pavandenių laivų eks- pedipiją pamate pabaisą. Įtem? pimąs didžiausias. Bet kaip nusistebėta, kai pątįrta, kad toji pabaisą buvo padaryta iš gumos? Vėliau paaiškėjo, kad ai buvusį vįsąį nekalta studentų išdaiga, kuri tačiau sukėlė gyventojuose nemaža ne-

KAUNAS. — Ministras pirmininkes Černius priėmęs spaudos atstovus, jiems dėl dabartinės įtemptos tarptautinės būklės ir Lietuvos laikysenos pareiškė: “Musų ginkluotosios jėgos gins Lietuvos teritorija nuo kiekvieno užpuolimo, kurs kėsintųsi ją pažeisti. Vyriausybė ir kariuomenė budi Lietuvos nepriklausomybės sargyboje. Ryšium su įtempta tarptautine padėtimi ir kitos neutralinės valstybės taip pat ėmėsi plačių saugumo priemonių. Todėl ir musų kariuomehė papildytą pašaukiant atsarginius. Tikime, kad šiuo metu tiesioginis pavojus musų kraštui negresia. Musų kaimynai yra pakartotinai pažymėję gerbsią Rietųvps neutralumą. Tačiaugos ir atsargumo priemonės.Bąigdamas mmisteris pirini- ninkas kvietė visus piliečius išlaikyti tvarkų įr rimtį, nepasiduoti gandams ir kurstymams, drausmingai ir vieningai dirbti savo darbą, užmiršti savo gin- ČHS ir nekelti nesantaikos įr sroviniu skirtumų.Lietuvos re
busu bąi- mė-

KAUNAS.mų gamyba kinų kronikai vo atiduota koncesinjpkui, kuriuo koncesijos sutartis giąsi ateinantį balandžionesį. Numatoma kino kroniką ir bendrai filmų gamybą visiškai pertvarkyti pagal naujausių modernios kino technikos reikalavimus. .
Remkite tuos, kurię 
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J. Lapaitis

Kapitalizmo bėdos
Darbininkas negali tepti 

milijonierium

Jokia kita visuomenės parti
ja taip smarkiai nepuola kapi
talizmo ir taip skaudžiai jo ne
kritikuoja kaip socialistai. Kai 
kurie žmonės mano, kad socia
listai tatai daro dėl “paprati
mo”, “nąandrųmo” arba pavy
do. Jie dažnai ima įrodinėti, kad 
tas arba anas žmogus kadaise 
buvęs paprastas darbininkas, 
bet per savo pastangas ir dėl 
didelio taupumo likęs milijonie
rium. šie ir jiems panašus ar
gumentai išeina iš nemokslintų 
žmonių lupų ir neišlaiko kriti
kos. Jeigu mes panaudosime 
mokslą, kurį įgijome pradžios 
mokykloje, mes lengvai prieisi
me išvados, kad joks darbinin
kas vien tik savo uždarbiu ne
gali tepti milijonierium. Saky
sime, kad vidutinė Amerikos 
darbininko alga yra pusantro 
tūkstančio dolerių per metus. 
Neskaitant būtiniausių gyveni
mui išlaidų (maistui, butui, ap- 
sirenigmui ir kt.), žmogus su 
tokia alga turėtų išgyventi arti 
septynių šimtų metų, idant pa
darytų milijoną dolerių.

Kapitalizmas turi daug stam
bių ydų, kurias socialistai kri
tikuoja ir pranašauja jam ga
lą. Laikraščio straipsnyje visų 
tų ydų nebus galima išnagrinėti. 
Tenkinsimos suminėj imu tik kai 
kurių stambesnių kapitalizmo 
bėdų.

Buržuazija savo laiku atliko 
naudingą darbą

Kad ir taip dar atkakliai kri
tikuodami ir kovoddrrti kapita
lizmo santvarką, socialistai žino 
geriau, negu kas kitas, kad ka
pitalistai atliko naudingą visuo
menei darbą. Iš pirmesnių LSS 
žiniose tilpusių straipsnių skai* 
tytojai žino, kad kapitalizmas 
prasidėjo 
lių. Kaip 
Jungtines 
Pradžioje
mo šioje šalyje žemės buvo pa
kankamai ir kiekvienas žmogus 
lengvai galėjo žemės įsigyti. A- 
jnatų dirbtuvėlės ėmę steigtis ir

iš amatinių dirbtuvė- 
pavyzdį, galime imti 
Amerikos Valstybes, 
respublikos įsikuri-

EGG $6.00
NUT . $6.00
BIG LUMP $6.00
MINE RUN .................... $5.75
SCRE^INGŠ ............... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

INSURANCE
(APDRAŲDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANPŲ,
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ,
• APDRĄUDĄ 1LANPŲ,
e TAVERNŲ Ir namu savi* 

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl-

NAUJIENŲ
Bąšttaėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted Si

Raštiaft atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais * g- A * -•

veikti privačių žmonių sumany
mu ir pastangomis. Geriausi 
darbo įrankiai buvo paprasti 
rankų darbo įrankiai. Kiekvie
nas amatininkas lengvai galėjo 
tekius įrankius įsigyti ir savo 
amatą praktikuoti namie arba 
mažoje dirbtuvėlėje, čia kapita
lo nereikėjo. Reikėjo tik išmok
ti kokį nors amatą. Žmonės, ku
rie eidavo amatų mokintis pas 
kitus, ekonominiai nebuvo pri
klausomi dirbtuvių savinin
kams. Savinipkąs ir mokinys 
diybo prie |o paties varstoto. 
Amatą išmokęs, kiekvienas ga
lėjo įsisteigti savo dirbtuvę ir 
būti nepriklausomas amatinin
kas. Kiekvienas amatininkas tu
rėjo savo įrankius.

Laikui bėgant tos amatų dirb
tuvės augo ir plėtėsi. Su laiku 
prasidėjo mašinų išradimas ir 
pritaikymas įvairiems fabri
kams. Dirbtuvių savininkai tarp 
savęs pradėjo lenktynes, idant 
kuopigiausiai pagaminti ir par
duoti savo produktus; O pigiau 
galėjo pagaminti tas, kas įsi
gydavo geresnes mašinas. Tuo 
budu kapitalistinė gamyba, ga- L 
myba paremta pelnu, skatino 
mašinų išradimą ir jų tobulini
mą. Mašinų pagalba žmonija 
gali trumpesniu laiku ir mažes
nėmis pastangomis daugiau dar
bo nudirbti. Mašinų pritaiky
mas ūky taip pat žymiai prisi- ‘ 
dėjo prie vergijos panaikinimo.

Privatiškas mašinų valdymas 
pasidarė visuomenei našta.

Kas buvo gera ir naudinga 
pora ar trejetą ‘šimtų metų at
gal, šiandien pasidarė sunki vi
suomenei naštą. Paprasti darbo 
įrankiai išaugo į milžiniškas ir 
komplikuotas mašinas, kurias 
varę garo arba elektros jėga. 
Tokios mašinos pavaduoja šim
tus darbininkų. Vietoj mažų 
dirbtuvių, šiandien mes turime 
fabrikus, po kurių stogais dir
ba šimtai, o dažnai net tūkstan
čiai darbininkų, čia ęina masi
nę ii’ prganizųota gamyba. Dar
bo padalinimas ir specialybė į- 
vairiose pramonėse puikiai iš
vystyta. Gamyba įgijo socialį 
pubndį-

Kapitaljstinėj santvarkoj dar
bininkas pasijuto atsiskyręs nuo 
darbo įrankių. Jis neteko eko
nominės nepriklausomybės. Mi
lijonai darbininkų šioje šalyje 
vaikšto apskurę, bet jie neturi 
nei ipedžiagos, ne; staklių, kad 
galėtų sąu drabužius pasidaryti. 
Šiais nedarbo laikais didelė dar
bininkų armija kenčia alkį, bet 
jie neturi nei žemės, ne; žemęi 
ilirbtl įrankių, Įd^nt pasigamin
tų sau maistą. Nepiažąs skai
čius žmonių gyvena netinka
muose gyvenimui butuose, bet 
namams statyti medžiagai pa
rūpinti reikia dirbtuvių ir ma
šinų, kurių dąrhinjnka; neturi. 
Net tokios socialio pobūdžio 
miesto gyventojui reikmenos, 
kaip elektros šv|esa ir valgiui 
virti dujos vąldopios privačių 
kopipauįjų- Fabrikai, mašinos, 
Žęn;ė, kasyklos, geležinkeliai ir 
k t. yra kapitalistų rankose.

• •

Nedarbas.

Vięną stembteuste kapitalisti-. 
ųės santvarkos ydų yra nedar
bas. Gamtos turtų ir žalios me
džiagos Amerikoje netrūksta, 
vienok matome milijonus žmo
nių nudriskusiu, išalkusių ir ite 
Imontekos pastogės- Rutiniąu- 

gyvenimui dalykus jie ga
lėtų pasidaryti. Pajėgų ir paty
rimo pas žmones netruktų. Ta
čiau gamyba; žmonių reikalą-? 
vimams tenkinti skersai kelio 
stovi moderniškos mašinos, km 
vias valdo kapitalistai. Prieš Pa-

negalėdavo gauti darbą, Pra
monės krizės metais bedarbiu 
skaičius siekdavo virš penkių 
milijonų- Po Pasaulinio karo 
kilusi bedarbė turėjo jau apie 
dvyliką milijonų bedarbių. Ne
žiūrint vyriausybės pastangų be
darbių skaičių sumažinti, per 
dešimtį metų tas bedarbių skai
čius tenukrito, rodos, tik ligi 
ąštuonių milijonų. Jeįgų šio vq- 
kiečių-lenkų karo butų išvengtą, 
|ai pastovi Amerikos bedarbių 
armija veikiausia butų pasilikus 
aštuoni milijonai žmonių. Tuo 
būdų 
donja 
ligą.

jiedarbas darosi nepagy- 
kapita|istin.ėj santvarkoj

ko paeina nedarbas?Iš

Darbo įrankių išradimas, jų 
tobpiįnimas te pritaikymas įvai
rioms pramonėms yra naudin
gas žmonijai. Pąnaudojimąs 
gamtos jėgų mašinoms varyti 
palengvina žmogaus darbą. 
Žmonijos tikslas yra su mažiau 
laiko ir pastangų tenkinti savo 
reikalavimus. Išradimai ir pti- 
tąikomąsĮsi mokslas tam tikslui 
padeda. Išradimai stumia žmo
niją į didesnį skurdą todėl, kad 
visuomenės santvarka neprisi
laiko prie pasikeitusių ekono- 
mįpių sąlygų.

Nedarbas nėra malonus reiš
kinys ir patiems kapitalistams. 
Nedarbo metu žmonės pradeda 
nerimauti. Jie daro spaudimą į 
vyriausybę, kad toji pravestų 
dąrbininkapis naudingus įstaty
mus, apribotų dienos darbo lai
ką, nustatytų algas, pašalintų iš 
darbo vaikus ir 1.1. Kapitalistai 
žino, jog nedarbas neina jiems 
į paudą. Bęt ką jie gali daryti? 
Fabrikai nedirba todėl, kad pa
gamintų pardavimui produktų 
nieks neišperka. Kad ir taip dar 
reikalingi žmonėms butų įvai
rus produktai, jie jų įsigyti ne
gali, nes pelnu paremta gamy
ba priėjo tokį laipsnį, jogei su-

Nąpjienu-Aęnie ^elephpto
Glįfford H- De Rogcje, bu

vęs ehieag^s, kurte įstojp 
į prancūzų armiją Tai pir
mas amerikietis, kuris iąip 
padarė. Per pasaulinį karą 
jis tarnavo aviacijgje.

dėjus visų durbtemkų algas į 
daiktą ta pinigų suma nepajėgi 
tų nupirkti Visų darbininką pa
gamintus produktus. Fabrikan
tai to ‘‘perviršio” taip pat ųepą? 
jėgia sunaudoti, peš jų skaičius 
nedidelis.

Seniau fabrikantai atliekamą 
produktų perviršį siųsdavo į ki
tas, daugiau tękmkoje atsiliku
sias šalis. Bet atsiminkime, Rąd 
dabartinis kapitalizmas nėrą 
vienos bet kurios tautos padą-? 
ras. Jis yra tąrptaųtinis, Ęąip 
auga pramonė šiam krašte, taip 
jį auga ir plečiasi kitose šalyse- 
Todėl produktų perviršiui išga
benti rinkos mažėja. Kada kapi
talistams pasidaro ankšta savo 
tautoje jie pradeda kelti kivir
čus kitose tautose. Prasideda

sis, ir, galų gUle, karas.

saulini karų nprmaliu ĮaiĮęu po- 
ra milijonų žmonių Amerikoje

komunistų judėjimo smegenis

AMERIKOS KOMUNISTAMS ŽVALGY
BININKŲ ROLĖ

---- zra —«—Tt—; 1

1918 metai, Kąiriająm Ame-.taip ir reikią — amen! 
rikos socialistų partijos ir jos Tačiau jau nebe visi. Žydai, 
dąlįy sparnui partijos laikysena kurie, bent Amerikoje, sudarė 
nepakankamai radikali.

pąrtįją spsknte<W- Kairia- |r šelpė jį pinkais, bėga ląųk 
ąpąrnjąi vąžteoją Mft^VOn pa- |š Stalino garbintojų tarpo. Ll- 
sąplįo revplmcijos kurti.

Vėliąu įsteigiama komunistų komunistų organizacijų. Jau pa- 
partija. Socialistai atakuojami spruko Broun, jąų pasitraukė 
kaipo socialpątriotai, sociališda- Louis Fisher, jąy kitokią gtes- 
vikąi. , mę gieda “The Nation” ir “The

Dar vėliau komunistai dirba New Republic”, jau pašalintas 
ialšyyus pinigus — vis pasaulio |š mokytojų unijos vadovybės 
revoliucijos interesuose, valgo New Ygrke Jerom Davis, jau 
aukas skirtas badaujantiems kyla automobilių ir kitų darbi- 

nĮnky unijose reikalavimai šluo
ti komunistus lauk iš vadovy
bės.

Idėjų, kuriomis komunistai 
masino minias, nebėra. Nuo 
masino minias, nebėra. Jie per
simetė į aršiausios pasauly re- 
ąkpijpS abąsą — į Hitlerio glė
bį, Darbininkų judėjimas, libe
ralusis judėjimas šalinasi ko- 

Imunistų, kaip užkrėstu pikta Ii- 
aa.

KomPOtete buręjiai musų tar
pe veikiausia pasiliks ir ateity. 
Bet jau nebe “radikalių” idėjų 
žmonės, o grynai Stalino ir Hit- 
lęr|o ągęntai, gauną mitybą iš 

:savp darbdavių ir tarnaują 
i jiems kaip agentai, kaipo žval-

JjerąJgj įraųkiąsi iš pagalbinių

Lietuvis Plumberis
"* ■ «

Laisniuotas —
GAS FITTINGS ąnd SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVĖRNS 

JRĘNGĮA STOKERIUS

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

'JB' . H

toijtei tonto, Druska dm- 
btetekų organtearijas, garbina 
sovięty rojų.

Gyvenimas rieda bu sųstoji- 
mon, Stelim šaudo raudono- 

armijas generolus, rusų m 
voliupijns vadus. Jos teoretikus 
Ir diplomatus, Išsigandę, drėbė 
dmni komunistei kalba: taip te 
reikia, nes jie telkėsi parduoti 
Rusiją vokiečiams ir japonams, 
pražudyti darbininkų tėvynę, 
likviduoti revoliucijos tehnėjn 
mus.

Išžudęs revoliucijos vadus ir 
generolus, Stalinas pats pasija? 
šo sutartį su Hitleriu te -lapo.- 
pija ir stoja Hitleriui talkon ka? 
re-

O Stalino sekėjai poteriaujat gybininkai.
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Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus. 
Žema kainą. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi prisėtom an
glis į visąs miesto cjalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408
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9 LIGONINES 

HOSPITALS
SYEIĘATPSKWWAŠ

TONSILAI IŠIMAMI už $ | £.50 
ąYDYMĄS LIGONINĖJ 

ąAUDONG¥SL®S IŠIMAMA viena 
dieną Ligoninėje ... M5-°°

REUMATIZMAS *5,00
Greitai Palengvinama.
VISAS LIGAS GYDOMA $ j .00 

Ękzaminaciją įskaitant vaistus
DOttGtAŠ P ARK HOSPITAJL 
1900 So- Kedzie Ąve., Chicago 

TeL Lawndale 57Ž71

Lenkijos liaudis
; .1

Kominternas turi 
naują sekretorių

• FOTOGRAFAS

RUSIJOS SOCIALISTAI SMERKIA STA- 
LIN0-H1TLERI0 PAKTA

Rusų social-revoliucionierių kratijps ir šod|alizmo pardavi- 
Pąryžiaus organizacija išleido mąs.” *
pareiškimą, kuris smerkia HR- 
jęrio-Sta|ino draugingumo pak
tą. Pareiškimą pasirašo N. Avk- 
sentjev ir V. Zenzinov. Tarp ko 
kiįa pąręišk|mąs sako:

“Daugiau nei dvidešimts 
metų mes, rusai socialistai, bai
sios rusų liaudies tragedijos ste
bėtojai, patys atsiradę bolševi
kiško teroro pasėkoje už tėvy
nės ribų, įrodteėjom Europai ir 
vjsam pasauliui tą pavojų, ku
rį visiems reiškė bolševizmas. 
Visam pasauliui mes rodėme 
bolševikus, kaipo priešus demo- 
krątijos, socializmo ir laisvės, 
kurie nęparę|škia rusų liaudies 
valios ir negina jos interesų.”

Rysijps Soęįąldęmokratų Dar
bininkų Partijos užsienių dele
gacija taipgi išleido pareiškimą 
ir tuo pačių reikalu, kaip ir so- 
ęįąį-ręyoliųętenioriąi. Ve pora 
jštrąukų |š jp:

“Koki nebūtų slapti Stalino 
vyriausybės tikslai ir tolesni pla
nai, jos pasirašytas paktas da
bartiniu Jąikų reiškia prižadą 
SpYietų nputrųlReto Hitlerio 
ruošiamame kare ir yra, todėl, 
tiesiogė Vokietijos diktatoriui 
parama. Mažindama Hitlerio a- 
kyse karo riziką ir stiprindama 
jo apskaičiavimus karą laimėti, 
Stalino vyriausybė padeda Hit- 
lęriui iš užburto rato išeiti ic_  _A. ...... , __ o____
ugdo jo temteę agresijų- Gąs-ltų karių prieš Hitlerį ;r Staliną 
dindamas Hitlerio režimo prie
šus Vokietijoje ir stiprindamas 
fašistines ir kapituliavimo nuo
taikas kitose šalyse, paktas pa
deda įsitvirtinti vokiškam ir pa
sauliniam fašizmui tam mir- 
tiųąm teikęs demękrątįjps ir 
socializmo priešui.

“Suprantama, todėl, kad dar- 
btemkijos miniose ir, ypatingai,

• tuosę jos sluoksniuose, 
didžiausias viltis kreipė į sovie
tų sąjungą, haųjas ir taip neti
kėtas joms Stalino vyriausybės 
aktąs pagimdė didžiausį sumi
šimą įy iššaukė • pasipiktinimą, 
kaip smūgis taikai, kaip demo-

mąs.
Kai rusai šč'cialdemokratąi ir 

social-revoiiucionieriai rašė ši
tuos pdreiškiniūs, atrodė, kad 
Stalinas pasiliks neutralus ka
rę, jeigu Hitleris karą iššauktų, 
šiandien jau žinoma, kad Stali
nas pilnai susigiminiavo su; Hit
leriu ir abu kartu jie terioja 
Lenkiją.
•r ,

Iš darbininkų judė
jimo užsieniuose

Anglijoje orgamzuętes dąrbi- 
nįnRų jųdęjiipąs pilnai remią ;r 
teikia visą galimą pagalbą val
džiai Vokietijos hitlerizmą ko
voti.

Šiomis dienomis Airijos dar
bininkų atstovas koresponden
tams pasakę: Šiandien neutra
lus ąš galiu pasilipti tik norė
damas ĮĮįtlerįui pąsiternailti.

Vos prieš dieną-kitą, kai Hit
leris pradėjo karą Lenkijoje, 
lenkų socialistų partija pasiuntė 
britų darbo partijos dienraščiui 
“Tl;ę Daily Hęyą|į” pąreišk|mą: 
“Esame dėkingi už jūsų ištiki
mumą bendram tikslui. Jeigu 
valanda išmuš, męs kovosime 
už jūsų ir savo laisvę.”

Į^ąiijosios Zeląpdijos socialis
tinė valdžia, vadovaujama 
premjero Savage’, jau pasiuntė 
Europon 6,000 gerai apginkluo-

Vokiečiams ir rusams terte- 
jąnt įęnklją, į ją atkreiptai 
šiandien pasaulio dėmusis, Kai' 
bą apie ją ir lietuviai.

Tarp ko kitą nurodoma, kąd 
Lenkiją padėjo Hitleriui Čeko
slovakiją sudraskyti. Prisime
nama, kad lenkai pagrobė Vil
nių. Akcentuojama, kad Lenki
joj veikia pųsiąų-diktątųra, kad 
lęnkų valdantieji sluoksniai, y- 
patlngai dvarininkai, yrą gal 
būt arogantiškesni, žiauresni 
kailteteninii nri kitų šalių toki 
pąt sluoksniai, ir kąd iš jų ge
ro tikėtis negalima.

Visa tą; teisybę, Bet reikia at
skirti Lenkijos valdovus nuo 
Lenkijos žmonių, nuo liaudies. 
Pati Lenkijos liaudis kovojo, 
ikj pąskųtiniųjų dienų prieš ką? 
rą, sąvų valdovus. Kovos rezul
tatui matomi.

Pavyzdžiui, šių metų gegužės 
d, 45-sę Lenkijos įmestuose 

ir miesteliuose įvyko tarybų (ai- 
dermanų) rinkimai. Išrinkti 1,- 
226 atstovai. Ir rinkimuose len
kų spciąlistų pųrtįja laimėjo 
335 vietąs, žydai soęiaĮįslai 46 
vietas — visi socialistai paėmė 
413 atstovų vietas. Tuo gi tarpų 
partija rėmusi valdžią, Becko ir 
Mosciskio partija, šituose rinki
muose laimėjo tik 298 vietas.

Kalbant apie Repkiją tenka 
ątmin|;, ka4 lenku vyriausybe 
tpli gražų nerepre^enjųoją Len
kijos žmonių, liaudies troškimų 
įr vilties. Ir dar tenka prisimin
ti, kad ir Lietuvos Smetona su 
taųtiųinkąis norą Ęietųvos liau
dies popų išraiška.

kariaut;.
Australijos dąrbfpinkai, or

ganizuotas šalįes darbinipkų ju
dėjimus, juo pilniausia remią 
karą prieš hitlerizmą ir staliniz
mą.

Dar įdomesnis reiškinys pa t 

sirodo Indijoje, Eilę metų Indi
jos Kongreso Partija kovojo 
Anglijos dominavimą. Dabar ir 

jos 
karui. Vienas indusų vadas, M. 
N. Roy, pareiškė, kad visi lais- 
vę mylintys žmonės sveikina 
Britanijos valdžią dėl jos nusi- 
tąrimo padaryti galą HiUeriz- 
mui.

ingai, Anglijos doininayimą. Uabar 
kurie čia didėja pritarimas Britanij

... ... . —

Europos socialistai 
kare

Komunistų internacionalas 
turi naują sekretorių — D. Z. 
Ąfanpilskį.

Senasis sekretorius — Geor- 
gi Dimįįppv — nežinia kur din
go. Gal jau “likviduotas”, gal

vykią, p gal yra ruošiamas jam 
teismas. Stalino Rusijoj įtakin
giems komunistams nesąugu gy
venti.

Praeity, Hitlerio režimo pra
džioje, Dimitrov buvo areštuo
tas Vokietijoje ir kaltinamas 
parlamento rūmų padegimu. Iš
teisintas, jis nuvyko į Maskvą, 
patapo Komiu temo 
rium.

O dabar... Dabar 
kad ko gera, Stalino
bė gali iškelti Dimitrovui bylą 
ir kaitinti jį sabotažuojant drau
gingą Sovietų Rusijai tautą 
(Vokietiją) B gi pats Dimilrov 
gali prisipažinti Maskvos teis* 
me, kad jis padegė Vokietijos 
parlamento rųmus. Juk “prisi*

sekreto-

kalbama, 
vyriausy-

,clĮarinas1 ^inovjevąs ir kiti ko
munistų vadai.

Francurijos pręmjerąs Dala- 
dĮęr pastelę spcjalistų partija? 
dvi pęsvąFbias, vietas ministerių 
kabinete. Socialistai atsisakė 
priimti jas, nes jų partijos svar
bą parlamente duodą jįems pa? 
grinda ręjkąteuR ątsakpmtege^ 
n|ų vietų.

Vienok Frantojfls ąopiąlistą| 
panikę, tete jje vemia visomis 
pajėgomis valdžią dabartinių 
karo rnatih

Britanijoj prieš sąvąitę ląiko 
Darbo Partija atsisakė priimti 
vietas perorganizuotame minis- 
terių kabinete. Tačiau Darbo 
Partiją prižadėjo pilniąųą;ą pa- 
raute vatežtei pastangose 
Hitlerio režimą sunaikinti.

Rusai sveikina Hit 
lęri su laimėjimais
Kai Hitleris ir Stalinas pasi

rašė draugingumo paktą, komu
nistai aiškino, kad paktas palai
kys taiką. Kitas komunistų aiš- 
kjnUDgS buvo, kad pasirašytas 
pąktas yra tik nepuolimo, o ne 
draugingumo, sutartis.

Tuo gi tarpu rugsėjo 10 d. 
rusų armijų vadovybė pasiuntė 
Vokietijos kariuomenės vadovy
bei telegramas, sveikindama na
cius su laimėjimais Lenkijoje.

Pasveikinimus vokiečiai gavo 
tuo metu, kai jų pranešimai sa
kė, kad į keletą valandų jie pa
ims Varšuvą.

Suprantama, taip ir turi drau
gai elgtis.

(Kai šita pastabėle buvo ra
šoma, tai iš Europos praneši
mų matėsi tik šilta komunistų 
užuojauta Hitleriui ir jo na
ciams. šiandien Stalino simpa
tijos pasikeitė į akciją: jis šo
ko H^terite įalkon, jau įr jis 
terioją įęnkiją. Raudonasis fa
šizmas ir rudasis bolševizmas 
šiąmlien, kaip draugai, kaip 
kfpjteb Kaip artimiausi bičių- 
Itei, kariauja prieš Europos ir 
viso pasaulio demokratiją, prieš 
laisvę, prieš liaudies teises.)

Pirkite tose krąųtųvęsĄ ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd SL 
TeL ENG. 5883-5840

MADOS

No. 4207—Naujos mados rudeninė 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20 taipgi 32, 34. 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau vjrš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
tutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę 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 DepL, 1739. 
So. Halsted StM Chicago, HL
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WE STAY OUT?CAN

MISS LITHUANIA 1939

True Freedom

as congested. we

who had 
of these 
partaken

stay out of the Euro- That ąuestion is being
own vessels. Thus 
by putting an end

compo- an acto our free a man mušt political, personai,

sing mu- Pir-

to keep us out the first next present unneu-> by “cash and
sąuirrels peeping out of seeking a sign of the so characteristic of the coast. Būt too hot or too cold,native claimed it was always

asked While ricans theiran even larger proportion of us eonsider it our duty to stay out >f the European conflagration.

Chorus to interpret it.”

By MISS B. BALICKAS
■■■ I. ,, I ,(Continued)We found that anyone hung up his hat in any gingerbread houses andof the flesh of a ripe fig for the lašt five years, was proclaimed a native. When the Iowan or Ohioans in Los Angeles have a picnic the city is almost deserted. The šame goes for the “Bacon and Eggers”, the Townsendites, who run over La Brea Pits with sandwiches fes- tooned around their necks. La Brea Pits, a former old swamp land, now a beautiful park for picnics, is the only reason for permitting Los Angeles any historical significance. From immemorial times, strange extinct species of animals were be- trayed by the swamp into giving up their white bones to future geo- logists. So we found out that even in antedeluvian days the traffic in Los Angeles was just

constant sun was not synchronized to our “san souci” enjoyment of things as they were. Incased luggage to keep warm, we likę rel sun ern thecomfortable. Well, they probably never saved enough money to re- turn home.Nevertheless wė had a gay time. The hospitality of those charming California girls, our hostess from Berkeley campus, left nothing to be desired. All day long we were busy as buttons, glowing in the rich flavor of new personalities, leaming the narnės of over a hun- dred individuals, attending meet- ings, keeping secret rituals, discus- sing women’s problems in co-edu- cational institutions, electing offi- cers, arranging decorations and en- tertainment for our Founders. We climaxed the whirl of activity with a formai banąuet honoring our three generations, and with a dress parade of our Founder’s Day Period. What a giddy display of costumes it was—lovely frothy lace dresses, pinched waists, full gathered backs, lace petticoats, lace panties and a scandalous red taffeta slip. The lovliest one was a wedding gown of immaterial beauty for our ac- belonging to a Mother in New tivities. Štili we were unprepared Orleans and worn by her daugh- for the chilling moisture that clung ter. to the sea blown air; and the in-

our conven- and with a over the re-Meanwhile we had tion to take care of “coup de main”, took sort of Asilomar by-the-Sea for aweek’s engagement. The magical sovereignity of the Pacific embo- died in the rhythmic ripples splash- ing against the rocky coast, and the grotesąue cypress trees bent in in- teresting silhouettes against the sky, provided us with a background
(To Be Continued)

NAUJIENOS, Chicago, III.
, ■ .-4..U.--------------------------- --------- . - , , ;

Pirmadien., rugsėjo 18, 1939
......l ... . ... .4 . .....

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

MONDAY, SEPTEMBER 18, 1939

LITHUANIA TO BE REPRESENTED AT 
1940 AUTO SH0W

in our looked a bar- wanų south-

Show Opens Nov. 4th at Inter 
national Amphitheatre

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

You had all better send in your eontributions early, for it looks as though next week it’s going to be čough sledding for all you contri- butors. Why? Sūrely you don’t ex- pect snow so early in the season?Yeah, I know, “bum joke” būt since I’ve been feeljng so good lately, anything is bound to hap- pen. And as for feeling good, why I’ve overheard some simply swell things said about Pirmyn:First Mr. Žilevičius, the ser visits our chorus, plays companiment and listens rendition of his piece, “šviesi Naktis”. Afterwards he paid the fol- lowing tribute to us, “I have never heard any chorus sing as good as Pirmyn, and as for my composi- tion, well, when writing it, I never dreamt that anybody could it so beautifully. I wrote the sic, būt it took Stephens and myn if that wasn’t enough, reųuested to give a program New York’s official radio sta-As were over tion WNYC to open the Lithuanian Day ceremonies on Saturday, September ninth. Telegrams and special delivery letters came fast and furiously from officials in New York, who said they wanted Pirmyn or none at all. Būt certain ex- isting circumstances forced us to decline the privilege of giving this radio concert, so the program was cancelled.

Can wepean war?by all thoughtful Americans. about two-thirds of us Ame- sympathize with the allies in war against nazi Germany,

By Dr. E. G. Peterschases in their cash and carry, to giving the belligerents credit andcarrying their goods in our vessels, remove two of the biggest causes likely to suck us into the European . maelstrom.Will our Congress, meeting short- ly, have the intelligence and cou- rage and patriotism of war by taking step: replacing the tral neutrality law carry” legislation?

irutė
Well here I am again folks after a week’s vacation in the east.—By golly, I have a lot of news for you,

ONE of the leading forms of en-'but first I ought to say a few
- tertainment on the radio is the 

quiz program. The psychological et- 
feet of matching wits and the a- 
musement derived from finding how 
littlo or how much one knows of 
a variety of uncorrelated subjects 
make the quiz programs as popu- 
lar as they are.

wits 
men 
cho- 
pro-

words about the Farewell Party of Sept 2. It was a success and we found—Stanley Sims brought his wife down—Now Stanley, I think it was downright mean of you to ceep such a lovely woman as your wifc, Helen, a secret. It would be a good idea if you brought her down to rehearsals with you. By the way, I was just wondering what became of that* blond mous- tache you started to raiše?G G G

P-LE JULIJA JANKEVIČIŪTE be of aLithuania is to be honored in the ability to sing will. not observance of the 4O1.h anniversary dered in the selection of one of Chicago’s most outstand- Lithuania”; if she has ing institutions, the Chicago Auto- above the average- she will mobile Show, which will be held ven the opporturtity' to exercise Nov. 4 to 12 at thfe'.1'International Amphitheatre.
consi-“Miss voice be gi- hertalent in the choraiK numbers.

? / H,***
“Dame Fashion”

England is pre- more Americans, that we' can keep want to and are the necessary sa- Since each group

To be truly have national, and economic freedom. So, at least, Sir Josiah Stamp, noted British economist and financier, told us in his recent radio talk from London to the Conference on Education and Democracy held at Columbia Uni- versity.National freedom, according to Sir Josiah, a director of the Bank of England and chairman of the juondon, Scottish and Midland Rail- way, means that a man’s country is free from foreign rule, as were

We humbly thank the officials of the Lithuanian Day at the Fair for bestowing upon us this very great honor, and promise to con- tinue to work hard in order to live u p to their estimation of us.

Yet among the Americans who vant this country to keep out of the cyclone of death and destruc- tion aeross the Atlantic, some believe that our staying out is im- possible, particularly if the strug- jle lasts anything likę the three years for which laring. Probably iowever, believe out, if we really villing to make •rifices therefor.is sincere in its desire for this country to let the European natipns tight their own war, it should jrove helpful to examine calmly j ;he chances for our staying out of r being forced into the war.Those who believe that we willeventually and inevitably be drawn I Austrisi and Czechoslovakia before nto the fiery vortex cite the fact Hitler “liberated” them. To possess that this nation has been unable pOiitical liberty a society or nation .o keep out of the two really must be free from despotic govern- oig European wars: the Napoleonic ment, whether that of a dietator wars, which in 1814 pulled us in as įgainst Great Britain; i ........World War which in 1917 jšucked Į jn famous words of Lincoln, us in against the and on the side of lies. Conseąuently, those Americans Į tfoe people.jelieve that the present European Personai freedom war will spread, and will lašt long įhe liberty of the

in Italy and Germany, or that and the of a rniiitary clique as in Japan.Central Powers įt the Entente Al- is self rule, the people, for or the governmcnt of people, and by

On Tuesday, September 12, two 
members of the LUC, Alvina 
Ciparis and Aldona Grybas, 
went on the air, matching 
and Information with two 
members from the LKM 
rus, in a 15 minute quiz
gram sponsored by the Univer- 
sal Radio Group, of the New 
City Furniture and the White 
Eagle Companies. Aldona and 
Alviaa did as well as could be 
expected with the brain-twisters 
that were put before them and 
while, they did not win the 
first prize, they were awarded 
duplicate prizes for appearing 
on the air. Severai LUC mem
bers tur.^.^d out to give what 
moral support they could and 
all present at the studio broad- 
cast had an excellent time.

when he Sandara.picture Ray was peel- Oh, for aG G the only
What a domestice Terminas made ..g potatoes at ■andid camera! GThat wasn’tsight to be seen. No Sir, also the time when we Foo (Aldona R.) bring plate of victuals. love will do.

G G

My,
G

domestic there was saw Foo- Esųuire a My, what

Announcement is made that the distinction of representing Lithua- j riia will be conferred on a young ? woman of Lithuanian birth or ex-j traction. Executive of the exposi-| + tion and “Naujienos”, acting fof' the automobile industry, are seeking a typical young woman of Lithuanian ancestry to appear in the feature production “Dame Fashion”, which will be presented on an ela- borate scale in the main arena lwice daily.“Naujienos” has volunteered to aid in finding the young woman who is to be selected as the Lithuanian representative. Candidates are reųuested of cabinet size S. Halsted St. be returned to mittee of experts will make the finai selection of the young woman who is to appear in the production as “Miss Lithuania.”

to mail photographs to this office at 1739 All photographs will the senders. A com-
Selection October 18

this

We noticed that sent had a stance John y was f ar he brought

artistic background for production will have for itsfeature a huge figure ofFashion”’^tp be impersona- a beautiful giri, an accom- . vocalist. From the folds of
The year’s centraii “Dame 'ted by plished her sirts, the latest models in au- tomobiles will make their debut. They will be shovvn one at a time on the platform i n the foreground. A turntable will permit the audi- ence to vie weach offering from all angles.The action of the spectacle wfll center around .“Dame Fashion” whose thronelike elevation will be flanked on either side by winding stairvvays of rich and artistic de~ sign and treatment. The elaborate stairways will setting of the for the talent.national

provide an ornate entrance andgirls will first exitap- the

Most of the sočiai activities of 
the LUC during the past summer 
months for the most part, for the 
purposes of conveniences and ac- 
commodation, were limited to the 
members of the club itself. How- 
ever with autumn officially almost 
at hand, plans are being made for 
sočiais open to the public as well. 
In October, the LUC will sponsor 
a Fall Bunco at which all are in- 
vited. Tickets are off the press al- 
ready, selling at 1c each. As with 
previous buncos, there will be plep- 
ty of door and other prizes. Those 
who attended the LUC bunoo ear- 
lier in the year vyill remember the 
lovely prizes that were awarded and 
will certainly want to take up as 
many of these tickets as they can. 
ilowever, more news of the bunco 
at a later issue of Naujienos.

—J. Rachens

everybody pre- grand time. As for in- Mickevich. from ąuiet his brother 
O G G

He certain- that nite— Chuck.
Anna K., Eleanor, Mary B. were all very ging the eats on the table and they aure put layout.

Sadie and busy arran-a touch of genius in the
8 O G’CourseBoys and we can’t forget the Pratt they couldn’t forget their strav/ hats and boys are trying for men? How 
G

cigars. Maybe the to sėt a new mode about that?
G GFelix Mikaitis was all smiles. I have not found out the reason for his happiness.And say, did you take a gander at St an Evaskus’ new auto? If I don’t miss my guess (and I seldom do)‘ from now on the girls will be pretty sweet on you, Stanley.

O G G

The pear in. the native costumes of countries they represent, gracefully descending the stairways and pro- menading to the strains of national airs. They will appear in the grand finale as “American Beau- ties” and will be attired in evening the ex-

carries w;th it individual to enough to drag us in against Ger- think, speak, and act as he will, many. War trade at large profit|s0 jong as he does not infringe upon the šame right of others. We Americans have such freedom gua- ranteed by our federal constitu- tion and by most of our statė con- stitutions. We enjoy personai li-
(war babies), interference with our įsea-commerce, a stake in allied vic- tory, and our sympathy for the democracies—those Americans believe, suck us into the įool, unless that shortly.Americans whocan stay out of the mess over there

things, such are bound to European whirl- conflict endsAnother official “commuicado” from the Lithuanian Day front statės that upon being told that Pirmyn, of all the choruses of Chicago that were represented, had the least number of participants inthe program, the officials sighed P°^nt out that, so far at least, the and said to Mr. Žadeikis, Lithua-' eonfliet much of engulfingnian minister to U. S., “< geriausio choro mažiausia vyko.”
believe that we

Gaila, kad • EuroPe as did either the Napoleo- !nic or the World War. Moreover, with both Italy and Russia hoping to gain by staying out, (yesterday it developed Russia is not staying out. This column was written before Russia invaded Poland.—Ed.) and with the smaller nations, there seems considerably likelihood that i the present struggle may be more Įrestricted than the World War. Fur-I can remember the time, ’way ther, since Germany is basically back when there were notes in this weakers than she was in 1914, the column regarding the fact that only eonfliet is apt to be shorter than one bass showed up for rehearsal, that of 1914-1918. Hence, there is or that two tenors presided over less probability of our, country be- the entire tenor section, and even ing drawn in.sarcastic comments as to whethert Again, the peoples of the neutral the inclement weather was keep- Į countries, especially those of this ing the members away—būt that nation, are much better informed is all in the dim past, for now it about the causes of the present has come to the point when every- struggle than they were about those one gets to rehearsals early in order to be able to get a seat. Būt wait just a minute, we hasten to correct that—Irene Chensky was missing lašt week, būt then įsince Irene is a professional danšeuse, and was appearing at the Sherman, I believe we should excuse her. Our newest newly-weds, Mr. and Mrs. Frank Parker came down to rehearsal, looking just the way ai newly married couples should look —happy enough to burst. May that aura of contentment lašt and lašt and lašt.

Small wonder that my has increased from a- TVs

narių at-
hat size to 7%.announcePirmyn chorus wishes to that some time during its current season, it will. present Sigmund

Romberg’s “Blossom Time.”

liberty gonefreedom will
that price- For the soon with other passcomes economic liberty, freedom of the common

i are a Jersey City Hague turned Hitler. Vigįlantes and strong-arm men of predatory corporations ter- rorizing their vvorkers, and certain groups on the extreme left or ex- treme right setting themselves up as self-appointed censors. Since personai freedom is at the heart of the other kinds of freedom, we Americans mušt defend less pearl unceasingly. personai kinds of away.Finally that is,man from the restrictions of pover- ty, overvvork, and bad surround- ings. This freedom is štili far from attained in America, because one- third of our population is ill-fed, ill-housed, and ill-clothed. At present there are, in the wealtniest nation of the world, about 10,000, 000 people in enforced unemploy- ment. The slum areas of American industry loom large under the strong searchlight being turned on by the Wages and Hours law. A ’few examples are: about $25 for a season’s back-breaking labor by the transitory Mexican certain parts of Texas; yearly cash income of some of our Southernpersons on relief trying to live in Chicago on from $3 to $8 apiece a month for food.Economic liberty for the common man is štili far from attained in the United States. Būt without it the other three kinds of freedom—national, political, and personai—are never safe. Today the greatest promise of holding what freedom we have won and of se- curing štili more lies in making the New Deal prevail.

of the World war; and those peo- ples, realizing more fully the ter- rible cost of war today, are more determined to stay out of this one. And the will to war or the will to peace is a mightily important fac- tor in deciding the fate of nations.Perhaps the matter may be sum- med up thus: we can stay out of . the European war, if we ūse enough . resolution and intelligence. Pre- ; sident Roosevelt, who is as much ; as anybody opposed to our entry ; into Europe’s conflagration, started out in the right way by proclaim- ing our neutrality and also by put- 1 ting into effect our own unneutral neutrality lavv. Already there is a much greater feeling here in fa- vor of replacing our arms embargo act by a “cash and carry” law. Our present neutrality law forbids the seilinu to any belligerent nations of war munitions, būt that law permits such nations to buy our food stuffs on credit and to have them carried over in American ships.Since the the Entente ing without vessels by German submarines were two of the chief causes of our entry into the World War, cash and carry legislation will remove those two causes. For cash and carry al- lows us to sėli anything and every- thing to any or all belligerents for cash, būt not for credit; and cash j and carry forces ,the buyers of our i Products

workers in $250 as the a family inStates; and
She will be selected on Oct. 18 in order that she may be trained for her participation in the production. If you are betw.een the ages of 18 and 25 years, you have1 gowns to be furnished byi chance to win the opportunity position. of appearing as “Miss Lithuania' in the colorful production and to creator of popular dramatic and be paid for your Services, One of the conditions provides that you nust furnish your own native cos- tume. Those to be considered mušt be well-proportioned, possess grace, •jharm, poise, personality, and beauty of face.If you are a working giri, you vvill be reąuired to obtain leave of absence from your emplpyment for the period of the show; if a home giri, you mušt be available for the nine days of the exposition. Time mušt also be provided for rehearsals.Candidates mušt have graduated from a high school, public, private or parochial—and mušt be 5 feet 4 to 5 feet 7 inches in height, and weigh 110 to 125 pounds.The spectacle this year will be different 'in general theme from the three previous productions in which national groups have ap- peared at the Chicago Automobile Show—namely “An; Age of Wheel Prints” lašt year; “Fashions of thę World” in 1937 and “The Brides of the Nations” in 1936.There will be fascinating ensem- bles, music and dancing. While her

Edward Beck, nationally knownmusical productions, will produce and stage the spectacle in collabor- ation with the show committee com- posed of H. J. Lanahan, chairman, V. C. P. • Dreiske, H. T. Hollings- head, K. K. Kenderdine, Prefcident Lynn S. Snow and Manager Samuė. B. Shapiro of the Chicagoz Automobile Trade Association. 1*11 just mention the Barn, Dance of the 23rd, so that you won’t think that it had been cancelled because the Committee hates to disappoin : so many people who are going įo be scurrying around in a vain attempt to secure tickets.
\

Wally WinchieKIMMB
THEY ADE 900,000 
STRONG OVED MEDE

Are They Eating Food, Wearing
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
---------- HUnMMIBBSM—-------i

NAUJIENOS

Nors šiemet

'r

— Dar šiais mc- 
perplanuoti visus 

miestelius, kurių 
Lietuvoje išdegėKAUNAS.

vasarojimo sezonas buvo labai 
gražus ir Palanga turėjo vasa
rotojų rekordinj skaičių (regis
truotų svečių buvo viršum 9,- 
000), tačiau neramus laikai 
Europoje ir musų vasarotojus 
paskubino anksčiau grįžti į sa
vo pareigų vietas. Palangoje 
paskutinėmis rugpiučio dieno
mis pajūris ištuštėjo ir dau
guma vilų pradėjo užsidaryti.

extension of credit to 
Allies and the sink- 
warning of American

KAUNAS, 
tais žadama 
nudegusius 
šią vasarą
apie 8. Tie miesteliai turės at
sistatyti pagal sudarytą 
ir numatytą tvarką, kad 
vaizda butų pavyzdingi 
besudarytų gaisrams 
jaus.

planą 
ir iš- 

ir ne- 
pavo-

“to carry home their pur-nSBSOITl IMSIU SIHEtl.EKJCAfifl.llL

------M UIMAN DAILY o—-
The World*» Greatmt Lithuenien Daily. 

The '•’h' • “W»nf Ad" neWHNtDer

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai Įgyja naudin
gi! žinių ir gerų pa
mokinimų.

.Gosh, there I go and get all het 
up over the news at the Farewell 
Party that I find I have no room 
to write any news about the New 
York trip that Birutė’s Chorus had 
just retumed from, būt don’t be 
discouraged, 1’11 tell all about it in 
the next issue. MR. E.
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Soflja La- 
Iškilmingai 

ženybinio

svečių

gražu, 
sidab-Sidabrinis 

Jubiliejus
Draugai Jonas ir 

digai rugsėjo 10 d. 
paminėjo 25 metų
gyvenimo sukaktuves.

Bank ie tas Įvyko viešbutyje 
Midwest Athletic Club, didžio
joj salėj, 6 North Bamlin aVe., 
Chicagoj. Bahkietų parengė pa
tys draugai J. ir S. Ladigai. 
Valgiai buvo pagaminti Mid- 
west Athletic Kliubo specialis
tų virėjų ir Kliubo veiterkos 
mandagiai tarnavo svečiams.

Draugai Ladigai pasikvietė 
gana skaitlingų būrį svečių. Da
lyvavo giminės ir artimi drau
gai. Apie šeštų valandų užplu-

gerbia- 
Bacevi- 

“Nkujo- 
vadovy-

11 H R A Gė,ės Mylintiems 
h K jį Vestuvėms, Ban- 

U I i U Fa kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5806

■ « ■ ■■ ■ k ■ Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3311 So. Halsted Street
TeL YARDS 7398

dailę, sportų, priklauso per dau
gelį metų prie “Naujos Gady
nės” GhotO. Gražiai daihUoja 
ir gera lošėja. Už gerų išauk
lėjimų, priklauso didelis kredi
tas tėveliams.

Draugai Ladigai dar tai jau
ni žmones. Iš pirmo pažvelgi
mo niekas negalėtų sakyti, kad 
sidabrinės vestuvės. Abudu la
bai gražiai atrodo. De abejo
nės gražus šeimoje sugyveni
mas. Savitarpė meilė palaiko 
žmogų ir jaunų, ir. sveikų ir 
gražų. Jonui ir Sofijai Ladi- 
gams linkiu ilgiausių metų.

Svečias A. D.

Naujienybė 
Lietuviams - 
“Barn Dance”

/

.p’. A,. y ..

CLASSIFIED APS. Į

Piiv
*

linkėj. Ten -yra apsigyvenusi 
ir j<6s motutę.

Įsikalbėjus su mokytoja Zo- 
gus, tuoj gauni įspūdį* jog ji 
kultūringa ir gerai išlavinta.

Vietinis.
.. ''1 X .

BRIGHTON 4? ARK.
miausia imi atostogas darbi
ninkai. O pabaigoj vasaros pra
deda atostogauti biznieriai it 
įvairus profesionalai, štai ne
seniai sugrįžo iš atostogų it 
Home Crystal skalbyklos pre- 
zidehtas, S. Primack. Sako, tu
rėjo gerų poilsį.

i- ?'

šokim Kaip šoka Amerikos 
Farmeriai!

do rinktiniai svečiai pasveikin
ti malonus šeimininkus jų ve
dybinio gyvenimo sukakties 
proga. Ištiktųjų, buvo 
arti 3 Šimtų.

Viešbučio salėj buvo 
jauku, malonu ir visur
rinėmis gėlėmis išpuošta, o stu
lai buvo apdėti rinktinių ir ska
niai paruoštų gerybių* Per va
karienę svečiai draugams Jo
nui ir Sofijai Ladigams pyne 
vainikus kuogražiausių linkėji
mų ilgiausių metų, ir džiau
gėsi turį progos dalyvauti toje 
puotoje.

Taipgi buvo programas. An- 
taneta Steponavičienėz padaina
vo porų dainelių, pritaikintų 
puotos iškilmėms. Taipgi su
dainavo porų dainelių 
mas dainininkas, drg. 
čius, rockfordietis, ir 
sios Gadynės” Choras,
bėj Geo. Steponavičiaus. Daina
vo dvi dainas, šokiams grojo 
šaunus Geo. Steponavičiaus or
kestras.

Draugai Ladigai svečių turė
jo ir iš tolimų kolonijų: iš 
Waukegan, Ilk, iš Rockfordo, 
III. Draugai Ladigai yra se- 
niaUs gyvenę Rockforde, III. 
Jie tenai apsivedė, 25 metai 
atgaliai!, todėl iš Rockford jų 
svečių atvyko didelis būrys.

Draugai J. ir S. Ladigai tu
ri tik vienų dukrelę Valeria. 
Graži mergaitė, labai gražiai 
išauklėta lietuviškoje dvasioje. 
Panelė Valeria veikli, manda
gi, nuo pat mažytės mėgsta

Atostogos, Atostogos, 
Atostogos

CHICAGO LAWN. — šios 
kolonijos žymus gyventojai, 
Frank Zavislas ir jo sūnūs Al
girdas, 3912 W. 62nd St., savo 
vasarines atostogas sunaudojo 
bevizituojant Wisconsin valsti
jos žymesnes vietas bei įstai
gas.

Dabar* grįžę namo pasakoja 
pažįstamiems ten įgytus įdo
mius įspūdžius.

Apie pp. Zavistų šeimų ten
ka pabrėžti ir tas, kad pačiam 
Zavistui šiemet sueina 30' me
tų, kaip gyvena Amerikoj. Tu
ri įsigijęs puošnių rezidencijų. 
Simus Algirdas vienoj kolegi
joj studijuoja chemijų, o duk
tė Suzanna yra baigusi komer
cinę mokyklų, 
si už muzikos 
Petroševičiaus.

’švyko į Ligoninę
BRIGHTON PARK. 

kuris laikas kaip ncsveikavo 
biznierius Wm. Razutis, 2631 
W. 39th Place.

šiomis dienomis jis išvyko 
j Šv. Elzbietos ligoninę, 1483 
N. Claremont Avė. Dus po prie
žiūrų dr. Ben. Miltoh. Turi vil
ties gfįžti namo sveikas.

Kaimynas.

Jau

ir yra ištekėju- 
mokytojo Miko

Kaimynas.

PARK.—Mu- 
Helen Zogus, 

savo atosto-

MARQUETTE 
zikos mokytoja 
2448 W. 63rd St 
gas praleido Crystal Lake apy.

rioje atsibus gedulingos pa- 
ten bus nulydėtas į šv. Ka- I 
į y1?1 A- 

žįstam! esi

4 ’<

*>rno<<
L' '

jtlarp l)cibcinanii
$0 C t b a iš >atkebtctutt

Persiskyrė su šiuo pasauliu penkta
dienį, rugsėjo 15 d., 4:30 vai. vak., 1989 
m„ sulaukus 44 metų amžiaus, gimus 
Chicago, III.
Paliko dideliame nuliudime vyrą Wil- 
liam, sūnų William, 2 brolius Vincentą 
ir Juozapą, seserį Margarettą Kenutie- 
nę ir Agotą Katkevičiutę ir daug kitų 
giminių.
Kūnas pašarvotas randasi koplyčioje 
3030 N. Central Avė.
Laidotuvės įvyks antradieni, rugsėjo 
19 d., 2 vai. po pietų iš koplyčios į Aca- 
cia Park kapines.
Visi A. A. Marijonos Heidemann gimi
nės, draugai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnūs, broliai, seserys 

ir giminės
Laid. dir. Frank Mueller, tel. Berk
shire 3483.

ELEANOR WALTER
(po tėvais Ežerskaiiė)

. P° n^- 6101 Si Ęącine ...
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

tugs» 15 d., 10:00 vai, ryto, 
1939 m., sulaukus 40 m. amž.* . 
gimus Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliudime 
vytų Thebdofė, 2 sėsetis Ortą 
ir Viktorią* švogerį Augustą 
Kaupą, 4 anukuS, 3 pusbro
lius VasloVą, Juozapą ir Sta
nislovą MalihaUskus, dėdę 
Jurgį ir dėdietią Paliauskus 
ir dauk kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. F. Eudeikio kopi., 4605 Š. 
Hermitage Avė.

Laid. įvyks antrad.* rUgs. 19 
d., 2:00 vai. po piet iš koply
čios bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Eleonoros Wal- 
ter giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras* seserys ir 

kitos giminės
Laid. dir. J* F. Eudėikis, 

tel. Yards 1741.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicago*)
' k

Robett ttreben, 20, su Mary 
Ann Gavilda, .18

Alex Demkowicz* 23* su He- 
len Prokop, 23

Robert Tudes, 38, su Hazel
Gregg, 25

Joseph LttWrerice* 26, su He- 
lefi NttUrocki* 24

Peter Daunoras, 25, sU Mary 
Malinauskas, 25

George Dudži, 30* su Lydia
Tontan* 26

Gerard OVyh* .25* su Bernice
Lebecki* 23

leikalaująu 
r>erskirŲ '

Keleri Mitėįiell
Mitchell f>

■’* JAMES^'ŠCIIŪLtŽ' 
(Zigmvntaš . Sukis) 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
15 d. rugs.;l . 5 vai. . po piet, 

1939 m,, suląukęs pusamžiaus, 
gimęs Liet^ Miežiškių Km,* 
Panevėžio parap. ir apskr, 

Amėrikbį ’isgyverio 31 m.
Paliko didėifahie nuliiiditne 

brolį Viktorą* bfoliehę Stellą 
it jų Šeimų,.-,, brolį Pėtrą ir 
brolienę Oną , ir jų šeimą, trįs 
pUsseseris Karoliną Grigonię-

1 nę, Domicėlę Kulbienę, Anato
liją Butkunienę ir jų šeimas. 
Lietuvoje paliko tėvą Domi
ninką šūkį, tris brolius, Joną, 
Vladislovą, Antaną ir seserį 
Mortą it jų šeimas. Taipgi 
pusseserę Elzbietą šiškienę 
pusbrolį LudViką Šukį ir jų 
šeimas.

Kūnas pašarvotai randasi 
S. P. Mažeikos koplyčioje* 
3319 S. Lituanica Avė,

Laid. įvyks antrad., rūgs. 10 
d. 1:30 Vai. po piet iš koply
čios bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. James Schultž 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse it suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

NUliudę liekame* 
Broliai, brolienės pusse

seres ir giminės 
Laid. dir. S. P, Mažeika, 

tel. Yatds 1138-1139.

nuo ftalph

m

Visi žinom kaip Lietuvoj šo
ka Lietuvos Ūkininkai, įie Vie
nas dalyvavom vakaruškoj, su- 
rehgtdj savo kaimyno ūkinin
ko kluone, ir smagiai apie tai 
prisimenam.

Bet ar žinot kaip šoka Ame
rikos farmeriai? Ar buvote 
kada nors jų “Vakaruškoj” — 
“Barn> Dance” Šokiuose, kaip 
jie juos Vadina.

Jeigu nebuvote, tai niekur 
nepasižadėkite šeštadieniui ir 
atvykite Į Daniel Ryah miškų 
pavilionų (važiuokite iš 83- 
čios, porų blokų į rytus nuo 
Western,* ir tada į pietus). Ten 
įvyks nepaprasti “Barn Dance” 
šokiai, kuriuos rengia Pirmyn 
Choras.

Muzikai tiems šokiams buvo 
importuoti iš Ringle, Wiscon- 
sino* tikri “barn dance” groji
kai. Iš Michigano rengėjai im
portavo visų statinį obuolių 
giros, iš artimų ūkių prisivežė 
kornų stiebų, ir viskų sutvar
kė taip, kad pavilionas Į atrodo 
kaip kokio nors Iowos ar Ida- 
ho valstijos farmerio kloji
mas.

šokių rengimui pirmininkau
ja choro parengimų pirminin
kė, p-lė Stasė Pukiutė. Ji mums 
praneša, kad bilietai yra tik
tai 50 ccntų^ ir kad šokiai pra* 
sidės 8 valandų vakare. (Įvyks, 
kaip jau sakėm, šį šeštadienį, 
rugsėjo 23 d)

Kas norit smagiai ir nepa
prastai laikų praleisti, ir pasi- 
šokti prie “farmerskos” muzL 
kos taip kaip farmeriai šoka, 
būtinai atsilankykite. Grįšite 
namo,, džiaugdarpies, kad gra
žiai , r. fiib • .Jaunuoliais praleidote 
laikų. Tikietai parsiduoda iš 
anksto. Prie durų nebus, 
kilę p-lę Pukiutę, HYDe 
3440. L.

HELP WANTED—FEMALE 
,I>arbiiiihMų Reiklš

OPERATORIŲ PATYRUSIŲ dir
bti jėga vatbma Viena adata maši
ną. Jupikai ir apsiaustai, nuolati
nis darbas. V1VI SPORTSMEN, 

229 So. Matket Street.
H^LP WANiED—MALĖ 

Darbinitiky keikia
REIKALINGA' SIUVĖJAS, bu- 

šelmahas. FRANK KOCH, 2437/ S. 
52nd Avė,* Cicero, III.

<*
hm**—i ui III į iii if—4i ii i į ^i„i,

I OR RfeNT—lN GENERAL 
Renddai—Bendrai

FURN1SHED ROOMŠ-^TO RENI

RENDAI GYVENIMUI KAMBA-

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.
, ■ ,—.-,„11 - . .3,1 "■ ■■ - r ■■ ■ fefai

KAMBARYS ant rehdos dėl vai
kino, be valgio. 3211 So. Lowe Avė.

TrtTSŽT'g*!' L l.-.JK
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
RENDAI 5 kambarių flatas. Ben- PARDAVIMUI GROSERNĖ už 

da nebrangi ir prižiūrėti futnisą. prieinamą pasiūlymą, seniai išdirb- • 
6837 So. Prairie Avė.* tel Stewart|tas biznis. Priežastis— rtesVeikata. 
6413 po šeštos vakare, antras aukš
tas.

Ui.

SUSIRINKIMAI
9 ' '*

5752 So. Racine Avė.
■ui I ■■ —— ., .1 t i i i g

PARSIDUODA Taverna, bučernė 
ir grosemė, abu bizniai gražiai 
įrengti ir biznis eina gerai. Par
duosiu abudu sykiu arba atskirai. 
Atsišaukit 10804 So. Michigan Avė.

'ftEAi/'feffAiE khd'i'aALF® 
Namai-žemė Pardavimui■ ■■■■■ II ■ —■■■!■ I ■ , Į

neFlnis' s^sirinEs nut L $3759-64 it MARSHFIELD AVĖ
dienį,' rugsėjo 19 d., 7:30 vai. vak. 6 kambarių plytinis katedz; $3500 
Chicagos Lietuvių Auditorijos sve- “67 >1 “J*“ doonyay na-
tainėj, 3133 Sb. Halsted St. Susi- “as. $5200-2 flatij freitnims kar- 
rlnkimas yra svarbus, būtinai atsi- Vandeniu —61 ir Justine. $6760 
lankykite. P. K. Sekr. ~2 fįa‘» Plyttmlsįs6 633 pėdų lotas 65 ir MhrSniiela. 

Šaukti Mr. MEDORA, Stewart 3601 
8110 SO. ASHLAND AVENUE

P. K. Sekr.
■ iii J Į ■ ■ .Į ■ ,1 II į Į l| II, 1 I ■ | ■ , , - Į . , '

baisio FARMS FOR SALE 
________Ūkiai Pardavimui

SMAGI MAŽA FARMA tuoj 
Grand Avenue prie tylaus, 
gaus, grįsto kelio vakaruos 
miesto ribų. Mokesčių $5.00 
tams. Elektriką. Didelė nauja 
šoji mokykla už kelių blokų
sas ką tik patogiai pravestas). Že
mės plotas lyginas vidutiniams 

i nuosavybė.
Box

nUo 
sau- 
nuo 
me- 
vife- 
(bu-

<

MMI

NAUJAUSI IR GERIAUSI.

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BflRSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
—THE HOME OF FINE FURNITURE’’ SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

■’W

a

AlTlIONSE AUŠKALNIS 
gyveno Coleman Grovė* 

Elgin, Illinois
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rūgs. 15 d., 2:15 vai. po piet, 
1939 m., sulaukęs 26 metų 
amž., gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Oną, tėvą Kazimierą 
(Lietuvoje), brolį Nikodemą 
ir brolienę, seserį Ahną BUrt- 
rin, švogėfį Sylvestrą, tetą 
Pauliną Suatrin ir dėdę Pet
rą, dėdę Nikodemą Rupšlau- 
kį ir jo šeimyną, ciocę Jose- 
phine Vedrnantienę, jos vyrą 
ir jų šeimyną, o Lietuvoje, 
dvi tetas Mortą ir Uršulę ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4514 Š. Washtėhaw Avė, i

Laid. įvyks ahtrad.* rūgs. 19 
d., 8:30 Vai. ryto iš namų 
į Šv. AgnieškOS pdrap. baž
nyčią, 39th ir Ročkwell, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sifelą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kąpipes.

Visi A. 1A. Alphonse Auš- 
kalnio giminėj draugai ir pa
žįstam! esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Motina* tėvas* brolis* sesuo, 

tetos, dėdės ir giminės
Laid. dir, Albert Vi Petkus, | 

tel. Lafayette 8024.

ANTANAS Kukeckas 
gyveno 928 W. 33 8t.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rūgs. 15 d., 8:35 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 35 m. amž.; 
gimęs Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Rozaliją,, brolį Viėtor, 
2 seseris Francas, ir Dorothy 
ir daug kitų (giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Li- 
tuaniča Avę. • - ;

Laid. įvyks antrad., rūgs. 10 
d.* 0 Vai. ryto iš namų į šv. 
Jurgio parap.’ bažnyčią, kurio
je atsibus .gedĮulĮngos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš teh 
bus nulydėtai į. šv. Kazimie
ro kapines. (i . ; ,

Visi A. A. Ahtąno Kukeckč 
giminės, draugaiir pažįstami 
esat nuoširdžiai ^viėčiami da
lyvauti laidotuvėse it suteik
ti jam pąsUkutipį patarnavi
mą ir atsisVeJl^mĮmą. V 4

NtiliUdfe liekame, ■
Motina,i brolis* seserys, 

’ ir giminės
Laid. dir. S. p.r Mažeika, | 

tel. Yards 11^38-11'39.

šau-
Park

Prisiminus Senų 
SLA. 63 Kp. Darbuo
tojų Petrų Pivariunų

Pirmos Sukaktuves

BURNSIDE. — 19 d. rugsė
jo, 1939 m., lygiai vieni metai 
sukanka kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu senas SLA 63 kuopos 
steigėjas, organizatorius ir fi
nansų raštininkas, kuris per 
24 metus šiai kuopai darbavo
si. Per jo pastangas kuopa bu
vo išaugusi virš 200 narių prieš 
skilimų sU komunistais. Be maž 
visi nariai buvo P. Pivariuno 
prirašyti SLA 63 kuopon.

Velionis P. P. su nekantru
mu laukė 25 metų gyvavimo 
kuopos sukaktuvių, bet gaila, 
kad jam neteko sulaukti tų iš
kilnių, kurios šį rudenį yra 
rengiamos.

Jubiliejus
SLA 63 kuopa rengia 

1Į apvaikščiojimų tų 25 
sukaktuvių paminėjimui,
įdomus programas, kaip girdė
jau nuo parengimo komisijos, 
bus perstatytas veikalas, šoks 
Andrejevo grupės šokikai, taip 
pat bus gerų kalbėtojų.

Tos visos Įdomybės įvyks 
spaliu (Oct.) 15 d.* K. of P. 
svetainėj, 9231 South Gottage 
Grove Avė. Komisija širdingai 
kviečia visus SLA narius ir 
taip svečius atsilankyti. Įžan
ga tik 25c ypatai.

Kuopos Narys*

dide* 
metų 

Bus

Imm.

Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams, švarus—be 
kvapo*—nedaro karbono.SPECIALŪS PASIŪLYMAS 
150 galonų—1b itž tful.

IbO galonų—7&c už gal.
50 galonų—8V2C už, gal.

Veikia speciali pripildymo pasiūla 
apribotam laikui. Ldškiie saugiai. 

Prišiyildykitė tankas dabar!
- Telefonas VINCENNES 4300.

NeW City Furniture 
Mart iš Stoties WSBC

NEW CITY FURNITURE
MART gerų "rakandų krautu-į4 sklypams. Tuojau 
vės radio valanda yra trans- K?ina *350.00, pinigais $75.00, $6.00 
liuojama iš S\RENA SALES, 1058, 1739 So. Halsted Street. 
42*70 Archer, per WSBC stotį . ...... .—1—*****
kas Antradienį vakarų, 8tų v. v. GR®ITAI TEKANTIS UPELIS 
Publika yra kviečiama atsilan- 5 &krus. Tuoj už Park Rldge: Vifš 
kyti i ir pamatyti kaip šie pro- 300 pėdų konkryto priešakys, biz- 

t - Iniavam ar privačiam vartojimui.

mo> Maži mokesčiai. Kaina $1,875. 
$275 pinigais, $20.00 mėnesy. Tuo- 
jaus vartoti. Laišku. Box 1059, 
1739 So. Halsted Street.

VIŠTĮNINKYSTĖS, DARŽOVIŲ 
arbaąplama farma—10 aktų, naujas 
1 to • žaliu stogu „baitas ka- 
tėdž" tvidus reikalingas rankų ga
baus žmogaus). Priešais grįstos sek
cijos linijos ir patogiai pasiekiamo 
South West ManufUctUring District 
ir Palos miestelio. Kaina $2,500. 
Pinigais $375. $30.00 mėnesy, Laiš
ku. Box 1055, 1739 So. Halsted St.

. j i iniavam ai piivaviaui vaiiujiuiui.gramai vaidinami, ir kartu da-1 gekantis nuo gražaus privačio na- 
lyvauti. Bilietus galima gauti 
dykai nuo NEW CITY FUR
NITURE MART’S krautuves, 
1652 W. 47th St., ir iš SYRE- 
NA CAFE, 4270 Archer, ir nuo 
programų .dalyvių.. ... į

Komedijos Karaliai SANK 
LUI LUIŠ su IGNACĖLIU taip 
prijuokins jus, kad užmiršite 
visas bedas. Eva Širvaitis ir 
Whitney Tarutis su savo gra
žiais balsais dainuodami solos 
ir duetus sužavės visus, t

Niekad neužmiršite dramos 
“KRAUJO KARDŲ SŪNŪS” 
apie slaptingų Indijų. Dalyvaus 
Stasys Kubilis, Juozas Badžius, 
Liudvikas Jagminas, Ignas Sir
tautas, Antanas Plienis, Vytau
tas Tarutis, Mr. čiuras, Mrs. 
čiuras, Eva širvaitis, Stella 
Bartkus.

Galite būti užtikrinti, kad 
programas bus gyvas ir įspū
dingas. Nepamirškite rytoj at
sisukti savo “radiušius” ant 
1210 kil., WSBC stoties, 8tų 
valandų ir pasiklausyti.

žinantis.

5 AKRAI SEKCIJOS linijos far- 
ma — kfitedž (reikalinga taisymo). 
Tuojau vartoti. Prie grįsto Vleške- 
lio, arti mokyklos—trumpas kelias 
iki pietų vakarų Chicagos sienų. 
Aukšta žemė. Kaina $1,750.00 —- 
$275.00 pinigais, $22.00 mėnesy. 
Laišku. Box 1056, 1739 So. Halsted 
Street.

TUOJ Į VAKARUS nuo May- 
wood arti RooSevelt Road. Tuoj už 
miestelių daržų farma ptie grįsto 
kelįo—elektriką. Artį naujos mo
kyklos. Aukšta žemė’ be asesmen- 
tų. Mokesčiai žemi. Kaina $250.00. 
$50 pinigais, $5.00 mėnesy. Laišku. 
Box 1057, 1739 So. Halsted St.

VVHdLESALE FURNITURE

Pamokos Lietuviams 
NepilieČiams

lito Wardo Lietuvių Demo
kratų Organizacija rengia va
karinę mokyklų pamokoms apie 
Suvienytų Valstijų valdžių, kad 
pagelbėti lietuviams išsiimti pi
lietybės popieras.

Šios pamokos bus vedamos 
lietuviškai ir angliškai. Norė
dami patirti ar lietuviai Bridge- 
porte interesuojasi šiuo daly
ku, prašom visų užsiregistruo
ti prieš laikų. Registruotis ga
lima pas Frank Naujokas, 3334 
S. Pafnlel Avė., Bruno Jakai
tis, 826 W. 34th PI., ir An
tanas Guditis, 
Place.

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien*- 
tik nacionaliai žinomi daiktai Ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, „Su
nOS, 6343 S. Westerh Avė., Chieėgo, 
III. Phone Republic 6051.
Ii, R> RIĮ| linini

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

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

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

838 W. 33rd 
FN

Nauja Autobusų 
Linija

Vakar autobusai pradėjo 
kursuoti 83-Čia gatve, nuo 
Greenbay iki South Chicago 
Avenue. Autobusus operuoja 
Chicagos gatvekarių bendro
vė. Linijos atidarymui pažy
mėti prie 83-Čios gatvės įvyko 
iškilmės, kuriose dalyvavo vie
tos žmones ir miesto valdinin
kai.

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

SKAITYKITE kas diefifc 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 arba at
vežu ami:

CANal 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, Bl.



TORPEDUOTO ANGLU LAIVO “ATHENIA” 
KELEIVIAI CIDCAGOJ

1 • ‘ *• * * • v ‘ * •/* 1 J '* ■ •

Jaučiasi Lyg “Pabudę Iš Blogo Sapno”
šeštadienį po pietų Chica

gon atvyo būrys keleivių, ku
rie buvo Vokietijos submarino 
torpeduotam laive “Athenia”. 
Laivas priklausė Anglijai.

Jie atvažiavo Grąnd Trunk 
traukiniu iš Kanados, kur juos 
iškėlė ‘‘City of Flint”, Jung
tinių Valstijų prekinis laivas, 
kuris apie 200 “Athenijos” ke
leivių išgelbėjo.

“Athenia” buvo torpeduota 
netoli Anglijos kranto, tik ke
liomis valandoms praėjus po 
Anglijos ir Francijos karo pa
skelbimo Vokietijai.

Tarp keleivių, atvykusių 
Chicagon buvo real-estatinin- 
kas William Aitken, Margaret 
McGuire, knygyno vedėją iš 
Minneapolis, 10 mėnesių Ni- 
chola Lubitsch, filmų direk
toriaus Ernst Lubitsch duktė, 
chicagiečiai John C. Coullie ir 
žmona, nuo 3826 N. Keystone 
Avenue; Isaac Stoltmap ir 
žmona Emma nuo 5947 Divi- 
sion < street, taipgi keli kiti 
chicagiečiai.
Žuvo Du Chicagiečių Vaikai

Su “Athenia” dugnan nuėjo 
du Stoltman’ų jauni vaikai. 
Abu yra tiek tragiško įvykio 
paveikti, kad vos gali kalbėti-

10 mėnesių mergytė Nichola 
Lubitsch per keletą dienų ju
roje mito vien “popsu”. Pieno 
ir kito maisto negalėjo gauti.

Knygininke K. McGuire iš 
Minneapolis pasakojo, kad lai
vas buvo torpeduotas vakare,

(rugsėjo 3), kai ji valgė va
karienę. Nujausdama, kad kas 
nors gali atsitikti, nes visi apie 
karo prasidėjimą jau žinojo, 
ji su savim buvo atsinešusi 
“flashlight”. Bet kaip tik lai
vas buvo torpeduotas ir visos 
šviesos užgęso, nepažįstamas 
bendrakeleivis, kuris sėdėjo 
prie jos stalo, “flashlight” pasi
griebė, ir pasileido bėgti dė- 
nin, ją palikdamas tamsoje.

Su laivu žuvo visas keleivių 
bagažas. Kaip keleiviai buvo 
pasirėdę nelaimės vakarą, taip 
jie vakar atvyko Chicagon. 
Kanadoje Raudonas Kryžius 
juos aprūpino popieriniais 
maišais smulkmenas susidėti, 
jei jų turėjo.

Real-estatininkas pasakojo, 
kad jisai matė submarino pa
viršių, kyšantį iš vandens. Po 
torpedaviino laivas labai pa- 
svyro ant vieno šono, ir tas 
kartu su šviesų užgęsimu prisi
dėjo prie panjkos padidinimo. 
Negana to, submarinas paleido 
į laivą kelis patrankų šūvius.

Kai kurie keleiviai nuo lai
vo šoko tiesiai į vandenį, tikė
dami, kąd laivo gelbėjimo val
tys juos paims. Bet kai ku
rios valtys buvo tiek pilnos, 
kad nebegalėjo imti daugiau 
žmonių ir plaukiojančius van
denyje turėjo palikti. Beabejo, 
beveik visi tokie keleiviai žu
vo.

Submarinas, kuris ‘‘Athenia” 
paskandino, keleiviams jo
kios pagalbos nesuteikė.

Tyrinėja Sprogimą 
Chicagos Vandens 
Tunelyje
Vienas Darbininkas Žuvo, 

Buvo Sužeisti

Chicagos Opera 
Ieško Naujų 
Dainininkų

Turi 800 Kandidatų
Koronerio džiurė šeštadienį 

pradėjo tyrinėti baisų sprogimą 
Chicagos vandens tunelyje, ku
riame vienas darbininkas bu
vo užmuštas, o 12 panešė labai 
sunkias žaizdas.

Sprogimas įvyko 185 pėdų 
žemėj po Stewart gatve, ne
toli 85-tos, kur yra kasamas 
vandens tuneliai.

Kodėl sprogimas įvyko, nie
kas tikrai nežino. Bet darbi
ninkai spėja, kad vienas iš jų 
užgavo dinamito gabalą su au
tomatišku grąžtu.

Prieš nelaimingąjį sprogimą, 
tunelio darbininkai naudojo 
dinamitą išsprogdinimui uolų, 
kurias užtiko tunelį bekasdami. 
Tame sprogime, vienas gaba
las dinamito, matyt, nesprogo. 
Kai vėliau 38 metų darbinin
kas, John Benning, nuo 3638 
Ellis Avenue, pradėjo dirbti su 
automatišku grąžtu, jis to di
namito, susimašiusio su uolos 
skeveldromis ir žemėmis, ne
pastebėjo ir jį užgavo.

Užmuštasis darbininkas buvo 
Anton Troher, 42 metų am
žiaus, nuo 3005 S. Springfield

Sunkiausiai sužeisti buvo 
John Englich, 52 metų am
žiaus, ir John Benning.

Koronerio džiurė susirinks 
spalių 16 d., išgirsti tyrinėjimo 
rezultatus ir nuosprendį pa-rezultatus ir nuosprendį 
daryti.

biz- 
pra-

Ralph Mažeika 
Valdžios 
Ligoninėje

R. Mažeika, kareivis ir 
nierius, 837 W. 34th PI., 
dėjo nesijausti gerai ir turėjo 
pasiduoti į Speedway valdžios 
ligoninę. Dabar jo žmona Stella 
pasiliko viena biznyje ir kar
tu rūpinasi savo vyro likimu.

Ji širdingai prašo, kad gi* 
minės, draugai ir pažįstami li
gonį atlankytų. — Giminaitis.

Automobilio Nelai
mėje Žuvo Lietuvis 
J. Schultz

Tautiškų Kapinių Vedėjo 
Schultz Brolis

Pereitą penktadienį, rugsėjo 
15 d. nelaimingai žuvo James 
Schultz, tikras brolis Lietuvių 
Tautiškų Kapinių vedėjo, Vik
toro Schultz.

Velionis James Schultz buvo 
eks-kareivis ir per pastaruo
sius penkis metus tarnavo CCC 
kempėj, Hutchins, netoli Wolf 
Lake, III. Kaip toji nelaimė 
įvyko, dar nežinoma, nes vi
sos smulkmenos nėra gauta. 
Betgi, yra žinoma, kad Schultz 
žuvo kempės trokui susikūlus 
su kita mašina.

Velionis dabar yra parvež
tas į Chicago, ir randasi St. P. 
Mažeikos koplyčioje, 3319 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks antradienį, rugsėjo 19 d. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas Kapines.

Lietuvoje velionis buvo ki
lęs iš Panevėžio Parap. Ameri
koje išgyveno apie 31 metus. 
Paliko nuliudime daug gimini) 
čionai ir Lietuvoje.

-^VBA.

Marvin B. Ward 
Laimėjo Golfo 
Čampionatą

Goodman Nekaip Pasirodė
Marvin Bud Ward, jaunas 

golfininkas iš Spokane, Wa- 
shingtoif, še&aA’enį }’•/.Ėmėjo 
mėgėjų golfo turnyrą, kuris 
vyko North Shore Country 
Club laukuose. Ward yra 26 
metų amžiaus. Jam buvo su
teiktas Jungtinių Valstijų mė
gėjų golfo čamfUtitib titulas.

Turnyre dalyvavo ir lietuvis 
Johnny Goodinan-Gudauskas
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto
GLENVIEW, ILL. — Tarp pasižymėjusių golfininkų buvo ir kapitonas Ken 

Rogers (paskutinis po dešinei,, armijos aviatorius iš Montgomery, Ala.

S!fc

Šiandien, 1:45 valandą 
pietų Chicagos operoje susi
rinks apie. 800 jaunų daininin
kų, kiekvienas iš jų pasiryžęs 
atsiekti tikšlo, apie kurį kiek
vienas dainininkas svajoja — 
įsigauti operon. \

Tie dainininkai užsiregistra
vo konkursui, kurį šiandien 
Chicagos operos vadovybė 
pradės spręsti; Laimėję daini
ninkai gaus kontraktus ir pro
gą dainuoti ateinančios sesono 
©peruose.

Dauguma kandidatų yra chi- 
cagiečiai, bet apie 100 yra iš 
New Yorko, o viena kontestan- 
tė net iš Meksikos.

Tarp chicagieČių dainininkų 
yra keletas lietuvių.
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, NAUJIENŲ-ACME Telephoto '
VVesterplatte, kur per kelias dienas laikėsi lenkų “mirties batąlijonas”. Paveiksle parodoma, kaip vokie

čių kreiseris Schleiswig-Holstein bombardavo lenkus.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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iš Omaha, Nebrąska. Prelimi- 
Wįiu6še lošimiidįe jam neblo
gi! sekėsi (padarė 70), bet 
turnyre buvo greitai eliminuo
tas. Nepasiekė nei semi-fina- 
lų. :

Montgomery,Ward 
Priešinga Algų 
Valandų Įstatymui

"NekdfystitUCUUS”

Montgomery Ward firma 
šeštadienį įteikė pareiškimą 
federaliam teismui Chicagoj, 
kuriame sako, kad darbo algų 
ir valandų įstatymas yra ne- 
konstitucinis ir peržengia val
stijų privilegijas.

Pareiškimą padare ryšy su 
federalės valdžios reikalavimu, 
kad firma atiduotų patikrini
mui bendrovės-kriygas iš Kan- 
sas City, Missouri sandėlio. Al
gų ir valandų administracija 
jaučia, kad firma Kansas City 
darbininkams nemoka mini- 
mum algas.

Mirė Automobilio 
Sužeista Marija 
Gaidelis
Nelaime Įvyko Prie AGth ir 

Western
51 ■

Southtown ligoninėje perei
tos savaitės pabaigoje pasimirė 
44 metų lietuvė, Mrs. Mary Gai
delis. Ji gyveno adresu 4620 
South Spaulding Avenue.

Velionė buvo pavojingai su
žeista automobilio nelaimėje, 
kuri įvyko pereitą sekmadienį, 
prie 46-tos ir Western Avenue. 
Jai buvo perskelta galva.

Nelaimėje taipgi buvo sun
kiai sužeistas jos vyras, Anta
nas Gaidelis. Jų4 automobilis ir 
kita mašina su^įkuįė aukščiau 
paduotu adresu,, sųžeisdami ne 
vien Gaidelius,f<net ir kelis ki
tus žmonęj, važiavusios antra
me automobilyje,

Žuvo Garsus 
Muzikas Carroll 
Martin

Automobilių Nelaimėsi 
Chicagoj

Prie Racine, Wis., ant vieš
kelio 41, automobilio nelaimė
je žuvo garsus Chicagos muzi
kas ir kompozitorius, Carroll 
F. Martin. Jisai buvo 51 metų 
amžiaus ir gyveno adresu 6140 
North Claremont Avenue. Trys 
kiti automobilio keleiviai bu
vo sunkiai sužeisti:

Anthony Armour, nuo 4723 
North Kelso Avenue;

Ella Armour, jo motina, ir
Bernice Raab, nuo 1628 So. 

St. Louis Avenue.
Martin vienu laiku grojo su 

Chicago Syinphony orchestra, 
o pastaruoju laiku tarnavo 
National Broadcasting Co., 
muzikos skyriuj.

Kilos Nelimes
Prie Ohio, III., Burcau ap

skrityje du žmones žuvo, kai 
jų keleivinis automobilis su
sikūlė su troku. Užmuštieji yra 
R. T. Benhook, nuo 2415 Ge- 
neva Terrace, iš Moline, I1L, ir 
Edward Sohlberg.

Automobilių nelaimėse va
kar taipgi žuvo sekami žmo; 
nes:

22 metų Evelyn Arford, nuo 
5616 Winthrop Avenue, ir

45 metų Chester Creives, 
nuo 5635 Blackstone Avenue.

Šįmet automobiliai Cook ap- 
skrityj užmušė 581 žmones, o 
sužeidė 15,316.

BIRŽAI. — Pil. Ločeris, ke
lerius metus užsienyje studija
vęs chemijos ir technologijos 
klausinius, įsteigė Biržuose pir
mąją Lietuvoje fotografinių 
plokštelių , dirbtuvę “Aušrą”, 
kurioj nūliejama per valandą 
apie 1,200, plokštelių, kurios 
esančios neblogesnės už užsie
nines. ■

WM. KASMAUSKAS
Manageris New City Furn. Co.

Pirmadien., rugsėjo 18, 1939

MARIJONA POCIŪTE I GENOVAITĖ GURSKAS

Štai pirmutinės, mergaitės įstojo į gražuolių kontestą, tai 
Marijona Pociūtė ir Genovaitė Gurskas,

Įstojusių gražuolių paveikslus talpinsime “Naujienose” 
tokioje tvarkoje, kaip jie ateis.

’ Paveikslus galite atsiimti tuojau, kaip tik tilps paveiks
las.

Kas bus trečia?

“Naujienos” vėl rinks 
gražuolę

1940 m. Automobilių Parodai

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

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 lietu
vaitės, skubėkite, nes laiko liko nedaug. Išpildykite šios 
dienos “Naujienose” telpantį kuponą ir priduokite “Nau
jienoms” kartu su savo paveikslu. Gerai padarytas pa
veikslas geriau atrodys ir laikraštyje. 
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Jeigu kuri mergaičių neturite tinkamo paveikslo, tąj 
nueikite į New City Furniture Mart, po antrašu 1654-56 
W. 47th St. Jie padarys jums tinkamą paveikslą.

PIRMA gražuolė gaus: Com- 
□lete Bedroom setą, susidedan
tį iš Dresser, Chest, inner 
springsų — vertės $175.00. Nuo 
Automobilių Show dar gaus 
Evening Gown ir $35.00 cash 
kaipo mokestį už išliktą laiką. 
Lietuvišką kostumą turės įsigy
ti pačios.

ANTRA gražuolė gaus $89.00 
vertės radio.

TREČIA — gaus $45.00 ver
tės Cedar Chest.

KETVIRTA — gaus 3 šmo
tų bedroom lempas ir lovai už
tiesalą, vertės $25.00.

PENKTA — 100 šmotų linen
sėt, vertės $15.00. Be to, Syrena restaurantas visoms mer
gaitėms surengs iškilmingą bankietą.

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

Lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus tuoj aus išpil- 
lykite “Naujienose” telpanti kuponą ir prisiųsta! e “Nau
jienoms”, 1739 So. Halsted St.

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas-pavarde .........................................................................

Antrašas ....................................................................................

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

Aukštis: .......... pėd. ......... ..coliai. Svoris: ...................... sv.
't

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

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

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

Parašu




