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nikams Ultimatumą
PASAUKĖ REICHSTAGĄ POSĖDŽIUI

Ultimatumą Hitleris paskelbs reichstago 
v posėdy

Talkininkai stipresnėje padėty 
negu 1914f m.

BERLYNAS, Vokietija, spa- stagą susirinkti posėdžiui šią 
lio 1. — Urnai pakviestas Hit- savaitę. Reichstago posėdis ga- 
lerio, sekmadienį Berlynan at- lįs įvykti dar pirmadienį. Po- 
vyl^ Italijos užsienių reikalų sėdy Hitleris paskelbsiąs Vokie- 
ministeris Ciano. Oficialiai jo 
kelionės tikslas nepaskelbtas. 
Neoficialiai gi sakoma, jis at
vykęs ryšium su ruošiamu Hit
lerio ultimatumu talkininkams, 
britams ir franeuzams.

Nužiūrima, Hitleris pasirin
kęs Ciano tarpininku taikos pa
stangose.

Ki^ą vertus, Hitleris turėjo 
pasitarimą su armijos ir laivy
no vadais, feldmaršalu Goerin- 
gu, admirolu Raederiu, genero
lu Brauchišch ir generolu Kei-

tijos nusistatymą karo atžvil
giu. Jo kalba bus transliuoja
ma per radiją.

Augšti naciai kalba, kad Bri
tanija privalo suprasti, jogei ji 
nepajėgs vokiečių numarinti 
sĮjadu. šiandien vokiečiai turi 
Rusijos pagalbą ir jos resur
sus. Todėl Britanijai ir Fran- 
cuzijai pasiliekanti viena išei
tis: taikytis su naciais.

Suprantama, tai yra nacių 
argumentai. O Britanijos lai-114 UIGUvIHijvH 11 ABV1 j CVA V4111Vzll UC41» I J VJU ■

teliu. Dėl šito pasitarimo kai- vyno ministeris ChurchiĮl, kal
bama, k ach Hitleris planuoja bedamas sekmadienį davė su
vesti kar^ toliau didesniu prasti, kad šiame kare britai
įtempimu, jeigu talkininkai ne- ir franeuzai stovi stipresnėj po- 
priims jo siūlomos taikos. ' zicijoj, negu 1914 metais, kai 

B^to, Hitleris pašaukė reich- prasidėjo Pasaulinis karas.
zicijoj, negu 1914 metais, kai

Britų diplo m a t i 
stengiasi atremti 

nacių politiką

Turkija atsisakys 
kooperuoti su 

. talkininkais

LONDONAS, Anglija, spalio 
1. — Britanijos laivyno minis
teris Churchill sekmadienį pa
sakė kalbą. Jis pareiškė, kad 
Vokietijos Užsienių reikalų mi
nisteris vyko šiomis dienomis 
į Maskvą ne tartis su rusais, 
bet patirti faktą, kad rusai už
ėmė Ukrainą ir dominuos Pa
baltijį. Patirti, kad vokiečiams 
nėra progos Juodąją jurą pri
siartinti.

Submarinai neturi tokio pa
sisekimo, kokio tikėjosi vokie
čiai. Britanija užgriebė 160,000 
tonų daugiau vokiečių prekių, 
ne kad vokiečiai sunaikino bri
tų prekių.

Britanija-ir Francuzija turi kelių, sako Churchill.

to, Britaniją remia ko- 
ir dominijos. O kai dėl 
tai 1914 metais Fran- 

ir Britanijos priešai 
stipresni, negu šiame 
Bendrai šitame kare

apie 80,000,000 gyventojų. Tai 
yra daug maž tiek gyventojų, 
kiek priskaito Vokietija. Tik 
Vokietija yra užėmusi kai ku
rias visai nepalankias jai ša
lis. Be 
lonijos 
priešų, 
cuzijos 
atrodė 
kare.
francuzų ir britų padėtis atro
do esanti geresnė, negu buvo 
1914 m., pasakė Churchill.

Churchill kalbėjo, kad Hitle
ris pradėjo karą. Bet kada ka
ras pasibaigs, tai jau nepri
klausys nuo jo. Karas pasibaigs, 
kai naciai taps paklupdyti ant

KARO ŽINIŲ SUTRAUKA

LONDONAS, 4 Anglija, spalio 
1. — Paskelbta, kad britai ir 
turkai pabaigė rašyti vienų ki
tiems pagalbos sutartį.. Artimoj 
ateity turkų karinė misija at
vyks į Londoną ginklų pirkti.

Kitas /dalykas. Prasidėjo ru
sų ir britų pasitarimai tikslu 
palengvinti britams karo reik
menų pirkimą iš Rusijos. Ru
sų pirklybos delegacijos virši
ninkas atlankė Britanijos reik
menų parupinimo ministerį 
Leslie Burginą ir, sakoma, pa
siūlęs britų-rusų prekybai pa
didinti planą.

Tačiau žinios iš Maskvos, iš 
Turkijos ir iŠ kai kurių kitų 
Europos centrų prieštarauja 
šitam pranešimui.

ANKĄĘA, Turkija,;spalio t 
— Patikimi praneširiiai' sako, 
kad Turkijos vyriausybė pain
formavo Britaniją ir Francuzi- 
ją, jogei ji išsižadės padarytos 
su talkininkais sutarties, jeigu 
jie pradėtų karą su rusais.

Kitomis žiniomis Turkijos 
užsienių reikalų ministeris Sa- 
racoglu Maskvoje prižadėjęs už
daryti Dardanelų sąsmaugą vi
siems kariaujančiųjų šalių ka
ro laivams. Tuo budu Juodoji 
jura businti padaryta neutra- 
i.

Lenkai turi naują 
prezidentą

Vokiečiai užgriebė
Suomijos laivą

TIELSINKAI, Suomija, spa
lio 1. — Vokietijos karo laivas 
užgriebė suomių prekybinį lai
vą Satakunta — sako 
šeštadienio pranešimas, 
laivas gabeno medžius 
gij<-

pereitu 
Suomiu 
į Bel-

Prancūzai paėmė 
augštumas Vokie

tijos teritorijoj

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 1. — Pereitą šeštadienį Len
kijos prezidentas Moscickis re
zignavo. Netrukus po' to nau
ju lenku prezidentu paskelbtas 
ir prisaiką priėmė ^Vladislaw 
Raczkiewicz, buvęs Ifenkų sena<- 
to pirmininkas.

Rumunijos valdžia buvo in
ternavusi prez. Moscickį ir ki
tus lenkų valdžios narius, spau
džiama Hitlerio. ' 
kis rezignavo, o 1 
nizavo kitą valdžiA

Moscickį dabar Rumuniją ąp- 
leido. Jis atvyko j Jugoslaviją 
ir iš čia keliaus į Paryžių.

odei Moscic- 
fcai suorga- 

“aryžiuje.

LiziUS, rrancuzija, spa- 
— Francuzų kariuomenė

PARYŽIUS, Francuzija, spa
lio 1. 
užėmė naujas stiprias pozicijas 
Saarlouis apylinkėje. Tai yra 
augštumos,. kurios dominuoja 
penkis vokiečių miestelius.

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra* 
našauta:

Giedra; orsa atšila; saule te
ka 5:46 v. r., leidžiasi 5:8- 
vai. vak.

! ? ' ; • " .į"k NAVJIENŲ-ACME Telephoto
šis žemėlapis parodo, kaip Sovietų Rusija r ir, nacių Vokietija pasidalino Len

kiją. Tąmsesne spalva pažymėtas žemėlapis parodo tas Lenkijos žemes, kurios 
teko Vokietijai. į:
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IŠ! LIETUVOS
Komunistaidomi- 
fnuoja 11 C.I.O.
V i unijų

Riisiją^prisiruošusi 
J statyti tvirtoves 

Estijoje
WASHINGTON, D. C., spa

lio 1. — Joseph Zack, vienas 
iš Amerikos kofnunistų partijos- 
kure j ų, pereitą , šeštadienį liu
dijo Jųngtž!/;Yaistijų kongreso 
ne-amerikdhiškąi veiklai .tirto 
komitetui. '4,7 - •

•f vy"

Jisai pareiškė, kad iš 44iunį- 
jų,, prikląųsaiičių ,Ipdustrinių 
Unijų Kongresui (C.I.O.), 11- 
ką kontroliuoja komunistai. 
liau Zack į aiškino, kad John 
Lewisui ir kitiems C.I.O,. va-< 
dams bus nelengva pašalinti ko
munistus iš vadovybės tose uni
jose, jeigu jie mėgins tai pa
daryti. - -

Zack akcentavo, kad Jungt. 
Valstijų komunistai visųpirm i 
tarnauja sovietų Rusijai, kitaip 
sakant, Stalinui. Komunistų 
strategija Jungt. Valstijose, pa
sak Zacko, esanti sabotažuoti 
ir trukdyti valdžios veiksmus, 
jeigu šalis stotų į karą.

Zack pasitraukė iš komunis
tų partijos 1934 metais. Jo 
žmoną ir kūdikis šiandie yra 
Rusijoj. Sovietų Rusija neleid
žia jieiįs išvažiuoti. Laiko juos 
kaipo užstatus (hostages). 

.į ■ ’
' — ..........—Z .

KAUNAS, rugsėjo 27 d. — 
Pasibaigus karui „ Lenkijoje, 
Lietuvos tarptautinė padėtis pa
lengvėjo. Lietuvos kariuomenė 
pamažu demobilizuojama. ;

VILNIAUS KLAUSIMAS’ BUS
SPRENDŽIAMAS ATEITYJE.

KAUNAS, rugsėjo .27 d. — 
Vilniaus klausimas bus spren
džiamas ateityje derybų keliu 

Lietuvos atstovaį/iš- 
vyko Į Maskvą

TALINAS, Estija, spalio 1. 
— Estijos prezidentas Kon- 
stantin Pats šeštadienį pasali“ 
kalbą per radiją. Aiškino, jo- 
gei pasirašyta su rusais sutar
tis išgelbėjo Estijos gyventojus 
nuo pražūtingo estams karo.

Helsinkus, Suomijoj, pasiekia 
pranešimai, kad artimiausiomis 
keliomis dienomis į Estiją at
vyks rusų karinė ir inžinierių 
misijos. Jos tarsis su estų vy-' 
riausybe apie pasirašytos su
tarties vykdymą. Inžinieriai 
pradės darbą rusų tvirtovėms 
statyti Dagoe ir Oesel salose^

CHICAGA, spalio L—Ra
dijo pranešimas sako, kad į 
Maskvą vyksta Lietuvos at
stovas.

Maskva paskutinėmis die
nomis patapo kaip ir koks 
Europos diplomatų; kelionių 
centras. Vyksta ten estai, 
vyksta latviai ir lietuviai, 
keliauja turkai ir bulgarai, 
ir net paties Hitlerio pa
siuntiniai.

Belgijos kariuomenė 
siunčiama į Holan- 

dijos-Vokietijos 
pasienį

Metinės Miuncheno 
su^Mtūvės i ■ m ■ ii

LONDONAS, Anglija, spalio 
1. — f šeštadienį,; rug
sėjo 3dž d*, sukako metai, kai 
premjeras ChAtfiberlain sugrįžo 
iš Miuncheno jr pareiškė susi
rinkusiai pįrhaty tį j į miniai: 
Malonus mano draugai! šis yra 
antras įvykis istorijoj, kai iš 
Vokietijoj parvežta į Downing 

prekybinių laivų įgulas įspėda-gatvę (kur randasi premjero 
vo apie torpedavimą, kad jos 
galėtų prisiruošti gelbėtis val- 
timįs. Dabar gi britų pirklybi- 
niai laivai apginkluojami, jie 
pasidftfo kaip ir karo laivai, 
taigi įspėjimų 
daroma.

Vokiečiai skandins 
britų laivus be 

Įspėjimo

Latvijos ministeris 
vyksta į Maskvą

LONDONAS, Anglija, spalio 
1, — Vokietijos radijo įspėjo, 
kad ateity vokiečių submąrinai 
skandins Britanijos pirklybi- 
iiius laivus be įspėjimo, kaipo 
karo laivus. Vokiečiai iki- šiol

jiems nebebus

RIGA, Latvija, spalio 1. — 
Latvijos užsienių reikalų mini- 
steriš Munters pirmadienį vyk
sta į Maskvą. Jo kelionės tik
slas bus rusų-latvių santykius 
išaiškinti.

Manoma, rusai pareikalaus 
didesnės latvių prekybos su 
Latviją. Kitas dalykas: neofi
cialus pranešitnai sako, kad ru
sai nori gauti Latvijos uostą 
Liepoją ir Verttspils (Vidau).
Yt;Stebėtojai ryšium su Muntę- 

kijos padaliniriiu. šįmet, metai ros kelione spekuliuoja, ru-

ofisai) garbinga taika.
(jhamberlain padarė tą pa

reiškimą ryšium su čeko-Slova->

vėliau, karas Europoje jau ei
na mėnesį laiko. Chamberlaino 
taika buvo labai trumpa.

sai nereikalaus tokių pat prt- 
kokias jievilegijų Latvijoje, 

gavo Estijoje*

PARYŽIUS, Francuzija, sp.i- 
lio 1. — Čia gaunama praneši
mų, kad Belgijos kariuomenė, 
laikyta Francuzijos parubežy, 
skubiai ištraukiama ir siunčia
ma į šiaurėn, į Holąndijos-Vo
kietijos pasienį.

Jau kurį laiką spaudoje reik
šta nuomonė, kad Vokietija ga
li įsibriauti Francuzijon per 
neutralia šalis----per Holandi-
ją ir pačią Belgiją. Dabar lau
kiama Hitlerio pasiūlymo fran- 
cuzams ir britams taikos. O 
jeigu talkininkai nepriims Hit
lerio pasiūlymo, tai numatoma, 
vokiečiai gali pulti -talkininkus, 
nepaisydami Holandijos ir Bel
gijos neutralumo. Šitokiam vo
kiečių žygiui atremti belgai ir 
koncentruoją savo kariuomenę 
šiaurėjb.

Kova dėl neutralu
mo biliaus

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 1. —» Hitleris pakvietė Ita- 
lijos užsienių reikalų ministen 
Ciano atvykti į Berlyną konfe
rencijai sekmadienį. Manoma, 
Hitleris pasįulys per Italiją bri
tams ir francūzams taiką, ar
ba pagrūmos ‘nuožmiu karu. 
Hitleris šaukia posėdžiui reich
stagą, kuris susirinks šią ša-

...

--X--X—X--
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 1. — Francuzijoj susiorga
nizavo nauja lenkų valdžia. Pre
zidentu, vietoj Moscickio, tapo 
Raczkiewicz.

--X—X—X--
TALINAS, Estija, spalio L 

— Dar šią savaitę ketina at
vykti Estijon rusų karininkų 
ir inžinierių misija. Rusai pri- 
siruošę pradėti darbą savo tvir
tovėms Dagoe ir Oesel salose 
statyti.

--X--X—X--
BUCHAREST, Rumunija, 

spalio 1. — Rusai paėmė n? 
laisvėn 3,000 čekų ir kitų tau
tų kareivių, lenkų užsienio le
giono narių, kariavusių prieš 
vokiečius..

—X—X—X—
HELSINKAI, Suomija, spa

lio 1. — Vokietijos karo laivas 
suėmė suomių pirklybinį laivą 
Satakunta, gabenusi mišką, ir 
nusivarė jį Į Hamburgą.

--X--X—X--
LONDONAS, Anglija, 

1. — Pagautas vokiečių 
pranešimas, kad ateity 
čiai skaitys kiekvieną
pirklybinį laivą kaipo karo lai
vą ir skandins jį bė įspėjimo 
Submarinų kova pasidarys žiau
resnė.

euzams nuo karo pradžios yra 
paėmę apie 50 vokiečių kaimų 
ir miestelių. Y

--X—X—X--
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 1. — Vokiečiai skelbia, kad 
nuo karo pradžios iki Šiam lai
škui jie jau nušovė 65 talkinin
kų Jėktuvus.

--X—X—X--
^B ŪDA PEŠT, Vengrija, spa
lio 1. — Gaunamais čia praneši
mais Rusija ruošiasi pareika
lauti latvių uosto Liepojos.

--X--X—X--
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 1. — Vyriausiojo Rusi
jos sovieto prezidijumas užgy^ 
rė naują rusų-estų sutartį.

—x—x—x—
LUCERNE, Šveicarija, *įspa- 

lio 1. — šveicarai praneša, kad 
karo pradžioje vokiečiai siun
tė Italijon po 25,000 tonų an
glių kasdien, šiandie Italija te
gauna tik po keletą šimtų to
nų vokiečių anglies kasdien.

—X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 1. — Dėl karo pašto siun
tiniai iš Amerikos f Francuzi- 
ją pavėluoja apie 3 savaites.

Amerikos nacių va 
das kalėjime

$ •

spalio 
radijo 
vokie- 
britų

—X—X—X—
COPENHAGEN, Danija, spa

lio 1. — Vokietijos karo laivai 
pereitą šeštadienį sutaikė tris 
danų pirklybinius laivus ir nu
sivarė juos į Vokietijos uos
tą.

--X—X--X--
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 1. —, Belgijos kariuomenė 
perkeliama iš Francuzijos pa
sienio į šiaurę. Numatoma, vo-

WASHINGTON, D. C., spa
lio 1. — Pirmadienį prasideda 
Jungt. Valstijų senate debatai 
dėl Įteikto'kongresui neutralu
mo biliaus.

NEW YORK, N. Y., spalio 1. 
— Vokiečių Bundo vadas, Fritz 
Kuhn, šeštadienį jau dvi nak
tis buvo išmiegojęs kalėjime. 
Teismas, ryšium su jo veiklos 
tyrinėjimu ir iškelta jam by- 
’a, pareikalavo, kad jis užsidė
tų $50,000 bondsą. Kuhno ad
vokatas kol 
kio didelio 
taigi nacių 
kalėjime.

kas nepajėgia to- 
bondso užstatyti, 

vadui tenka sėdėti

Holandijos pasieniu 
neramu

Holandijos- 
spalio 1. — 
Holandijos 
kareiviams 

prie sienos

OLDENZAAL, 
Vokietijos pasieny, 
Sukoncentruotiems 
pasieny Vokietijos 
uždrausta artintis
per 300 jardų. Uždraustas bet 

kiečių armijos gali briautis į j koks vokiečių kareivių kontak- 
Francuziją per Holandiją ir 
Belgiją.

--X—X—X—
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 1. — Pereitą šeštadienį fran- 
cuzai paėmė dar tris vokiečių 
miestelius Moselle upės sekto- 
re, prie Luxemburgo. Viso fran-

tas su holandais.
Kitą vertus, pirmadienį Hc- 

landijos vyriausybe uždraus 
savo piliečiams keliauti į Vo
kietiją. Tik vienoj vietoje, bū
tent prie Glanerburgo, bus lei- 
džaima holandams įeiti į Vo
kietiją.
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NEJAUGI AŠ ESU HITLERININKAS?
• * r

Miestelis su ateitimi
Cemen-

Naujienų No. 216 iš rugsėjo 
14 d. redakcijos apžvalgoje per
spausdinta dalis mano straips
nelio, tilpusio Vienybėje, kuria
me pastebėjau, kad Lenkija da
bar pastatyta* prieš teisėją ir tu
rės atsakyti už visas kaimynams 
padarytas skriaudas. Nors aš1 
neįvardinau ir nenurodžiau, 
kas tuo teisėju bus, bet p. re* 
daktorius, padarė savotiškas iš
vadas ir sako:

“Tokiu budu Paulauskas 
savo kaltinimuose Lenkijai 
nuėjo taip toli, kad net pri
pažino Hitlerio banditišką žy
gį teisingumo aktu.“
Skaitytojas, perskaitęs tokią 

p. redaktoriaus išvadą, turi pa
mato pamariyti, kad tik belieka 
man prie rankovės prisiūti sva
stiką, — na ir geriausias Hitle
rio adjutantas busiu.

Tikrenybėje kaip tą straips
nelį rašydamas, taip ir dabar, 
turiu visai kitokias išvadas ?— 
“N/’ Red.), negu padarytos 
Naujienose mano adresu. Aš tu
riu mintyje Lenkijos teisėju ne 
Hitlerį, kuris ją sudraskė, bet 
turiu bendrąją žmoniškumo pa
grindais pasireiškusią žmonijos

Dr. Karolis Nurkaitis
AKIŲ GYDYTOJAS

Prirenka aki- 
nius atsakan- 
čiai ir sąžinin- 
^ai.
VALANDOS: Utarninke, Ketver
ge ir Subatoj nuo 9 iki 9 vak. 
Panedėlį, Seredoj ir Pėtnyčioj 

nuo 9 iki 6 vai. vak.
3421 So. Halsted St
Telefonas YARDS 3600

opiihiją, kuri dabartiniu laiku 
labai - plačiai reiškiasi ir labai 
nedraugingoje formoje Lenki
jai, nons pastaroji yra drasko
ma.

Nežinau, kaip kitų Amerikos 
didmiesčių spauda link Lenki
jos atsineša, bet didžiojo New 
Yorko dienraščiai lenkams ne
rodo jokios simpatijos. New 
Yorko dienraščiai pilni Lenkijos 
žemėlapių ir juose vaizdžiai nu
rodoma tos teritorijos, kurias 
Lenkija pereitų 20 metų bėgyje 
pagrobė nuo savo kaimynų. Nu
rodoma ir Vilnija, kurią Lenki
ja nuo Lietuvos atplėšė 1920 
metais. Mano manymu, tai yra 
labai negailestingas Lenkijos 
kaltinimas ir pradžia jos teis
mo.

Toji viešoji visuomenės opi
nija dabartiniu laiku yra primi
nimu Lenkijos atliktų nedrau
gingų ir plėšrių darbų kaimy
nams. Tikrasis teisėjas bus da
bartinio karo laimėtojas, gal vi
sai ne Hitleris. Kuomet bendro
ji visuomenės opinija link Len
kijos bus tinkamai nustatyta, 
tada ir busiantis teisėjas, neat
sižvelgiant kas juo bus, galės 
rimtai pažvelgti į faktus ir pri
pažinti, kad Lenkijai priskyri
mas kaimynių valstybių sykiu 
ir Lietuvos teritorijų, nėra tai
kaus sugyvenimo ir ramybės pa-

SKIRSNEMUNĖ.
to žaliavos klodai yra Molynės 
pakalnėje ir tęsiasi panemunių 
link Skirsnemunės. Papildomi 
tyrinėjimai vis dar atranda 
naujų cemento žaliavos plotų.

Cemento fabrikas ir projek
tuojamas pravesti geležinkelis 
miesteliui žada gražią ateitį.

4KIU SPECIALISTAI

MAUJltM V-AUAliJ. 'leievuuiu
Laura Ingalls, lakūnė (viduryje), liko sulaikyta, kai ji norėjo drauge su Ca- 

t barine Curtis įsigauti į senato užsienio santykių komiteto posėdį. Prieš tai ji 
skraidė viršum Washingtono ir mėtė “taikos“ lapelius.

dytų skaudulių ant Europos kū
no, kurie ir ateityje tų kūną de
moralizuos.

Kad Lenkija yra prasikaltusi, 
to pateisinti negalime. Juk ji 
pirmoji pradėjo svetimų terito
rijų okupavimą ir nesugyvepi-

CKANĘ COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
'Telefonas PORTSMOVTJi 9022

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.40
5 tonus ar daugiau .............................. » •
PETROLEUM CARBON COKE $7.40
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas *

Sales Tax ekstra.

. ..........    i.... -H-............*......... , , ........

mą su savo rainiais ir taikiais lui. Jisai rašė: , 
kaimynais. Jeigu Lenkija butų1 
vedusi taikų ir draugišką sugy
venimą su kaimynais, šiandien 
Europoje butų buvusi visai ki
tokia atmosfera. Buvusi Čeko
slovakija, Lenkija, Lietuva, Lat
vija, Estonija, prie jų dar dadė- 
jus Rumuniją, Vengriją, butų 
galėjusios sudaryti labai stiprią 
vieningą atsparą prieš bent ku
rią didesnę valstybę. Su jomis 
visuomet butų buvusi vakarų 
demokratija: Francija jr Angli
ja, arba rytuose Rusija prieš 
Vokietijos agresiją. Jeigu tas 
butų buvę įgyvendinta, ar Hit
leris butų drįsęs Čekoslovakiją 
draskyti arba kitokius žygius 
daryti prieš bent kurią kitą są
jungininkę valstybę? ’ 0 jeigu 
butų daręs, tai tos visos valsty
bės, vieningai veikdamos, jį bu
tų sulaikiusios, arba ir paklup- 
džiusios. Bet Lenkija tokios 
draugiškos vienybės be vienų 
kitiems skriaudos nesiekė. Jos 
politikai buvo nesukalbami, jie 
gyveno svajonėmis jų;, kąįmy- 
n.amhs. daroiponii^ni,ęlęi*iaudcimis. 
Ji flirtavo rytuose su Rusija ir 
vakaruose su Vokietija, visiškai 
neigdama kaimynes mažesnes 
valstybes. Didieji kaimynai pa-

“Vokiečių tauta jokiu bil
du pakęsti negalėjo, matyda
ma, kupmet lenkiškas aras 
savo snapą buvo įkišęs į Dan- 
eigą, perskeldamas vokišką 
teritoriją.“

Tai beveik žodis žodin paim
ta iš Hitlerio pareiškimų, pada
rytų prieš pradedant karą. Hit
leris juk kaip tik ir sakė, jogei 
“vokiečių tauta“ negalintį pa- 
k^sti^kad lenkai kišasi į Danci
gą ir kad “lenkų koridorius“ 
(Pomorze) skiria Rytprūsius 
nuo Vokietijos, todėl jisai esąs 
priverstas tą padėtį pakeisti ge
ruoju arba piktuoju

Kas sakė, kad vokiečių tauta 
to “negali pakęsti“? Ir kodėl ji 
negali? Net ir pats Hitleris se
niau buvo ne Įtartą viešai pasa
kęs, kad Lenkija turi teisę tu-1 
rėti priėjimą prie juros. Tiktai 
kuomet nacių fiureris sumanė 
Lenkiją užpulti, tai jisai ėmė 
kalbėti visai kitaip. O p. Pau
lauskas pasiskubino jo dabarti
nį nusistatymą paremti! v

Iš to, ką jisai rašo dabar, ga
lima numanyti, kad jisai aną 
kartą nepagalvojo, ką jisai da
ro. Faktas visgi pasilieka fakto, 
kad jisai tuomet nušnekėjo ne
vykusiai, beveik hitleriškai.

Redakcija

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Dr. V. E. SIEDUNSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį 1
4631 So. Ashland Avė.

TeL Yards 9994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3654

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimu 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina axių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri 
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklas vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 6 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso* 
mos be akinių. Kainos pigiau kaly

1712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER'
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1329
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

LIETUVIAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel: YARDS 4767 

Namų TeL: Prospect 1934

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

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

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63r<LSL

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 4111

Kiti UetovUI Dekterel

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarut
Phone YARDS 7299

TeL Office Wentwarth 039 
Bes. Hyde Park 339* 

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

IžskvrijH «wrednmJi» Ir

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737 ,
Namų Tel. VIRGINIA 2421 ..

ŠAUKIT CALUMET 6909
UNIVERSAL PLUMBING & HEATING 

SUPPLY COMPANV Mot Jnc.
10 West 18th Street

Į vakarus nuo State Street
Ir mūrų patyręs inžinierius atvažiuos į jūsų 
namus ir suteiks DYKAI apskaičiavimą dėl na- 
apšildymo reikmenų (plant) ga
ni arba karatu vandeniu šildomą.
bereikia pinigų įmokėti—36 mė
nesiai išmokėp^u!—žeria palū
kanų kaina. Lietuvis salesmanas

Atdara vakarais iki vai. 
Nedėliomis iki 1 v. dieną

COPR. NKDLiCRAFT SERVICE. INC.

orientaciją ir atsuko jai nuga
ras, tada Lenkija liko be drau
gų kaiminystėje ir tapo užpul
ta, draskoma ir sudraskyta.

Aš nesidžiaugiu šiandieniniu 
Lenkijos likimu. Jos likimas 
lems gal ne kitokį likimą ir ki
toms mažoms valstybėms, gal 
sykiu ir Lietuvai. Bet jokiu bu
du negaliu užsimerkti prieš e- 
santį faktą, kad Lenkijos vadai 
prie to privedė kas šiandieną 
dedasi Europoje ir kad už savo 
padarytus žygius turi stoti prieš 
teisėją, nežvelgiant, kas tuo tei
sėju bus ir ar ją pateisins, ar 
apkaltins. —K. J. Paulauskas

REDAKCIJOS ATSAKYMAS
■ • • ' ' * ‘ i *. Į

Su tuo, kas aukščiąus pasa
kyta, galima, bendrai imant, su
tikti. Bet p. K. J. Paulausko 
draipsnyje, dėl kurio “Naujie
nos“ dąrė pastabas, buvo išreik
šta visai kitokių minčių. Tenai 
autorius kalbėjo ne apie visuo
menės opiniją, bet apie karą, 
kuriame Lenkiją tapo parblokš
ta. Kas ją parbloškė? Vokieti-: 
jos naciai. Tuomet p. Paulaus
kas padarė šitokią “išvadą“:

“Dabar atėjo Lenkijai atsi
skaitymo momentas. Dabar ji 
pastatyta prieš teisėją turės 
atsakyti už visas vagystes, už 
visas kaimynams padarytas 
skriaudas. Suprantama, jeigu 
prasikaltėlis a būna perdaug 
prasikaltęs, tuomet jam bū
na net mirties bausmė.“

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

JAMHULANGE
, DIENĄ IR NAKTl 

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

14447 South Fairfield Avenue
...... Telefonu LAFAYETTE

__ _ J koplyčios visose 
U VK0L1 Chicagos dalyse

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

Nedėliomis 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 nedel. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN 

s iš rusuos -
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi* 
rungas ir akušeris.

Gydo staigias ir chrouiš^M 113®* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. ” !

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

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

Tel, CANAL 3111
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464 J

i*

KITCHE^J TOVVELS PATTERN 2277
No. 2277—Virtuvės abruąėliai.

i NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1 1739 So. Halsted St, Chicago, IU..

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 2277

Vardas ir pavardė.

Adresas.

Miestas ir valstija

pąžino Lenkijos “teisėju”, jeigu 
ne Hitlerį? Galimas daiktas, 
kad straipsnio autorius turėjo 
galvoje ką kitą, bet jisai to ne
pasakė. O mes telepatija neuž* 
siimame ir žinoti jo mintis, ku
rios nebuvo straipsnyje išreikš
tus, negalėjome, * \ \

Ęe to, p. Fafiįąuskąs tajne sa
vo rašinyje hųvo visai aiŠkipi 
pritaręs Hitlerio agresijos tiks-

Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių. ; 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSI

' ‘ P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

«
YARDS 1419•

'f 1. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street \ Yards 0783

S. P. MAŽEIKA
3319 Utuaniea Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 We»t 23rd Plące Phone Canal 2515
SKYRIUS: '42-44 East 198th Street Tel. FuUmaa 1274

........T....... *.....- i1 r w ■ .p ■ > ■■ .u „

ALBERT V, PETKUS
4704 So. Westerp Ąve, Phone Lafayette 8024

..-r—-r-
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ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Utuanięa Avenue Phone Vardą 4908

ANTHONYB.PETKUS .
6834 So. Western Avė, Phone Grovėhili 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 
I M » ,    ■    į   . | I I III i.K.I, I I 1'1 IMI.I V .I*...

ii ' J. LIULEVTČIUS
4348 8. California Avenue Phone Lafayette 8572

Telefonas Rez. Tel.
DORchester 7200 STEwart 3316

Dr. William J. Charm
DENTISTAS

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

prie Jeffery Avė.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė, 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Vlrginia 6036.
Residehce TeLBEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 vaL vakaronuo

S939 SOUTH CLAREMONT AVĖ
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez, Telephone PLAZA 3296 .

ADVOKATj

Dr. F. Puisucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6 4) vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock <69*

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

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

Telefonas SEELEY 73Š0 
'Namų telefonas Brunswick 0597

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesfg ofisas—127 NDearborn Si
Kamb, 1431-1434-Te£ Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted Si
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas (YARDS 4814.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Office and Re*. Phone <Talumet 747?
Office Hours:2-4 p. m I-lčM o. ro

DR. ST. NA1KELIS
Physician and fiurgeon

3261 So. Hhlsted Street

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Ulinoli
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 6791 
Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro

Tel. Yards 3144
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12 
Dr. V„ A. Šimkus 

GYDYTOJAS ir CHIRURGĄS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St 

Boen 1U0
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų TeL—Hyde Park 3395

Remkite tnos. kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE*
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Mat, dabar 
I nkstą vo-

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

SELEMONAVICH

Liaudies frontus”, kutiniai sekėjai juos pames.
—Marksistas

uen. uera von minusiedt

F.
SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas

VICTORY 3486
504 WEST 33rd STREET

CHICAGO, ILL.

-
P1TTSBURGH1ŠK0S 

PASTABOS 
__________  r 

“UŽSIKARBUOKIT”
ANT LAZDOS.

ir Francijos pinigais stačiusi [proga revoliucijai, ten sovietai 
tvirtoves prieš sovietus. Sovie-jinaršuosią, — Vokietijon ar ja 
tai norėję sudalyti prieš Vo- Francijon.
kietiją sąjungą iš Anglijos,

į Pittsburghą buvo atvykęs pa
viešėti Ignas Rašinskas, ir jis 
parvežęs iš Pittsburgho gerų 
naujienų, kad Pittsburgho Ame
rikos Lietuvių skyrius nema
nąs Grigaičio klausyti ir likvi
duotis. i

Tegu tik “Vilnis” tomis par
vežtomis naujienoms nefcidžiau 
gia, nes ir dabar tame skyriuj 
mažai kas priklauso, išskiriant 
bolševikiškas draugijas. Nebus 
kas nė likviduoti.

— Senas Pittsburghietis.

NAUJIENOS, Chicago, fll

K
Po pirmo karo bolševikai lai- 

Fraricuzijbs, Turkijos, Bumu- mėję 6-tą pasaulio dalį, po šito 
nijos. Bet tos valstybės nenore- karo irgi komunistai laimėsią, 
j ilsios prileisti prie Vokietijos 
Sovietų Sąjungą. Sovietų poli
tika esanti teisinga. Šitas karas 
esąs imperialistinis, — nesvar
bu, kas pirmas iššovė. Komu
nistai to karo neremią. Bolše
vikų diplomatai esą gudresni 
už buržuazinius diplomatus, 
taip Leninas mokinęs. Stalinas 

Stalinas dik-
Teko skaityti “Garse” 

gų Vienybės Seimo rezoliuciją 
blaivybės klausime, Jairioj ku
nigai pažadėjo iškilmingai ir 
vienbalsiai nutarė,
jiniai parengimai turf^ būti ibe 
stiprių svaiginančių gėrimų.

Bet toje rezoliucijoj nepasa
ko kokie gėrimai yra stiprus 
ir kokie yra silpni. Jeigu deg
tinė ir alus yra “nestiprus” 
svaiginanti gėrimai, tai para
pijiniuose parengimuose vieš
patauja tikriausia “blaivybė” 
ir be kunigų Vienybės tarimo. 
Tenai jokių stipresnių svaigi
nančių gėrimų nevalioja, kaip 
tik alų ir degtinę. Ir t|
stiprių” gėrimų yra išgeriama 
daugiau parapijiniuose* paren
gimuose, negu kitokiuose paren
gimuose.

Na, o jei kunigai ištikrųjų 
atsisako parapijiniuose paren
gimuose nuo degtinės ir alaus, 
tai susimildami užsikarbuokit 
ant lazdos ir nuėję į kokį pa
rapijinį parengimą patys 
sitikrinkit ar tarimai yra 
remiami darbais ar ne.

Iš SLA 3-čio Apskri 
čio Darbuotės

Lietuva nenorinti Vilniaus, o 
Bimba norįs Vilnių atiduoti Lie
tuvai. Kodėl ne sovietams? 
Bimba jau kritikuoja Roosevel 
tą, kam nori nuimti embargo 
karo reikmenėms. 
Bimbos simpatijos 
kiečių pusėn.

Tokiems demagogams ir liau
dies mulkintojams kaip A. Bim

Nusiskundė Bimbh, kad or- ba ateis tokia diena, kada pas- 
ganizavo
“bendrus frontus”, bet niekas iš į 
to neišėjo. Tur būt, už tai ben
drą frontą Stalinas sudarė su Kum kilę T»»'»s Biznierius, ku 
[Hitleriu. Kur busianti palanki rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

ne-

Naujų Narių Įvesdinimo Ban- 
kietas Bus Spalio 29 d. Į Iš
kilmes Nutarta Pakviesti Va
jaus Vędėją,* “Tėvynės” Re
daktorių, Kl. Jurgelionį.

ACME-NAUJIEN V TUephoto
(po kairei), ’ nacių paskirtas 

militarinis vadas okupuotai Lenkijai; po dešinei—Hans 
Krank, kurį. Hitleris paskyrė Lenkijos administratorium.

KORESPONDENCIJOS
e

per- 
pa-

TEGUL “VILNIS” 
NESIDŽIAUGIA.

Vilny” buvo parašyta, kad

STATEMENT OF THE OWNER- 
SHIP. MANAGEMENT. CIRCULA 
TTON, ETC„ REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF MARCH 

3, 1933.
Of Naujieno^rThe Lithuanian Daily 

News publishea daily except Sunday 
at 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Illinois for Octobeę 2nd, 19,39. 
State of Illinois į ' * ’
County of Cook ' 8S*

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
petsonally appeared Pius Grigaitis 
who, having been dūly swom ac- 
cording to law, deposes and says that 
he is * the P r e s i d e n t of the 
Ųithuaoian Daily New« "Naujienos” 
and that the following is. to the best 
of knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manaire- 
ment, the ciroulation, etc., of the 
aforesaid publication for the da.te 
showiną in the above caption, re- 
quired%y the Act of Ąugust 24, 
1912, as ammendęd by thė Act 'of 
March 3, 1933, embodied ih šeetion 
537, Fostal Lawš and Ręgulations, 
printed’ on the reverse of this form, 
to wit: .

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, managing edit- 
or, and business managers are:
' Publisher Lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St, Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals- 
' ted St., Chicago, UI.

Managing Editor None.
2. That the owners are: Lithuanian 

News Pub. Co.. J. Šmotelis, Veroni- 
ca Šmotelis, K. Gugi s, Nora Gugis, 
T. Rypkevicz, A. Zymont, P. Gri
gaitis, K. M. August; Paul. Miller, 
A. Rudinskas, all of 1739 Sč. Hal
sted St., Chicago, III., and Maria 
Jurgelonis Estate.

3. That the known bondholders, 
mortpagees. and other_ security holders 
owning or holding V per cent or 
morę of. totai amount of bonds, 
mortgages, or other securities are 
Lithuanian Building, Loan and 
Savings Association.

4. That the two paragraphs next 
above. giving tbe narnės of the owners. 
stockholders. and security holders. ii 
any. contain not only tbe list of stock
holders and security holders as they 
appear upon tbe books of the company 
būt also, in cases where the stock
holders or security holder appears upon 
the books of the company as trustee or 
In any other fiduciary relation. the 
name of the person or Corporation fot 
whom such trustee is acting. is given: 
also that tbe said two paragraphs contain 
statements embracing affiant's full 
knowledge and belief as to the circums- 
rances and conditions under whicb 
stockholders and security holders wbo 
do not appear upon the books of the 
company as trustees. hold srock and 
securities in a capacity other tban that 
of a bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe ’that any other 
person. association, or Corporation has 
any interest direct or indirect in the said 
stock. bonds. or other securities than as 
so stated by bim.

5. That the average number of copies 
of eacb issue of this publication sold 
or disttibuted, tbrougb the mails or 
otberwise. to paid suberibeą during the 
s«x montbs ore^eding the date ihown 
above is 35 481.

Pius Grigaitis,
Prėsident.

Swnrn to and subscriheM before me 
this September 30th, 19319.
Michael J. Tananevicz,, Notary Public.

(My commiMion expires Jan. 15, 
1943).

PITTSBURGH, Pa. — Rug
sėjo 20 d. SLA. 3-čio apskri
čio Komiteto susirinkime, lai
kytam LMD. svetainėje, buvo 
nutarta rengti naujų narių, pri
rašytų laike pirmojo pažangos 
Vajaus visoje Pittsburgho apy- 
inkėje, įvesdinimo bankietą, 

spalių 29 d. Taippat buvo nu
tarta į tas iškilmes kviesti ir 
“Tėvynės” redaktorių, gerb. Kl. 
Jurgelionį.

Visiems naujiems nariams, 
prirašytiems laike pirmojo Va 
jaus, į šį Bankietą įžanga bus 
nemokama. Taippat šiame ban- 
kiete dalyvaus kuopų veikėjai 
ir kiti žymus svečiai. Bus at- 
iktos ir tam tikros ceremoni

jos įvesdinant naujus narius, 
jie bus apdovanoti SLA. ženk- 
eliais.

Norwood, Mass

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad utaupysite 

Šimtus Doler

Virš 300 garantuo karų. 
Yra visų išdirbysčių (naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
knb-ių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
kokią išgalite 

Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sia dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

• v

tokią kainą, 
mokėti.

'gins silpnesnių tautų nepriklau 
somybes

Bimba 
šalyje 
Kšitskis, JOHN PAKEL

6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

nuo agresorių, 
nupasakojo, kad šioje 
yra socialdemokratas 
buvęs Vokietijos vi- 

kardinolai pagaliau daus reikalų ministeris,’ kuris
po Hitlerio griuvimo nori su
daryti valdžią pagal Vaimaro 
konstituciją. Suprantama, Bim
ba tokios valdžios nenori; jam 
prie širdie^ sovietiška <n 
ra su neklaidingu vadu ]
kyje. Sovietai pasiutusį bulių 
Hitlerį suvaldyti norį, Cham-

Komu-nacių prakalbos.
Su savo “lankščiąja” taktika 

Maskvos 
visai susigiminiavo su rudąja
Vokietijos hitlerininkų klika. 
Maskvos neklaidingosios baž
nyčios užsieniuose parapijonai 
atsidūrė keblioje padėtyje; ne
žino į kurią pusę orientuotis. 
Šiandien Maskvos pasisukimą 
užgynė kaipo teisingiausią, at
sikėlęs ryto metą pažiūrėk, kad 
jau didžiojo .Stalino komisarai 
petis petin žygiuoja su Hitlerio 
naciais. Matyti, lietuviškas cent
ro biuras ne juokais leidžia, 
bet rimtai susirūpino, kad jo 
sekėjai nepabėgtų ranka pamo
ję ant visko. A. Bimba dabarti
niu laiku važinėja po Mass. 
valstiją sakydamas prakalbas, 
kad sustiprinti savo pašlijusią 
poziciją.

Susirūpinti yra kuo, nes per
sivertimas įvyko nelauktas ir 
dar strimagalviais ritasi kas
kart arčiau hitlerininkų ir kur 
tu čia paprastas žmogelis susi
orientuosi tais visais zigzagais, 
skaitydamas “Laisvę”.

Bimbos prakalbos įvyko mu
sų kolonijoj rugsėjo 24 d. Lie
tuvių svetainėj. Žmonių galėjo 
būti apie 150. Atsilankė 
tas ir lenkų pasiklausyti 
bos kalbos; atėjo tokie, 
supranta lietuvių kalbą.

Matyt, pats Bimba jaučiasi 
prastai su dabartine savo pozi
cija. Mėtoki iš vieno krašto į 
kitą, arba bando išpusti didelį 
burbulą iš niekų. Kunigai daro 
gražų pragyvenimą šinkuodami 
pekla, dangum ir čysčium, tad 
kodėl Bimbai nedaryti 
veninio šinkuojant 
rojų. Kur dingsi, kai 
tę” avys išbėgios.

Bimba nusiskundė,
kuri socialistinė spauda juos 
labai atakuojaųti. Buvęs su
tvertas “bendras frontas”, da
bar ir tą tūli žmonės užsispyrė 
sugriauti. Mums gi .atrodo, kad 
tos socialistinės spaudos kritika 
komunistams taip reikalinga, 
kaip į barŠči druska. Koks 
sąžiningas žmog gali su ko
munistais susidėti i? dirbti ben
drą darbą? . Per keturis metus 
po visą pasaulį, kur galėjote, 
organizavote “bendrus fron
tus”, “liaudies frontus” kovai 
prieš fašizmą. Garbinote demo
kratiją; komunistai parlamen
tuose balsavo už karo kreditus, 
kad apsiginkluotų kovai prieš 
hitleri 
žmones 
fopdus, 
dėjo pinigus arba pirko gink
lus kovoti hitlerizmą. Lietuvos 
komunistai tiesiog skundėsi 
amerikiečiams, kad valdžia ne
leidžia jiems kovoti hitlerizmą.

Tonus rezoliucijų ir straips
nių prirašė, kaip komunistai

tatu- 
yša-

,NSTflLL “SQUARE DEAL” 
H E A TIN G P L A N T NO W!

«

le
arcus

VANDENS ŠILDYTUVAS 
VlakaH iki pilnumoH vidutinėm* 
kainb. apšildyti. Įeina boller, rad'ator, 
talpos, kranai vandens tiekimo prie- 
asas, automatinis drėgmės reguiator.

5

t
MJTtRUlSAutomatinė šiluma l>u*AliaVfaA 

fląme gerume. Pigesnis, X ■ Kll 
lengvesnis vartoti. Sto-“ ■ 
ker 5 iki 8 kainb. Su ■ j 
palūkanom . tik .. .......... ■ mėn.

MODERNIŠKA MAUDYNE 
Pirmos kokybės įrengimas su 4%’ 
recess vana, wall hunit lavatftry, klo-

berlainas norėjęs užsiundyti 
bulių prieš sovietus, bet prieš 
jėgą kariauti nenori.

O kaip dabar, ar Hitleris ne 
prieš didesnę jėgą kovoja, ne
gu sovietai? ~ '

Lenkai prieš- vokiečius neno
rį muštis, nes Viskas, supuvę. 
Bėga be kepurių. Generolai pa
bėgo. Sovietai pasakė, kad ten 
nėra valdžios, tai jie patys iš
laisvinę 11,000,000 gyventojų, 
turie dabar viską valdo, žemę 
ramiai aria. Lenkija Anglijos

Uokett. žema 
kaip $5 l 

mėn.
Dykai apskaičiuotė • Be prievolių 
Ekspertų inžinierių patarnavimas

Naudokitės nuiKŲ -žemų • mokenėlŲ btitlžefo -plano 
nauda. Tik* pašuuk!t CALumet 5200

V
ca?tų jreng. rii 

’yftlta sėdyne. 
Nuostabi ver
tė. Gali pirkti 
dUliin; Pirk 
mukų bud'y.et. 
planu-95 {mo
kėt—-?5 | mėn.

Klek pal.uk.

$46.85
Be • Trinių

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš stoties —

W.G.E.S
nuo 8

kad kai

Z Vardas.

t

«

kele-
Bim- 
kurie

Komunistai ragino 
>ti pinigus į ginklų 

į tuos fondus

Išgirsit 
muziką

MAIN 
STORI 
1715

S. Stata St. 
Cal, 5200

Open Eves. Tl! 1130

Kasdien 
iki

pragy- 
stalinišką 
“susipra-

RCUHBIMO 
MtATIKO

vėliausias žinias, 
ir kitus Įdomius 

pranešimus.

Tik> pašauk! t CALumet 5200

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI

Tikrai bus nepaprastos iškil
mės. s’ ' -

Apskritis ruošiasi jau ir prie 
antro Pažangos Vajaus. Tiki
masi, kad gerėjant darbams, 
bus geresnis pasisekimas ir 
naujų narių prirašinėjime.

— ' Organizatorius.

Ch. K. Pikelis Ame 
rikos Lietuvių Eko 
nominio Centro 
Prezidentas

Amerikos Lietuvių Vaizbos 
Butų atstovų suvažiavimas, 
įvyko rugsėjo 11 d., Brooklyn, 
N. Y., SLA. svetainėje. Jame 
dalyvavo Lietuvos Verslo ir 
Amatininkų atstovai, būtent: 
Dr. J. Kaškelis, redaktorius Al
binas Briedis ir Juozas Valen- 
tukonis. Amerikos Lietuvių 
Vaizbos Butų atstovų dalyvavo 
iš įvairių Amerikos lietuvių ko- 
lionijų, viso apie 50.

Renkant Valdyba buvo iš 
rinkti sekami žmonės: Prezi
dento urėdan—Charles K. Pi
kelis iš Pittsburgho; pirmo vice 
prezidento—Dr. M. J. Colney iš 
Waterbury, Conn.; antru vice
prezidentu—F. Petrulis iš No. 
Arlington, N. J.; sekretoriui! 
K. v S. Karpius, iŠ Cleveland, 
Ohio, ir iždininku—A. S. Tre
čiokas iš Newark, N. J.

— Vaizbininkas.

BRANCH 
9302 

Commer- 
čia!

Safl. 1924 

Sunday UntH I p.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

: ŽIŪRĖK!
I ■

GALIMA PASIDĖTI PINIGUS
ANT GERŲ NUOŠIMČIŲ

SKOLINAM PINIGUS ANT
PIRMŲ MORGIČIŲ

■ i

_ BET0 kiekvieno indėlis yra.
apdrausta iki $5000.00 -
_ _ _ _ _ _ _ _ uu,_ _ U_ _ _ _

KAINA 10 CENTŲ
Tik ką gavome naują m&dų 
knygą, kurią gaji te gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS’N
NAUJIENŲ SPULKA

1739 So. Halsted Street Tel. CANaI 8500
Atdara kasdien nuo 8 v. Iki 8 

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

• "i

''■■X
Yj 1- į 54

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, HL

Adresas

Miestan

Valstija

pal.uk


NAUJIENOS, Chicago, Dl.
rr

Pirmadienis, spalių 2, 1939

NAUMENOS
The Lithnanlan Daily New»

PubHahed Daily Except Sunday by
The Lfthuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Subscriptlon Ratas:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 

3c per copy.
■ ■■■■■ ■■ ■■■— II ■■■'■II ■■ ■»

Entered as Second Class Mattįer 
Marcū 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, DL, under the act of 
Mąrch 3rd 1879.

Chicagęje—paštu:
Metaęos  _____ —
Pusei metų ______________
Trims mėnesiams----------—
Dviem mėnesiams___ ___
Vienam mėnesiui_______

Chįcagoj per išsiuntinėtoius: 
Viena kopija_________

Savaitei _ ..___ _______
Mėnesiui ________ ,______ „

t .

$8.00!
4.00 
2.00 
i.aot

•75

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nąu- 

, jienų Bendrovė, 1739 S., Ralsted St., 
■ Chicago, DL Telefonas Canal 8)500.

(Atpiginta)
Metams --------—....— $5.00
Pusei metų _______________ 2.75
Trims mėnesiams___ ______ 1.50
Dviem mėnesiams  1.00
Vienam mėnesiui -________  .7,5
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose:
Metams ___     $8.00
pusei metų________________ 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Kas bus laimėtojas
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MELAS

, Spaudoje nuolatos kalbama apie tai, kad Vokietijos 
uaciąi, susidėdami su Stalinu* pateko. į bedą, Stalinas, 
esą, galįs dabar naciams diktuoti Nuo ją malonės pri
klauso, ar jie gaus gasolino ir aliejaus iš Galicijos ir Ru- 

, munijos. Jisai nuspręs, kaip toli vokiečių įtaka galės 
siekti Baltijos juroje. Stalinas* pagalios* pabirsiąs vokie
čių kariuomenės dvasią, skleisdamas joje bolševikiškas 
idėjas, taip kad ta kariuomenė ilgainiui gali atsisukti 
prieš Hitlerį ir jį nuversti.

Amerikos kompnistams šitokie laikraščių korespon
dentų komentarai tai kaip sviestas su medum. Jie di
džiuojasi savo “voždiu” Maskvoje ir rodo* koks jisai pa
sidarė galingas nuo to laiko, kai pabučiavo svastiką. 
Siaur-vakarinės ir piet-vakarinės Europos valstybių vy
rai vienas po kito, važiuoja ir aeroplanais skrenda i Mas
kvą pasitarti su Stalinu ir gauti jo užtarimą. Jisai pasi
darė didesnis “bosas” Europoje, negu Vokietijos “fiure
ris”.

Bet reikia pažvelgti ir į antrąją medalio pusę, Kąrąs; 
dar tiktai prasidėjo. Kokia bus Europos ateitis, nuspręs 
ne pirmieji karo mūšiai ir demarkacijos linijos, kurias 
nustato armijų vadovybės okupuotose teritorijose* bet 
nuspręs taikos konferencija po karo. 0 kas toje konfe
rencijoje bus didžiausias “bosas”, dar niekas nežino.

Jeigu Hitleris sumuš Angliją ir Erancuziją, tai jisąi 
padiktuos busimos taikos sąlygas. “Bet ką tuomet bus lai
mėjęs Stalinas? Visi atsimena, kad pernai, draskant če- 
kofeovakiją, jautėsi labai daug pelniusi Lenkija, Ji pasi
ėmė (lygiai tokiu pat; į^udu, kaip dabar rusai rytinę Len
kijos dalį) Tešeną. Ji “privertė” Hitlerį atiduoti Karpa
tų Ukrainą Vengrijai ir to dėka įgijo su Vengrija, bendrą 
sieną. Kas galėjo tikėtis^ kad po tų* didelių ^laimėjimų’’ 
Lenkija, mažiaus kaip už, metų laiko, bus tekioje padėty
je, kokioje ji yra dabar? Q betgi tai įvyko l ,

Hitleriui laimėjus kąrą, ne daugiau dėkingumo jisai 
parodytų ir dabartiniam savo partneriui, kaip kad jisai 
parodė lėnkams. Jo apetitai į sovietų Ukrainą yra žino
mi. Jisai apie tai ne tiktai rašė savo knygoje “Mein 
Kampf” kuri yra naeių Biblija,, bet ir kalbėjo per radio. 
Ir kas Hitlerį tuomet galės sustabdyti, jeigu jisai užsi- 
jnanys maršuoti i pietines Sovietų Sąjungos sritis? Aną 
metą, po Brest Litovsko taikos, Rusiją išgelbėjo nuo vo
kiečių jungo Vakarų demokratijos. Bet jeigu Hitleris tas 
demokratijas sutrempę, tai Stalinui nebebus išsigelbėjo

G jeigu Hitleris šiame kare bus sumuštas? Ką 
met bus laimėjęs Stalinas?

Hitlerizmui Vokietijoje žlugus, Angliją įr Erancusi-- 
ja nepaglostys sovietų yaldžios už jos talkininkavimą na
ciams. Visus dabartinius savo “užkariavimus” Lenkijoje, 
Estijoje ir kitur Stalinas turės grąžinti, ir kadangi ata* 
lįnizmas šiandien kooperuoja su hitlerizmu* tat4 Vakarų 
demokratijos paskelbs kovą pačiai sovietų diktatūrai,

Kai kas sako* kad Anglija įr Francuziją, pailsusios 
po karo su naciais* nėbeturės jėgų tęsti kovą prieš stą-< 
Jinizmą, Bet joms ateis į talką Rusijos žmonės/ki 
va bolševikiškų despotų seniai neapkenčia* tik iki

ąb.ejmg^8 sovietų susidraugavi
mas su naciais, kuomet jam at- 

“Naujienose” buvo pastebėta, rodė, kad Maskvą ketina pasi- 
kad jeigu Rusija butų stojusi į likti neutrali Europoje, taį jau 
‘taikos frontą’* ir butų, kai Hit-jdąbar ta111 tarės išnykti visoks 
leris užpuolė Lenkiją, pasiun-Įdvejųjtaias ąpię Štatam politi- 
tęs jai į pagalbą geroką skaičių 
karo lėktuvų, tai naciai nebūtų 
galėję taip greitai laimėti per
galę. Šitą musų pastabą Anta
nas Bimba mėgina atremti taip:

s‘Vadinąsi, kalti bolševikai, 
kad lenkų frontas subliūško. 
Bet jis ("Naujienų” redakto
rius) nepasako savo skaityto- 
jams tęs tiesos, kad Lenkijos 
ponai griežtai pareiškė, kad 
jiems jokia bolševikų pagal
ba nereikalinga ir kad jeigu 
jie ją jiems duotų, tai jos 
nepriimtų.” 

/
Tai grynas melas. Lenkija vi

sai nesakė, kad ji nenori “jo
kios pagalbos” įš sovietų. Prie
šingai, jie prašė pagalbos, ir ši
tuo reikalų Anglija ir Francuzi- 
ja per keturįs su viršum mėne- 
[sius vedė sų Maskva derybas.

Tiktai lenkai sakė, kad jiems 
reikalingą sovietų pagalba amu
nicija, karo medžiagomis^ lėk
tuvais ir kitokiomis prekėmis, 
bet ne kareiviais. Lenkija neno

rėjo, k&d į jos teritoriją ei.tų so
vietų "raudonoji” armija, ka
dangi ji bijojo, kad ta armiją, 

Į atėjusį "padėti”’ Lenkijai, gali 
ją okupuoti ir atsisaJsyti iš jos 

 

Įtrauktas.

Vęfem įvykiai parodė, kad 

 

ta Lenkijos baimė turėjo rimtą 
pagrindą, nea bolševikai, iš tie
sių, jau yra okupavę pusę Len
kijoj teritorijos įr žada ją pa- 
sjlįikytĮ sau.

> Taigi Bimba meluoja per ą-_ 
kis* sakydamas, kad lenkai no? 
gorėję jokios sovietų pagalbos. 
Ifr. jisai/ nesisarma^tija tą savo 
melą vaėinti .“tiesai, kurią buk 
‘^Naujienos” slepjauėio.s nuo sa
vo skaitytojų!.

Bet toje pačioje špaltoje, ku
rioje Bimba tų melą paraše, ji
sai pats save įr> sugavo beme
luojant. Jisai cituoja šitokius. 
Churchili’o (dabartinio Angli
jos laivyno viršininko,) žodžius,;

"Lenkai... buvo griežčiatfr 
siąl nusistatę neužleisti rusų 
kareivių ant savo žemės..; 
Jr tai būvą ta& punktas, ant 
kurta mtatarmes derybos pa
krika*’*
Čįą aiškiausiai pasakyta, kad 

derybos sugriuvo ne dėl Lenki
jos ątsisakyma nuo, visokios so- 
įvietų pagalbos, bet ' tiktai dėl 
[vieno punktu: kad Lenkija tav 
ko priešinga įsileidi į sava 
mę aavietų armijos..

kos p^ragaištingumą. Nes juk so
vietų diktatorius galutinai nusi- 
maskavo; jisai atvirai atojo į 
"bendrą frontą” su Vokietijos 
fašizmu. Bet pagal to jaunuolio 
karatą "logiką”; tai — juo blo
giau. juo geriau I-

Tai Tr puikuį sako jisai an
gliškame "Tiesos” priede^kad 
sovietų valdžia pasiuntė savo, 
armiją okupuoti Lenkijos teri
toriją; jį tenai nuvyki “vaduo
ti” savo tautiečius, nes —

"Sovietų Sąjunga negalėjo 
stovėti įr žiūrėti į rusišką (J. 
"N.” Red.) mažumą Lenkijo
je, valdomą fašistų. Vienuoli
ka milionų žmonių per ilgą 
laiką kentėjo lenkiškų dvari
ninkų priespaudą,..”
Vadinasi,. Stalinas Išvadavo 

fašistų pavergtus Lenkijos val
stiečius, eidamas ranka už ran
čos su aršiausios rųšies fašis
tais, Vokietijos naciais! Prie to 
dar, mat, pasitaikė taip, kad tie 
išvaduotieji valstiečiai buvo 
"rusiška mažuma”' (Russian

i
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sw

kurie sa- 
šiol ne

turėjo progos jų nusikratyti. Reikia neužmiršti, kad Sta
linas nebeturės pasaulyje nė vieno draugo* kuomet jo 
Hitleris bus sumuštas.,

* Tokiu budu, visvięna kaip karas baigsis — Hitlerio 
pergale ar demokratijų pergale, Stalinas laimėti negalų 
Susijungęs au naciais, jisai pasirašė savo diktatūrai mir- 
tię^ dekretu (
-* ■■     .m:..,...*:.hinr m: j*

Iš LIETUVOS
Pinigų keitėjai apga

vikai

ŠIAULIAI. — Rugpiučio 26 
d. dienos metu žvyro g. 12a 
pas Kondrašienę ir Aukštojoj 
g. 33 pas Pranckevičienę į krąu* 
tuves užėjo du nepažįstami vy
rai pirkti rūkalų. Mokėdami 
jie prašė iškeisti 100 litų bank
notą, nes sakėsi smulkių PA

gų neturj.. Krautuvininkei pra
dėjus skaičiuoti smulkius pįnL 
gus grą&tf, vyrai pačiupo iš 

’Kondffašieuės 45 Lt ir pabėgo. 
Iš Prąnekevičienes tokiu pat 
.fondu išpešė 40 Lt., Policija iš* 
aiškino, kad minėti piktadariai 
buvo vagys recidivistai: Janu
lis Jonas iš Panevėžio, Biazą- 
ras Jonas iš Viekšnių, Dovei
ką Jurgis ir Kuzminskas Jonas 
iš Šiaulių. Biazaras ir Kuzmįih 
skas sulaikyti, o kiti du pas L

Stalino Hitlerio bičiuliškų 
šypsenų pavėsyje

Stalino susitarimas su Hitleriu, lyg perkūnas trenkė gie- 
droje. Mano pranašavimas išsipildė. Užsienio po
litikus vingiuoti kebai. — Kas išeina iš plačios kau- 
kaziškos Stalino rankovės, tai visa genialu ir gera 
komvyrams, Stalinas savo kaili stengiasi išgelbė
ti* -"m Lietuvos padėtis.

(Mųsų specialaus korespondento Lietuvoje)

bai ramiai gyvename, Sakysiu, 
net perdaug ramiai.

O tuo pačiu metu Stalinas su 
Hitleriu bičiuliškai šypsosi, ir 
męs lyg jų pavėsyje ramidP'jau- 
čiamės. Nors jųdviejų šypsena 
mums neįprastas daiktas, bet vi
sai suprantamas daiktas.

—Para Beitum
(GALAS)

r Q iŠ to karo daug kas norės 
pasišildyti, tai visai galimas 

į daiktas, kad daugelis ir kitų val
stybių noromis nenoromis į tą

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Studentas A. 

Pintusevičius atsiuntė per 
“Liet. Žinių” redakciją iš Pan
dėlio 10 litų iGnklų Fondui ir 
pasižadėjimą kas mėnesį mokė
ti G. F. po 2 litu. Savo laiške 
aukotojas rašo: '‘Europos dan
gus apsiniaukė. Kaimyninėse 
valstybėse žvanga ginklai. Visų 
gerų Lietuvos piliečių troški
mas, ypačiai dabartiniais aud
ringais laikais, išlaikyti laistą 
nepriklausomą Lietuvą. Apsi
saugoti nuo visokių evantualu- 
mų, svarbų vaidmenį vaidina 
ne tik žmonių skaičius, bet ge
ras ir kvalifikuotas modernus 
apsiginklavimas. Tikiuosi, pats 
materialiai apsirūpindamas, šį 
kuklų mėnesinį mokestį dar pa
didinti, kiek galėsiu.

Skėmių kaimo (Baisogalos 
valse.) ūkininkai, minėdami 
Tautos šventę, rugsėjo 8 d. su- 
aųkąvo. 250 lt. šautuvams pirk
ti, suprasdami, kad tik ginkluo
tomis pajėgomis gali būti iš
laikytas neutralumas bei apsi
ginta nuo užpuolimų. ^Pinigai 
per Žemės ūkio ministrą pa
siųsti Ginklų Fondui.

(Tęsinys)
ZV»

Jąį Stalinas, dabar pasirašė to
kią sutarti, tai reikia manyti, 
kad jisai tai padarė tik vidaus 
politikes sumetimais spiriamas,,
kad neišeitų į karą. Vargu tuomet w SSSR išhks

SSSR valstybės akimis žiu>m\Jei Stalino, tai padų 
rint. tai demokratijos išdavystė!. .a,^ *ve a' 

: Tai dar Vienas įrodymas, kadi, kąd Pra-
Stalino vedamiems komunis- df’T 8 ? T 
tams demokratija rupi tiek, utrah> tai ka‘'° P^oje, arba 
kiek mums visiems pernykštis 
sniegas!

Kas gi gali abejoti, kad tos 
[sutarties pasirašymas fašistinį 
frontą tiek moraliai, tiek mate- 

, .rialiai žymiai sustiprina.
Fašistų vadai turi kuo pasi

girti ir pasididžiuoti!
Kaip šįos sutarties sudarymas 

galį paveikti Lietuvos užsienio 
: politiką? Lietuva turi nepuoli- 
• mo sutartį su Vokietija ir SSSR, 

Tokiai veik pat sutarčiai įsi-j 
galėjus tarp Vokietijos ir SSSR, 
aišku, Lietuvos padėtis atrodo 
lyg blaivesnė, atrodo, kąd Lie
tuva labiau neutralizuojasi nuo 
stambesnių Europos įvykių.

Tarp Lenkijos ir Vokietijos I 
kilus karui tenka laukti Lietu-1 
va kurį laiką galės pasilikti nuo
šalyje,, jęi tik vienos ar kitos iš 
tų valstybių netikėtai nebus už
klupta.,

Atrodo,, kad Vokietijai nebū
tų jokio išskaičiavimo bent šiuo, 
metų pulti Lietuvą. Juk Lietuva 
kuro atveju, Vokietijai butų ge
ras duonos aruodas. Atrodo, kad 
Vokietiją nenorėtų to ąruodo 
suardyti.

SSSR, reikia laukti, taip pat 
įenknms ir vokiečiams kariau
jant; pasiliks, nuošalyje, taį Lie
tuvoj sienoms iš SSSR pavojaus 
lyg ir nebūtų.

j Lęnkiją turėdama tokį rimtą 
priešą kaip Vokietija vargų pa
norės į kąrą įsivėlusi pulti dar [Klaipėdos 
Lietuvą. Juo labiau, kąd tuo pa- skelbė, kad jis į Lietuvą neturi 
£ių nenorės erzinti ir SSSR. jokių pretenzijų!

Žinoma, tai tik spėliojimai. Jei prisiminsime didįjį karą, 
Karo pradžia dar gali labiau tai iki pinuos dienos karo Ita-~ 

politikos kortas supainioti. Juo lija aiškiai sakėsi, kad ji pasi- 
labiau, negį Lenkija viena iš- rašytai su Vokietija sutarčiai 
drįs su Vokietija kariauti, ji tik- busianti ištikima, o vėliau stojo 
ra, kad kare jai padės Prancu- prięš Vokietiją, 
zija ir Anglija. Taj sunku spėlioti, kas dabar

O jei taip, tai Italija nepaąi. daF but- Galile tjfc fak|us 
liks neutrali. Ji padės Vokieti--,) , . .. . , . . -r*-." . ■ y. . . . / , konstatuoti ir kaip ką spėlioti.|aų bent šiuo metu taip atrodo. • •

 *  Ta pačia proga turiu praneš- 1111 J 'r.'i'| i m ; i'i.. !-. . mi i. I . i. v i • r •.. . . . n v. . U, kad ir šiandien Lietuvoje vi- Viena ar jisai butu taškius saį ramu. ftlrodylų> kad 
ąr emo r ims. pavojaus jokio, nesama. Darbas
Reiškia, kas ne Sovietų Są- eina visai normaliai. Jokio iš- 

junga, tai viskas yra “imperia- gąsčio žymių, nors dvi jos kai- 
lizinas”; ir Keistučiu! nedaro myninės valstybės veik jau ka- 
jokio skirtumo, ar tai bus fa- ro stovyje.
šizmas., ar demokratija. Vokietijos radijos viešai ir at-

Bet tuomet yra klausimas, virai skelbia, kad nė žingsnio.
kuriam galui Maskva ir visi jos atgal! Lenkija sakosi, kad jei 
gizeliai, kartu ir K. Michelso- taip, tai prasidėsią karo veiks
lias, per keletą metų nesiliovė mai! Vokietijoje, eina tik svar- 
deklamavę apie “demokratijos’besnieji traukiniai, visi kiti pa
gynimą” ir “kovą prieš fašiz-| vesti kariuomenės nuožiūrai. 
^^”9 i----  Lenkijoje visos susisiekimo

priemonės mobilizuotos karo 
reikalams. Mes čia Lietuvoje vi
sa tai sužinome ne tik iš gerai 
informuotosi musų spaudos, bet 
ir iš radijo pranešimų, o vienok 
Lietuvoje visai ramu.

Reikia atvirai pasakyti, kad 
gal čia kiek paveikė ir Vokieti
jos su SSSR nepuolimo sutar
ties pasirašymas. Visi lyg leng
viau atsikvėpė, tarytum tasai 
karo pavojus lyg butų bent lai
kinai dingęs.

Bet vįsį atsidėję seka spaudą. 
Nors dabar dar atostogų sezo
nas, bet jau visi skubiai grįžta 
į savo vįęįas.

O kas bus rytoj, tai sunku pa
sakyti, bęt šiandien mes visi la-

sakyti aiškiai, su kuo/ji eina ir 
tuo pačiu bus paraginta ątoti į

Tai vis spėliojimai.

visai galimas daiktas, kad jau 
karas bus prasidėjęs. Rašau 
[laišką pačioje kritingiausioje 
dienoje, būtent, rugpiučio 24 
dįeną. Tai yra tuo metu, kuo
met Dancigas f ak tinai jau Vo
kietijos kontroliuojamas. Len
kijos valdininkams, muitinin
kams jau nėra kas tenai veikti. 
Hitleris šiandien jau davė pir
mą savo įsakymą Dancigui, tuo 
įsakymu jisai Dancigui paskyrė

minority) Lenkijoje — taigi ■ 
’tuo pačiu šūvių tapo išgelbėta 
ir “rusų tauta”.

Keistutis nežino, ką jisai Šile
ika. Baltgudžiąi ir ukrainiečiai 
rytinėje okupuotos Lenkijos da
lyje nėra rusai, — kaip kad nė
ra rusai ir lenkai. Tai. atskiros 
tautybės. .. '

Bet įdorijų, kaip tam subol- 
ševikėjųsiam jaunuoliui greitai; 
prigijo hitleriškas protavimas. 
Juk Vokietijos "fiureris” lygiai 
tokiu įpat apgunientu rėmė kięk- 
vieną'*/ sayc^ft gresi jos žygį: Aus
trijos pagrobimą, Zudetų kraš
to ojppavjmą ir dabartinį už- 
‘puolimą Lenkijos. Kiekvieną 
kartą jisąt sakę, kad “musų 
broliai” vokieči&i kenčia “bai* 
[šią priespaudą po svetimu jun
gu", tai kaip Trečiasis Renchas 
galįs į tai ramiai žiūrėti ir nie
ko, nedaryti?!
K. Michelsono “socializmas”

Bet panaudodamas nacionalis
tinį rudojo “fiurerio” argumen
tą Stalino agresijai pateisinti, 
Michelsonas, kaip matėme, tuo 
pačiu laiku pasisemią įi$mintie$ 
ir iš bolševizmo. Dviejų dikta- 
torių sąjungą teisinant, reikia 
juk puoštis abiejų “genijų” 
žemčiūgais I

Lenkijos valstiečius, sako ji
sai, spaudė dvarponiai, ir sovie
tų yąįdžia, kaipo “vienintelės, 
socialistinės valstybės pasauly-, 
je” valdžia, pasinaudojo proga, 
kai Lenkija buvo parblokšta, 
“paskleisti plačiau socialistinį 

‘idea^’Ą 1
, Tokiu būdų Socialistinis ide-

\ pagal Keistutį, turi būti 
iskleidžiąmas taip: kuomet ban
ditai užpuola, sakysime, namą, 
užmuša arba išveja jo savinin
ką ir išžudo tuos, kurie bandė 
jį apginti, tai tuomet ateina gin
kluotų vyrų būrys ir ištikusiems 
to namo gyventojams sak<£ 
“Dabar jus esate šeimininkai, o 
mes valdysime jus, nes jūsų bu
vusiojo šeimininko nebėra!” 

' O tie ginkluotieji Stalino vy
rai atėjo į Lenkiją “skleisti so
cializmą” dargi ne atsitiktinai. 
Jisai tenai juos pasiuntė, susi
taręs su pirmaisiais banditais, 
kurie ją buvo užpuolę.

. Šitaip K. Michelsonas supran
ta “socializmą”. Aiškus dafykas, 
kad šitokį “socializmą” atsto
vaujantį sovietų valdžia turį, jo 
puomone, ir savo tarptautiniuo
se santykiuose elgiasi atitinka
mu budu. Musų jaunuolis tatai 
įšdės.to sekančiai:

i ■' • •' • j • .'

"Sovietų Sąjunga absoliu
čiai neturi intereso ginti ką-

Vadinasi, Lenkijai lieka tik 
arba sutikti su tuo, kas jau fak
tiškai įvyko, arba pasiųsti griež
tą ultimatumą ir pradėti karo 
veiksmus.

Prancūzijoje, Anglijoje jau 
eina dalina karių mobilizacija, 
o Lenkijoje jau veik mobiliza
cija pilnoje eigoje. Bet net ir 
tokiu momentu sunku kas nors 
tikro pasakyti. ■ z ••

Turime Čekoslovakijos pavyz
dį; ir tuomet Čekijoje buvo pa
skelbta pilna mobilizacija, o 

ĮPraneuzijoje dalina ir rytojaus 
metą visi įvykiai nudardėjo vi
sai kita linkme. Čekoslovakija 
liko išparceliuota ir vėliau Čeki
ja vokiečių okupuota.

Hitleris penketas dienų prieš 
okupavimą viešai

KAUNAS. — Rugpiučio pa
baigoje iš Kauno į Vokietiją 
buvo išvykę kelioliką lietuvių, 
kurie “Bremeno” laivu turėjo 
plaukti į Amerikos Jungtines 
Valstybes. Be kitų turėjo plauk
ti į Ameriką vienas Jėzno val
sčiaus ūkininkas Jonas Nonei- 
ka su žmona ir 5 vaikais. Del 
prasidėjusio karo visi šie ke- 
lėiVi&r įštrigo“ Bremeno uoste, 
kur išgyveno iki rugsėjo 8 d. 
ir tik rugsėjo 12 d. laivu per 
Karaliaučių ir iš čia traukiniu 
grįžo į Lietuvą. Kartu su Lie
tuvos piliečiais, grįžusiais į 
Kauną, atvyko ir keli Ameri
kos lietuviai, kurie buvo at
plaukę olandų laivu. Tai yra 
paskutiniai svečiai iš Užjūrių, 
atvykę jau karui prasidėjus.

I

Neperseniai mums teku pašte-. 
:bėti, kad jaunasis Mįęheisomv 
[kas, kuris nuo soęiąlistų nuėjo 
pas, komunistas* buvo pasijutęs 
labai nemaloniai, kuomet Stata iaWs” 
nas padarė prekyboj ir nepųota 
mo sutartis su Vokietijos na
ciais. Jisai tuomet abejojo, ar 
sovietų diktatorius pasielgė ge
rai; bet jisai bandė suraminti 
save tuo, kad Maskva, susitar
dama su Hitleriu Europoje, Su
stiprino savo poziciją Azijoje 
prieš japonus..

šis argumentas jau seniai pa
sirodė be vertės, nes Stalinas, 
netrukus, padarė taiką ir su Ja
ponija; ir susitaikęs su ja, tuo- 
jau$ apsisuko atgal, į vakarų 
pusę. Bet šį kartą jisai “sugrįš 
žo į Ęųropą” jau ne kaipo be
šališkas žiūrovas, o kaipo ak
tingas nacių partne
ris. Stalino armijos įsiverpė 
Lenkijon, kuomet naciai buvo 
bebaigę sumušti Lenkijos jėgas, 
užpuolė lenkus iŠ užpakalio ir, 
žinoma, be didelio sunkumo 
juos pribaigė. Po to Stalinas su 
Hitleriu pasidalino Lenkijos te
ritoriją.

Jeigjfe g.ihuvos vi*

mų”? Vadinasi, tai buvo hum- 
Kugas.

Gerai, Bet kodėl komunistai 
siuntė savanorius į Ispaniją ko
voti prieš fašistus ir ginti de
mokratiją? Daugelis jaunų vy
rų toje kovoje ir savo gyvastis 
palydėjo. Dėl humbugo aukoti 
Žmonių gyvastis tai jau žemįąu- 
$įp& rųšies nįekšybč.

Pagalios,, jęigu tarp demokra
tijos ir fąšį?mo kąpįtalistinia- 
jmę pasaulyje nėra skirtumo, tai 
kodėl Staliną# stojo. į talką Vo
kietijos naciams.? Ar naęiai nė
ra imperialistai? Ar jie taip, pat 
“skleidžia socializmą”, 
sovįetų Rusija?

Ęęrlyno-Mąskvos ą$įs 
kiną galutinai pasigavo

kaip ir

tą vai-

KAUNĄS. — Marijampolės ir 
Pąveųčio cukraus fabrikai ren
giąsi jau šįo mėnesio gale pra
dėti gaminti šiemetinio runke
lių derliaus cukrų. Kadangi ke
liolika tūkstančių maišų cu
kraus dar yra nupirkta užsie
nyje, tai cukrumi Lietuva bus 
apsirūpinusi visiems ateinan
tiems metams.

KAUNAS. — Kariuomenės 
Pirmūnų Sąjunga, Savanorių 
Sąjunga, Atsargos Karininkų 
Sąjunga, Šaulių S-ga, Tėvvnės 
S-ga, Lįet.. Tautininkų £ga, 
Katalikų Veikimo Centras, Jau
nųjų Ūkininkų Ratelių S-ga, L. 
T. J. Jaunosios Lietuvos S-ga, 
Pavasario Federacija ir Skautų 
Sąjunga bendrai išleido atsišaii-

ko sakoma: šiandien kiekvie
nas iš musų jau ne trl< už save 
atsako, liet už visą savo tautą. 
Iš kiekvieno atskiro musų elge
sio yra sprendžiama apie musų 
tautos pajėgumą, vertę ir gar
bę. Kiek mes patys save gerb
sime, tiek mus ir kiti gerbs. 
Negali iš kitų pagarbos reika
lauti tas, kas pats save neger
bia. Savo teises, savo garbę, sa
vo jėgą tauta parodo elgesiu 
ir veiksmais. Toliau atsišauki
me išdėstoma papunkčiui, kaip 
reikia koovti sų gandų skleidė
jais ir patiems susivaldyti, bū
ti stiprios dvasios ir pasiryžus 
ginti Lietuvos laisvę ir gerovę, 
stiprinti tautos vieningumą ir 
vengti savitarpio nesusiprati
mų, visomis išgalėmis dirbti tė
vynės stiprinimo darbą ir skir
ti visas jėgas ir visą laiką pa
tvariai krašto ateičiai kurti.
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NAUJIENOS, PI.

[joą dirbtuves Lm?e ir Grąže ke-

$6.00
$6.00
$6,001
$5.73

“STOVO L”
Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniąm šildytuvams. Svarus—.be 
kvapo-r-nedaro karboną 

SPECIALUS PASIVLYMĄS
150 galonų—Te už gat

100 galonų—7 už gaL
50 galonų—8Hc už gal.

Veikia speciali pripildymą pasiūla 
apribotam laikui. LoŠkito saugiai. 

Prisipildykite tankas dabar! 
Telefonas VINCENNES 4300.

Vokiečiai neleidžia Austrijos la
kūnams lėktuvus operuoti. Ne 
pasitiki jais. 

______ a.__

r.-1- —y
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su'arty^Rnau-jąponų koope-l“1^ vadąt- Vokiečių amunici‘ 
mvuzųjus darbipin-M* ui* ** -V*1 ——-
komunistų koope- ravimas tobulinamas liais atvejais buvo sunkiai už- 
rmiausia didžioji - ---- ------ ' ’gautoą sabotažo priemonėmis,

Pirmadienis, spalių 2, 1939_______________________

SS ŽINIOS
Hitlerio ir Stalino 
šalininkai veikia

J. Valstijų kongreso nepapra
sta sesija svarsto administraci
jos bilių, kuriuo svarbiausias 
reikalavimas yra panaikinti gin
klų embargo.

Panaikinimas embargo su
teiks talkininkams — britams 
i? francuzams — pagalbos. Jje 
galės pirkti J. Valstijose reik
menų karui prieš Hitlerį.

Hitlerio šalininkai darbuoja
si išsijuosę, kad embargo pasi
liktų. Ir šitoje darbuotėje gre
ta nacių Bundo, kunigo Cough- 
lino ir kitų Amerikos juodašim
čių petis petin dirba komunis
tai.

J. Valstijų agentai 
pagavo Hitlerio ir 
Stalino instruk

cijas

>

•I fili

MARQUETTE
Automatic Heating Sales 
6747 S. Western Avė.

Hemlock 1770
Crane Co. angliniai Stoker’iai 
—Automatiški Oil Bumer’iai 
—Boleriai — Apšildymo Sis
temos — Karštu vandeniu ar 
garu—Dykai apskaitliavimas— 

Nereik pinigų įmokėti—3 • 
metai išmokėjimui.

J. Valstijų spauda praneša a- 
pie krūvas laiškų, kuriuos gau
na kongresmanai ryšium su ša
lies neutralumo biliaus svarsty
mu. Kongresmanai esą užversti 
reikalavimais, kad neutralumo 
įstatymas pasiliktų koks buvo 
iki šiol.

Iš kur tas spaudimas? J. Vai-, 
stijų valdžios agentai pagavo 
patarimus siunčiamus Ameri
kon iš Berlyno ir iš Maskvos. 
Komunistų ir nacių bosai Mas
kvoje ir Berlyne siunčia savo 
pakalikams Amerikoje patari
mus aiškinti publikai, kaip pra
gaištingas, kaip bereikalingas 
iyra karas. Pataria užversti Wą- 
shingtoną laiškais reikalaujan
čiais palikti esamąjį neutralu
mo įstatymą, varyti propagan
dą ta kryptimi spaudoje, susi
rinkimuose, prakalbose.

Socialdemokratų re 
zoliucija remia de

mokratijas

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką*— 
gausi paskplą ant ilgų 
metų.

1730 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

9 APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LĄNGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabfc 
Uties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Rašting atdara kas vakaras 
Iki 9 vai. Sekmadieniais — 
nuo t ryto Iki 1 vaL popiet.

Hitlerio ir Stalino
palaidojo Franęuzijos darbiniu 
kų unijų ir I 
ravimą. Pirmiausia didžioji 
franęuzų metalo darbininkų u- Prieš kurį laiką paskelbtą, 
nija, pr iškaitau t i 500,000 narių, kad rusų-japonų susitarimu pa-* 
pareiškė nutraukianti visus ry
šius su komunistais. Neužilgo 
po to Generalinės Francuzijos 
Darbo Konfederacijos vykdo* 
moji tąryha paskelbė smerkb 
mą Stalinui ir jo sekėjams,

■nyr u, jiipuja H 4

Stalino-Hitiem ko- 
operavimas užgavo 

Amerikos komu
nistus

Brąwderis turi vargo. Stam- 
bus, komunistai ir komunistų 
šąlininkąi bėgą iš partijos. ‘

Tik Šiomis dienomis paskelbi 
ta, kad iš partijos rezignavo 
įGranville Hicks. Praeity jią yrą 
buvęs universiteto instruktorius. 
Vėliau literatūrinis kritikas, kę» 
mupistų teoretinio žurnalo “The 
New Masses” bendradarbis.

Kiek anksčiau rezignavo Ge
orge Wislmak, Daily Worker 
biznio administratorius, Rezig
navo taipgi Moisa Nadir, žino
mas žydų poetas ir žydų komu- 
nistų dienraščio “Freiheit” ben
dradarbis. Pasitraukė Melacb 
Epštein, praeity buvęs vyriau
sias “Freiheit” redaktorius-ad- 
ministratorius. Komunistai taip
gi turėjo nemažą grupę vadina
mų pakeleivių — “fellow trav- 
elers”. Ir šitie vienas po kito

liautos kautynės Mongolijos pa
sieny. Žinios apie rusų įr japo
nų santykius nutrauktos, lyg 
tuo įtarimu butų užmigę 
sanlykiaį. '

Faktas hętgi yra* kad rusai 
ir japonai veda derybas toliau, 
Paskirti Rusijos konsulai Japo
nijos miestui Tsurga, Korėjoj 
miestuo ir Pairen mies
tui MamĮž,urnoje. Iki šiM rusai 
čia konsulų neturėjo. Reiškia, 
rusų ir japonų kontaktas daroM 
draugiškesnis.

Be to pranešama, kad sovie
tų Ęusijos, ambasadorius bus 
paskirtas Tokio miestui, Iki §io> 
sovietų ambasados reikalus 
kio mieste prižiūrėjo įvažas 
antraeilių rusų valdininkų Sta- 
bas. Busijos ambasadoriui atvys 
;kus į Tokio bus padidintas ir 
ambasados štabas. Ir tai rodo 
artimesnį Rusijos ir Japonijos 
bičiuliu vimąsi. Diktatorių bend
ras frontas ruošiamas plačiu 
maštabu.

Judėjimas prieš na
cius Austrijoje 

nesiliauja

Ispanijos karo vete
ranas paliko ko

munistus ’
' ■ . ■ \

, g.VPT?n w. 1 UR

Majoras Humberto Gateani 
vadovavo Ispanijos civiliniame 
kare Garibaldi bątaljonui, kuris 
kariavo' mpublikos šalininkų 
pusėje prieš Franco,

Bątaljonas susidarė iš Ame
rikos savanorių italų, nuvyku
sių Ispanijon. Fnts Galeani bu
vo komunistas.

Hitleriui ir Stalinui susidrau
gavus Galeani paskelbi kad jis 
pasitraukė iš komunistų parti
jos.,

. bu jizŠv i .. a ..i .
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Turtas virš
Atsargos kapitalas

Pabar Mokame 3^% UŽ Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ąnt Namų 1 iki 20 mt. «

EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RUN
SGBEENINC^ ...................

PIRKIT DABAR! ^ ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
TeL ARDMORE 6975

M JI ■

Lietuvis Plumberis
— Laisniųotas •RT,

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER CQILS in TAVERNS 

! ĮRENGIA STOKERIŲS

JOHN YERKES 
3422 VVęst 69th St 

Tel. Hepilock 2867 
Rez. Republic 5888 

, I' I... UI- IIH .....................

p i.11. . ui. n-u j ■oiii

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

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

« LIGONINES- 
HOSPITALS

■Į»įIĮ»ĮREMJĮ»f '."OTĮirjuufg-

$3,500,000.00
$250,000.00

Kasdieninė spauda, savaitraš* 
čiai ir mėnesiniai žurnalai pjlpi 

i žinių ir straipsnių apie karą.[tolinasi nuo komunistų. Tarpe 
Kitos žinios nustumtos į šalį, p^- pakeleivių, kurių neteko komu- i 
dėtos antron vieton. nistąi, yrą Heyvood Broun, ląi-

TZ „ . v. .. - krąštminkų unijoa prezidentas;Karas Europoje yra šių d.e- L uig Fisb žinomas žurnalis. 
nų kalbų ir rastų vyriausioji te-Las; James Waterman> b 
ma. Ta tema pasisąko ir Ame- ..0 inion-. redaktorius;
rikos Socialdemokratų Federa- LiwįikuQtQS ' skntięs rašytojas 

‘ C1ja* .. .. . . . Robert Forsythe, Faul Del Kruif
Jos rezoliucija sako, kad tarp L .

demokratijų ir diktatūrų yra 
griežtas priešingumas. Kąd ne- Pabėgėlių iš komunistų tąr- 
gali būti užtikrinta taika koljpo J. Valstijose armija didėja, 
diktatūros egzistuos. Kol, egzis- • • /■ - , f
tuos fašistinės ar komunistinės I SlTIlIffis Meksikos 
diktatūros. Socialdemokratų Fe- .
deracija remia demokratijų ka- StulinC^IUS 
rą prieš Hitlerį ir remia prezi- ______
deuto Roosevelto reikalavimą Prieš keletą metų Meksikas 
pakeisti esamąjį J, Valstijų ne-l£)ąr]jOl Konferencijos prezjden- 
utrajumo įstatymą. Lu |ap0 trinktas Lombardo To-

Ištisai Socialdemokratų Fedę-Jledano KaFtu su juo jo vado-Į 
racijos rezoliucija karo klausi-Įvaująmos Meksikos darbininkui 
mu patalpinta savaitraščio ^Tho unijos pakrypę Stalino pusėn. Į 
New Leader” rugsėjo 30 d. ląi- 
doje. Toledano ėjo taip • toli, kąd

[reikalavo išvaryti iš Meksikos 
Leoną Trockį. Toledano garbi* r tanCUZIJOS darbia no Staliną ir jo darbus. Jis. bąl- 

ninkai nusikratė I savo tarptautiniame unijų inter
nacionale, kad butų priimtos į 
jį Rusijos, unijos. Jis smerkė ki-. 
tų šalių darbininkų vadus, ku* 
irie atsisakė eiti su komunistais 
d bendrą frontą.

šiandien Toledano kalba ki
taip. Jįs jau nebesiskaito Mek

sikos Darbo Konfederacijos 
[dienraščio Pępular redaktorium.

komunistais
Prieš trejetą metų Prancūzi

jos- darbininkų unijos susiyiem-* 
jo su komunistų vadovąujamę- 
mis unijomis, Nuo to laiko 
Francuzijos unijų atstovai tarp
tautiniame unijų7 internacionale 
balsuodavo už tai, kad į inter
nacionalą hutų priimtos ir s,o-|Tus dienraštis „dar* seką Stalių

yjU vietų Rusijos unijos
*?—r

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parėjus, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., Damen 
Ąve.K Halsted St. iki 18Mos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

2435 So, Leavitt Street
WAJLTĘR NEFFĄS, Savininkai

Austrijoje, nors ją terorizuo-. 
ją Vokiečių nacių slaptoji poli
cija, požeminis judėjimas nes L 
liauja. Jam vadovauja socialde
mokratų ir buvusiu darbininkų

LOAN ASSOClATIONof Chicago 

JŲSTIN MACKIEHICJI,. I'ręs. 4192 ARCHER A VENDE
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED ♦
........... ... ............. ...........................  Į -

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI I&IMA1A už

GYDYMAS LIGONINĖJ $5Q.OO 
RAUDONGYSLAS IŠIMAMA viena 

dieną Ligoninėje ..
reumatizmas $9.00 
Greitai Palengvinama... • 
VISAS LIGAS GYDOMA 4|.00 

Ekzaminaciją Įskaitant vaistus 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1908 So- Kedzie Avė., Chieago 

TeL Ląwndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
fotografas

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

42G W. 63rd St 
Fet. FNG, 5883-5848

Įęų liniją, bet Toledano pasįtrąu- 
|kęs iš redaktoriaus vietos. To
ledano ragina Meksiką teikti vi
sokeriopą paramą Britanijai ir 
■Frąncųzijaį kare prieš Hitlerį. 
Į Jis net raginu paskelbti karą 
Vokietijai.

Pati Meksikos Darbo Konfe
deracija pasuko į šalį nuo sfa- 
hncų linijos.

WEST $IDĘ HOTEL
Telefonas CANAL $585

• ••IIIIUI. r- • r w f ■ ■■■ 11
■—j i-y ■ — T

w pu III • u* i* 1

1411 So. Halsted Street 
Tek CANAL 506a

Latvijoje areštuotas 
kooperatyvų darbu©-

MADOS

4192

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE’'

Praktiška išeiginė' suknelė.
No. 4192—Sukirptos mieros 12, 

14, 16, 18, 20; taipgi 30, 32, 34, 36, 
38 ir 40 colių per krutinę .

Norint gauti vieną ar dau
giau /virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa^ 
vyzdžio kaina 15 eentų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept» 173U 
So. Halsted St, Chicago, ntEuropos diktatorėliai ♦nesi

liauja persekioję demokratijos 
šalininkus, nors juos pačius 
grtmioją praryti didesni dikta
toriai. &tai Latvijos diktatoriš
ka vyriausybė areštavo Karlą 
Lorenzų, žinomą Latvijos social- 
demokratę ir kooperatinių judiė- 
jimo. darbuotojų. Lorenzb areš-. 
tas reiškia Latvijos valdžios ata
ką prieš kooperatinį judėjimą, 
kuris pajėgė iki Jiol išlaikyti žy
mų sųvąrankumų

«t*h|sti man pavyzdį No.

■M

(Vaidas Ir pavaldi)

(Adresas)

NAUJIENOS Pattera Dept 
178$ S. Halsted St, Ųhiešga, DL

97«
■■■■■■- £1.10 atiklž.
.....  50 aukšč.
..... .
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THE WEST INDIES
By ALLEN DOWNS

by Dr. E. G. Peters

f THE MARCH

Wall Movės to WashingtonStreet

movės to Washington — t

P-lė Florence Šidlauskaitė,MARIJONA POCIŪTE

T
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your 
swell 
any-

to
a

time 
gar- 
chi- 
twi-

“MISS LITHUANIA” AT THE 1949

WALL STREET MOVĖS TO 
WASH1NGTON 
RUSSIA ON

Street
the meaning of Roosevelt’s cur- 

appeasement

Wall 
that is 
rent “appeasement” of Big Business bv 
appointing the heads of large banks and 
giant corporations to important positions 
on the War Board and as advisers to 
various government departments. Thus 
is begot a new crop of “dollar-a-yeai 
men” whose predecessors during th< 
World War, made fortunes by giving 

government contracts to firms in

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF

NAUJIENOS, Chicago, III.
- - - -- ----- — - - - ' ___- -V- ' - .

Pirmadienis, spalių 2, 1939

THE W0RLD AT 
A GLANCE

Lašt February we uecided 
take *a West Indies crfcise on 
combination passenger and cargo 
boat, the S. S. Nerissa of the Bri- 
tish Furness Line. When we ar- 
rived at the dock in New York we 
were greeted by a very busy scene. 
The donkey engines were loading 
the lašt pieces of cargo, which 

' consisted of new cars and trucks, 
and the passenger’s larger pieces 
of baggage. The smailei hand bags 
were being carried aboard by a 
continuous stream of the boat’s 
stewards. Just before 12:00 o’clock 
the signal was sounded, “All a- 

\ąhqrę who’s going ashore”, and the 
many visitors trooped off down*joicy 
the gang-plank and then waited on wbkh \hcy werc intercsted>
the dock to see the boat pull out. 
Paper serpentines were distributed 
among the passengers and at 12:00 under 
o’clock noon, Sharp, the boat pul- j Baruch, for instance. who spent govern- 
led vaway amid streamers of ser-'ment funds at the rate of $10,000,000,- 
pentlnes, waving and shouting of.000 a year, gavę bis friends such 
farewells, and 
ship’s whistle.

As soon as

head of the War Industries Board 
President Wilsoji, Bernard M
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Fun And A 
Good Time 
For Sale

PERSON ALITIES OF 
INTEREST

AUTOMOBILE SH0W

Thoughtful was She,— 
Of all, in all things, 
All her life.
Her friends
Štili feel her near
And hope to keep her so 
By pUtting up a monument 
In loving memory of her 
Forevermore.

Who’s in the markėt for some 
fun? Well, 1’11 tell you just the 
)iace to go—and, boy, is it going 
o be real fun you’ll be buying!

Cn Saturday, October 7th, Naujos 
ladynės Chorus is giving its An 
mcl Harvest Dance—and I’m tellin’ 
zou—it’s going to be a “humdin 
jer”. Folks whozhave been com 
ng to our danobs and parties ir 
;he past will bear out my statė- 
nent—we all ha ve fun galore!

Now, this dance next Saturday 
s going to be a whole lot better, 

l and I know that those of you who 
come will have the time of 
life, Of course, we’ll have a 
orchestra—guaranteed to play 
thing and everything you may want 
to hear—be it jitterbug music, 
rumbas, tangos, waltzes, and, by 

| all means, polkas! What more could 
a dancer ask for?

Where is this dance of dances 
going to be held? Why at the New 

I Marquette Hali, 6908 So. Western 
Avenue, just off the corner of 
69th and Western. Tickets are very 
reasoriably priced—only 35c per
persom—and what a lot of fun yOu, 
can ‘have for this 35c if you spend 
it for a ticket to Naujos Gadynės 
Chorus Harvest Dance. Dancing 
begins at 7:30 P. M. and will b 
continuous until tjie dancers wish— 
it will be entirely up to you.

Remember—the date is Saturday, 
from Persia j October 7th, at the New Marquette 

Western Avenue. 
hierogly-1 Come on and HAVE FUN WITH

OT SINCE the days when Flo
rence Korsak was hostess of an 

italian spaghetti dinner by candle- 
light for the LUC members more 
than a year ago; not since the 
Helen Slakis held a summer 
den party for the LUC with 
iese lanterns glowing in the 
ight and colorful balloons sway-1 
ing in the breeze, has there been 
a more colorful, a more brilliai^t 1 
meeting of the LUC than that 
which was held Sunday, September 

,24. A nostalgia for the days that 
irę no more, a ndstalgia for faces 
no longer seen ... the brilliant, er- 
ratic Ray Mathews ... Helen Ves- 
pender of the lilting voice ... of les-' 
ser lights and satellites ... occasion- 
ally svveeps over. With the swell- 
ing of club ranks to double its size 
in a period of approximately twelv.e 
months, a certain mechanization 
was inevitable, with a resultant 

| loss in eloseness and individual 
understanding, qualities which can 
only come with frequent associa
tion and with time ...

The Montparnassian .studio of 
Vyt Beliajus was the setung for the- 
Annual Meeting of the LUC. The 
studio was a cosmopolitan expres- 
sion of diversified arts and cul- 
tures: batik designs f 
and Indo-China; wall hanging, em-|Hall, 6908 S. 
broideries of Egyptian 
phies; charcoal and colored chalkl NAUJOS GADYNĖS CHORUS! 
sketehes; oils; temple dancers head- _ jm
iress; ikons from the old Russia;
a . modern plaster-of-paris mask; <<
lithographs from Lithuania; bronze 
eurios and wood carvings from the 
Soviet Union and the Far East; 
a Mexican serape with all the. co- 
lors in a speetrum. Aji odd juxta- 
position of cultures ... with Brah- 
mist, early Christian, and Hebrew 
art rubbing elbows. No less intęr- 
esting than this studio which so 

L'oncretely expressed his individu- 
ality, Mr. Beliajus proved a graclous 
host and extended his hospitality 
vvithout reservation to the LUC— 
it was “open! house” ...

The most important funetions of 
this meeting were the yearly re- 
potts presented by the committee 
heads and the eleetion of officers 
for the coming year. A real interest 
,was dis^layed in the eleetions this 
year, quite in decided contrast to 
the lethargy displayed at previous 
times. Voting was by written bal- 
lot.! The new officers of the LUC 
for the term of 1939-1940 consist of:

John Balanda, President 
Blanche Stann, Vice President 
Isabelle Barr, Treasurer 
Dr. Wm. Charm, Sergeant-at- 

i Arms.
close of the official 

the meeting a buffet
served: cheese sand- 

beer.
etc.,

Maria Jurgelonis would, undoubt- 
?dly, have said: “Not for me!”

Būt her friėnds say that if any
one is worthy of a monument she 
is. A monument not to bespeak of 
the many kind deeds she has done, 
for they speak for themselves. Not 
o remind us of the moments 

when she cheered or encouraged 
us, for we cannot forget them.

Her friends want tot put up a 
monument upon 
her name may 
manently there 
who knew her
for a minute and for those who did 
not know her to see her name and 
learn of her. She may not have 
changed the map and destiny of 
countries, būt her personality has 
l'hfluenced the characters of ma
ny. Would that a monument could 
embody her personality!

As announced on other pages 
herein a few days 
mittee to take care 
ment Fund consists 
gis, chairman, Adele
chairman, Julia August, treasurer, 
Josephine Miller, first secretary, 
and Suzanne Vilis, second secretary. 
All who are anxious to do their 
bit are urged to communicate with 
one of the committee at once «jso 
as to enable it to enlarge the fund 
quickly and to arrange for the 
monument before the anniversary 
date of her demise, March 25.

RSVP today. —Newsy

her grave so 
be imprinted 
for all who 
to stop and

that 
per- 
pass 
visit

Severai of the Entrants in the Competitioneuts” 
.that th 
House of 

Here 
of tbe men 
the War In 
commetfcs: 

of the Bal 
Wa!ter S

the blowing of the >n that immense amount
■Grabam Committee of the

boat left thejReprescntativcs ,atcr rebuked h-m.
shelter of the dock, a cold, strong fort examP,c-^ 
wind struck us. Most of the pas
sengers disappeared Trom thė open 
decks until only a few of the har- 
dier passengers were to be seen.. 
A few hundred yards away the
Acquitania was also leaving her,™a%La"dJr'l"raph.: ®lber 
pier. Our smailei boat passed her 
as she was being slowly turned by
her tugs, būt when she got under Anacon^.!..C°PP" <Amal8ama.t'd C°P- 
way she soon overhauled, passed r 
and left us far behind. We so’onj;
passed the Statue of Liberty and in . 
a few hours had lošt sight of land 
ancT were alone with our feliow 
travelers. with whom we were soon 
to become acquainted.

Below decks a lively scene was 
Tbeing enacted as the passengers / 
■sought out their room-stewards, 
deck-stewards, bath-stewards u. and 
f.rranged for places in the dining ,

- .. i has been calied by Se*retary Morcenthauroom. Many of the passengers were| _ ,j„.„ 1 K
aiready unpacking their bags and 
hanging their clothes 
sets to get the folds 
out of their garments.

the

in 
of

On Board

, are a few 
with whom Baruch packed 
dustries Board and its 
Daniel Wil!ard, president 
timore and OMo Railroad;
Gifford, then vice-president of the Ame-

the Chicago Automobile 
be held November 4 to 
International Amphitheat- 
stress Americanism in a 

manner than

’H. Gary, chairman of United States 
Steel; and John D. Ryan, president oi

per), Assistant Secretary of War. and 
! head of the 
'You can imagine 
. in the 
tracts 
in.

Wall
shington as it
War, to our preat cost. Edward 

....Jus, chairman of U. S. Steel, 
the War Board W. R.. Burgess, 
chairman of the Nitional

way of
Anaconda

copper-buyin^ committee 
what wonderful clover 
juicy government
Copper bad to

Street is

con- 
graz

agiin moving to 
did during the World 

Stet- 
heads 
vic’- 

Bank.City

Wa

to music, will be bdth artistic and 
popular in appeat Vou Will most 
assuredly enjoy thė experience of 
appearing in the elaborate produe- 
tion, so mail you entry and pho- 
tograph at once to, Naujiehoš, 1739 
South Halsted Street, Chicago, and 
register as a candidate. Entries 
close October 18thi Be sure and 
write plainly on the back of your 
photo (cabinet size pteferrėd) your 
name and address, and pičturė w.ill 
be returned to you.

ago, the com- 
of the Monu- 
of: Nora Gu- 
Nauseda, vice-

National groups participating in 
“Dame Fashion”, the feature spec- 
tacle at 
Show to 
12 at the 
re, will
more pronounced 
ever before at the big exposition. 
The young lady who is to repre- 
sent Lithuania will first appear 
in the native costume of that coun- 
try, and later will be seen as an 
Ameriąan bęauty.

“Heretofore the national repre- 
sentatives have been featured only 
in native costumes”, said Edward 
Beck, noted producer who will 
stage the spectacle. “The theme 
of this year’s offering will permit 
two appearances of the national 
girls, who will first be seen in 
native costumes and later in a 
beautiful ensemble as American 
beauties attired in thę~latest style 
i n evening gowns. The show will 
furnish the evening gowns. The 
native costumes mušt be furnished 
by the young ladies who v/in thė 
honor of representing their groups.

“The patriotic American climax 
will fittingly depiet the sentiment 
that will mark the action of, the 
produetion, and will sėrve ’-to ,em- 
phasize the thought that America 
is the great melting pot of thė 
universe, founded by nations bį 
the world. The true American 
beauty, therefore, traces her an- 
cestry back to foreign origin.” ;

Lithuanian societies are taking 
an active ip^rest in the plans for 
this year’s Show and are ericoura- 
ging young people of their groups 
to register as candidates in the 
contest eondueted by Naujienos, 
which has volunteered to aid ii) 
the finding of a, young lady of 
Lithuanian birth or extraction to 
appear in the produetion as “Miss 
Lithuania.”

She will be selected through a 
contest now being eondueted by 
Naujienos, which is seeking a giri 
of 
25 
7 
t,o 
to 
hearsals in advance and also mušt J Meet at 2:30 p. m 
be available during the entire pe- 
riočl Of the exposition. In other 
words, she can be a working gir] 
who can get leave of absence from 
her employment for the period of 
the Show or a home giri who will 
be available during the nine days 
she is to appear in the spectacle. 
Candidates mušt have graduated 
from a high school—public, private 
or pžirochial. The giri selected will 
be paid for her Services. The eve
ning goWn in which she will ap
pear aš an American beauty will 
be provided by the Show. Shę mušt 
furnish her own native costumė.

The spectacle this’ year will pre
sent a marked departure from the 
previous productions at the annual 
Chicago auttoriiobile shows. Al- 
though the theme of “Dame Fash
ion” will be entirely different, its 
purpose will remain, as heretofore, 
that of glorifying the new motor 
cars jfor 1940. .The pageantry, sėt

f

Visit U. of L 
Schools of Medi cine, Į 
Dentistry

Tours for This Wiek

A visit to the ęuaint Little Church 
at the End of the Road, Chicago’c 
sbrine of poėts, ačt&rs apd iriists !atid 
an opportunity to meet Frlir Tuck in 
person is featured by the Wi?A. Free I 
Chicago Tours for the weėk of Octobef 
1—7 according to announcement f;bm 
the office pf H. K. Sėltž’ėĮr, Chicago 
WPA director. Tours for the wee in-

• S F • ‘ ‘ ■ \) ■

dudel ~
Tuesday, Octobėt'1 3.,'‘‘University or 

Illinois College of Mėdicine and Dėnt- 
istry“. Inspect the medical departments 
of the State University. Cliniic, l.ąhor-

Meet at 2:30 
St 
4

Room Service”
newly organized Central 
of the Community Theatres 
Chicago Park District will 
its first play, “Room Ser-

at the Goodman Theatre on

The 
Grooup 
of the 
present 
vice
November 29th.

This year there „ w iii be three 
loop presentations all staged in a 
highly professional man nėr. The 
small admission charge will go back 
into the productions. The organiza- 
tion is a non-profit group.

Anyone, young or old, vvishing 
to join a community theatre may 
do so by contactig the supervisor 
of the nearest of the 93 Chicago 
Park fieldhouses. \

Ritutė
to advise 
financing. 
president 
Bank.of 
the American Bankers’ 
to be “a sort of co-ordinator 
banking probkms for the 1 
whereas Earle BaiHe, chairman of the 
Tri-Continental Corporation and leading 
partner . of J. and W. Selignvn and

.Company (bankers) is to help Morgen- 
| thau “on International monetary mat- 
ters.”

^Since the above trio are typical of 
the 193 9 dol’ar-a-year men getting thi, 
inside grips on the adm‘:n'štrat’on dur- 

I ing the 
soon' looking

the clo- 
packirig

enteredwe 
became no-

th’ Treasury on
Similarly. Tom 

of the Boatmen’s
St. Louis. a past president of

Association, is
of all

government
K. Smith.

Nat’pna!

L

The second day out 
the Gulf Stream and it 
ticeably warmer. ; The Stream is 

‘ about 190 miles in width at the 
point at which we crossed it. As 
we left the Gulf Stream behind, it 

- grew cooler, būt not for long, for 
the wind shifted to the South arid 
a warm breeze kept blowiag stea- 
dily and caused us to shed our 
overeoats. The passengers r“—
blossomed out in play suits, sport rc|yinge 
c othes and swimming suits as thel 
collapsible tank 
and filled with 
it was possible to take a dip if whcn 
one so

As it would take four and a half .of fiscal affairs.
to get to our first stop we| In 1927 and 1928 Bailie’s banking 

ample time to get acquainted firm and the National City Companv 
the other passengers, 

partly accomplished by 
in the various games

desircd.

andum 
had been erected • l vJ *111 
ocean water, and Finan<.e 

iwnen morganrnau 
| Bailie as his special

days 
had 
with 
was 
part
by the Cruise Director. We 
ping pong tournament, a 
race, bottle race, beer drinking 
contest, pie-eating contest, etc., to 
the winner of each of which a 
prize v/as awarded, one every ev- 
ening. In the evenings we had mo- 
vies, Bingo, horse-racing, dancing, 
leetures, community singing (and 
“heavy“ drinking in the bar).

The morning of the fifth day we 
sighted land for the first time 
since leaving New York. This was 
the island of St. Thomas, our first 
port of call.

(To be continued)

week 'Birutes famous Lithuanian 
fresh from a successful and in- 
trip to New York, turned ont 
for the beginning of its busiest 
Though the meeting, first of 

series, dosed early a good deal

war scare, we will profit by 
at the rec^rd of Earle Bailie, 
for our facts upbn a memor- 

submitted bv Senator iCouzeni 
executive scssion of the Senate 
Committee 

Morganthau
January 4, 1934, 
wanted to appoint 
assistant in charge

chorus, 
spiring 
enmasse 
season. 
the fall
was accomplished. Besides a gneral round 
table discussion of who did what to 
who at the Nevv'York Fair and a one- 
man photographic salon by Ed Mankus, 
the members were given an 
events which will comprise 
program of activity.

Included in plans thus far 
concert 
ther to 
operetta 
hearsals
Most of 
have been assigned, though work on it 
has not begun. The show, a one-act 
song comedy, is entitled “Viengungiai“, 
the Bachelors. A concert will accumpany 
the operetta.

Gas Versus Rubber 
Powered Model 
Plane Contest

atories and classrooms. 
p. m., 1853 W. Polk 

Wednesday, Octobėt
and .the Melting ' Pbt’!.. Tour Stanford 
Parkj Maxwell Street market and the 
“Street of Nations“. Meet at 8 p. m.. 
14th place and Union Avė.

Thursday, October 5. “Government 
and the Mails“. Visit the various de
partments of the New Post Office. Meet 
at 8 p. m., 433 W. Vah Būren St. 
(Reservations necessary. Call Monroe 
9674 any week day"betWeen 9 a. m. 
and 3 :30 ,p. m.)

Friday, October 6. “Chiriese Makers 
of Chicago”. Tour colorful Chinatown. 
Inspect the beautyful Tbng Building 
with its Temple Shrine and Court of 
Justice. Meet at 8 p, m., Cerma.k Road 
“L“ Station, near State Street.

Saturday, October 7. “JltVęnile Liter- 
ature“. Child Development Fot’indation 
and Thomas Hugehs Memorial Room.

at 6 North Mich-

‘Hull House inkling of 
the new

are Severai 
trips, one to Kenosha and ano- 

DeKalb, a home concert and 
within several months and re- 
for the big show
the parts for the fall operetta

in spring.

cold. meats on 
etc. Kodachrome 
picturęs of Lith- 
Estonia obtained 
American Steam-

specifications. 
in accordwhich headed a syndicate that floated a 

taking $90.000,000 issue of Peruvian bonds 
started in this country. Thorough inves-igations 
had a irttn those bonds by tbe exnerts of the 
potatOjNat’l City Co. revealed those secu- 

rities to be nearly worthless, with 
one investigator describ^ng the govern
ment of Peru as “a president su-rounde* 
by a group of rascals“. Būt the Bailie 
syndicate disposed of tb:s “engravec 
Peruvian wal’-paper“ to the American 
nublic. In 1932 that “wanpapcr“ so’d 
fbr six cents on the dollar, and today 
it šells for eight cents on the doTa-.

Bailie’s next Financial swind’e to-?k 
place with the re-organization of th<' 
bankrupt St. Louis-San Farncisco Rail- 
way company. Althougb the chairman 
of thit company’s board had admitted 
under oath before the Interstate Com- 
merce Commission that that road would 
have to be put into receivership to carty 
tbrougb the board’s re-organization 
plan, yet Bailie and his associafes by a 
riation-w;de advertising campaign per- 
suaded the tondholders of that com- 
jiany to4*jend their bonds to him. If 
they did so.. be promised to avert a re- 
ceiversbip. The receivership, of course, 
came anybow; būt Bailie and his 
“£ang” thus got control of more than 
$100,000.000 of that railroad's bonds.

Earle Bailie, you knovr, is fairly 
typical of thė- new Wall Street army 
moving to Washington. As the dol’ar-a- 
year men of 1939 obtain control of 
important posts In tbe government, then 
we little fellows might just as 
up our belts and dig down 
poekėt* to pay for the raiding

Lithuanian ancenstry from 18 to 
years of age, 5 feet 4 to 5 feet 
inches in height/ weighing 110 

125 pounds. The young lady 
be selected mušt be free for re-

igan Avenue.
For further Information about 

tours, call Monroe 9674.
the

to- 
em-

New N. Y. A. 
Job Openings

Severai tbousand Illinois you bs 
day became eligible or part-time
ployment on work training projectš df 
tbe National Youtb Administration as 
a result of new Washingtort interpreta- 
tions of regulations. Any needy you’h 
betweeh tbe ages of 18 and 24 who is 
without family connections js hbw 
eligible for employment, according to 
C. Myers' Bardine, assistant statė ad- 
ministrator. A youth who does not earn 
enough to provide for tbe basic needs 
of all menmbers of 
less of wbetber the 
public assistance, is 
job, Bardine said.

his family, regard- 
family u rtceiving 
also eligible for

we1! take 
Into our 
of Unde

—.................——■■■■ ............... «... .. n. i ......

Sam’s strong box soon to take plati.
For these mpnetary patriotą. wotking 

for the nominal Sum of one dollar a 
year. will in the long run cost , the 
people of this country far more than if 
such advieere were paid a salary of a 
million dollars each.

New Generation 
“Only Hope 
After War”

Mušt Prepare to Recdrftfračt World

President Robert Maynard Hutchini 
of the University of CBic^b counseled 
the n^vr freshman class lašt Tiftšday to 
prepare itself for^the task of rfeconstruct- 
ing the world at the end of the tvar.

“It is hard to think th’at Itducation 
is important when the worid is on 
fire”, told the assetnbly, “ibt tempta- 
tion is to rush out ihd Join tlie fjre 

deparfment.
/ ‘.‘No matter whQ wihi ’thi Wab?^he- 

ther America goes into it o r not, the 
peace and the task of' reconštruction are 
much morė important tHin thė war if- 
self.

“Thė hope that thė rišihg generation 
will te more. enlightėiftd iįiih its Rre- 
decėšSors is the only frofa hivė, We 
knoy^ that the world has btėn brought 
to its present pass by štbpidRy, ignbr^ 
ance, selfisbhess and greed. To these 
lorcės the American . uni(rerilHes stand 
opposed.“

Upon the 
business of 
supper was 
vviches and 
rye, coffee,
(colored) moving 
uania, Latvia and 
from the Swedish 
ship Lines wete shown. Additional
teeis of original material taken by 
a club member, Al Junievicz, were 
also shown. The meeting broke up 
after praętically an eight-hour sės- 
sion with the members štili re- 
luctant to go! And with this was 
marked the close of. the lašt offi- 
cial act of the old administration: 
the new administration will find' a 
high Standard of achievement, loy- 
alty, and efficiency to emulate.

PERHAPS after hearing so much 
about the LUC and the grand 

times they are having, you vvould 
likę to meet them and be present 
at some of their gatherings. You 
will then certainly want to be 
jprėsėnt at the LUC Bunco Party 
to be held Sunday, October 15, at 
6819 So. Western Avenue at 2:30 
o’clock. Tickets are only 40c each.

Jhe beaUtiful aprd spacious Zig 
Zag Club lias by Ispecial arrange- 
ment been turned-over exclusive- 
ly to the LUČ for the afternoon 

\ ‘ ".J' any 
others than those attending the 
LUC Bunco and Card Party. The 
bunco has been schėduled for 2:30 
o’ėlock so that you can attend the 
Bunco and štili have your evening 
free. So come down early and meet 
the LUC. You will be surė to haye 
a good time. Mothers come down 

do not play bunco 
catch on quickly. 
to a player from

,ąnd will not be open to

too. Even if you 
often, you will 
A pr|ze will go

permitted 
either the

The Chicago Park District Model 
Airplane Association will hold a 
very unique contest on Sunday, 
October 8th, at 79th and Cicero 
Avenue, starting at 10 a. m. and 
continuing to 4 p, m., in which 
gas-powered model planes will 
.compete with rubber strand motor 
driven models.

All planes entered mušt confirm 
in construction to National Aero- 
nautic Association
Also, launching will be 
with N. A. A. rules.

Each contestant will be 
to enter three models of
gas or rubber powered planes. No 
contestant will be allowed to en
ter both types.

Awards will be made in two age 
divisions: one in the Junior-Se- 
nior Class for competittors tvventy 
years of age or under, and one for 
the* Open Class for those who are 
twenty-one or older.

Entry blanks can be secured from 
Frank Nekimken, Gage Park, 55th 
Street and Western Avenue, or en- 
tries will be accepted on the field 
prior to start of meet.

each and every table. Who knows, 
you too may win a table prize, or 
a raffle prize. Girls, bring the 
men along. For the men there will 
be card fiursomes. At the lašt 
bunco the men were enjoying Jthem- 
selves so much that it was hard 
to geUthem to stop. It was always 
“just' one game more...” They 
had so hilarious a time that they 
almost stopped the bunco as the 
various players wanted to watch 
them so as not to miss anything 
that was going on.

By 11 means be present at the 
LUC Card and Bunco Party, Sun
day, October 15. Bring all your 
friends down too. And don’t forget 
Mother and Dad. We’ll be seeing 
you there. J. Rachens

are in- 
coming

in the
who

Rehearsal this Friday, so hopes Di
rector John Byanskas, will usher in the 
new season with enthusiastic acclaims by 
Birutes members. All members are urged 
to be present and new members 
vited to participate in the 
season’s fun.

Birutes rejoiced lašt Friday 
safe return of all its members
attended the Lithuanian Day song fese 
at the Gotham fair September 10. All 
who joumeyet" there tame back and re- 
ported a thoroughly enjoyable weekend. 
Mr. Mankus shuttered from Chicago to 
New .York and back, and brought with 
him some cxctptlonally fine ezamples of 
professional photography. Some of tbe 
picturęs, he took weft 
much effort, espectally
which wa$ taken from a top a building 
at the Fair aftėr a hazardous elimb up 
Steel garret iMddets.

the resuli 
a crown

of 
shot

Mr. Byanskas reported a fine per- 
formance of Birutes wvll-trained chorai 
group. Though tbe members were spite 
up, many wtre there who noted specif- 
ically that Birute handled all numbers 

in the repertoire with complete mastery.

Good w^es of those who couldn’t 
go accompartied the members wbo left 
Chicago to slng at the Fair. Among 
them were telegrams from Nora Gugis, 
Julia and K. August, A. Ambrose and 
P. J. Ridikas.

Best gag of the trip: A wire of Jjood 
wishes addressed to John Byanskas, Di
rector of the Mote! Latbam. Pūrely an 
error on the part of the telegrapb com- 
pany.

a
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Rašo VI. Mučinskas PERSONAI. 
Asmenų Ieško

IEŠKO NAŠLĖS, 37 iki 40 metų, 
apsivesti. P. W., 229 So. 14th Avė. 
Maywood, III.
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LIETUVOJ

t

t

, (Tęsinys) *
EkskurtiĮa Nemiuip

Vieną sekmadienio rytą, p. 
Puodžius, š. A. L. Kaune gen, 
atstovas, pasikvietė manę pa- 
ekskursuoti Nemunu j Kačer
ginę jo nuosavu laiveliu “Bi
rutė”, kvietimą su malortumu 
priėmiau, nes man tokią ke
lionė labai žingeidavosi. Nuvy
kome į Kauno j akto klubą ku
rio ir p. Puodžius yra narys, žiu grįžome atgal į Nemuną, 
jo laivas jau buvo paruoštas 
musų kelionei, pripilta tankas 
gazolino ir bakas kitas atsar
goj, priešaky viršuj tautinė vė
liava plevesdvo su j akt klubo 
insignia. Laivelis nedidelis, bet 
gerai įrengtas, varomas šve
dišku motoru ‘‘Janson”. Nema
ža kajutė iš abiejų šonų suo
lai, galima pakeisti į dvi lo
vas, prie vairo apie du tuzinai 
butelių lietuviškojo alaus ir 
seltzerio, apmalšinti nuo karš
čio troškulį kelionėje. Ekskur
sijoje esame penki asmenis: p. 
Puodžius, viena jo pažįstama 
panelė, mano brolis ir “vyr. 
inžinierius”,^ khrį mes tada taip 
vadinom, jis p. Puodžiaus as
meninis draugas, elektros inži
nerijos specialistas, p. Puod
žius jį pasikvietė, kad jam pa
čiam mažiau tektų rūpintis a- 
pie laivo inžiną ir kad, kelio
nėje butų ’ komažiausiai tru
kumų, kad ekskursantams už
tikrinus įdomę kelionę.

Motoras užkuriamas ir mu
sų ‘‘Birutė” greit paspruko nuo 
kranto. Plaukiam. Gražus sau
lėtas sekmadienio rytas, oras 
toks jau tyrus, kad rodosi žmo
gus jautiesi kokiam tai pasa
kiškam krašte. Visai ne o tai 
musų Lietuvoj. Prie vairo p.

i Puodžius atsargiaiw^angoja Įai- 
• <vo kriptį, kad; nejižptaukus ant 

seklumos, nes Nėmimas yra ir 
gilus ir vietomis sekluma. Plau
kiam pro jvairius gražius gam
tos vaizdus, kuomi Lietuva ga
li pasididžiuoti ir kada nors 
turistams bus poilsio vietos, 
bet dabar to dar nėra, nes rei-> 
kalinga kapitalo, kad bile gra
žų Nemuno pakrantį pavertus 
į turistams lankytiną vietą. Aš 
nepasitenkinu tą ką matau sa
vo akimis, dar prie jų priside
du stiprius p. Puodžiaus žiū
ronus ir žvalgaus kas matosi 
tolumoj miškuose ir kalnuose. 
Iltims bevažiuojant susitinkam 

pkeleivinį laivą nuo kurio sklei- 
I džiasi bangos į abi puses, kada 

su jomis susitikom vilnis užpy
lė musų priešakinį laivo dalį 
ir laivo “Birutė” langus. Mums 
sušlapti neteko, nes kajutė ap
dengta ir pro langus galima 
žvalgytis, kad ir didžiausiai 
vėtrai užėjus. Besižvalgydami, 
besišnekučiuodami atplaukėm 
į Kačerginę, 14 km. nuo Kau-

no tarp sausų pušynų visų pa- 
miegtoji vasarvietė ir įvairiu 
gegužinų vieta. Praleidę ma
lonų pusdienį besi vaikščioda
mi bei ilsėdamesi pušyne, pa
pietavę grįžtam prie laivo ir 
atgal į Kauną. Pakeliuj užsu
kom j Nevėžio upę kurią pa- 
plaukėm gilyn apie valandą 
laiko. Nevėžis yra gilus, van
duo labai tamsus ir ramus. Pa
važiavę valandą laiko Nevė-

kurio paskui tęsiame kelio
nę atgal j Kauną. Turiu pasa
kyti, kad tai ^uvo įdomiausias 
laikas praleistas Lietuvoj eks- 
kursuojant motorlaiviu Nemu
nu ir Nevėžiu.

Šventosios Uostas *
Besilankant Lietuvoje teko 

pastebėti, kaip Lietuvos žmo
nės pasiryžę šventąją padaryti 
Lietuvos langu į pasaulį. Tuo 
laiku buvo organizuojamos 
darbo stovyklos iš rytinės Lie
tuvos dalies į šventąją. Švent
ieji Europišku- lietuvišku tem
pu tobulinama, gilinama. Jau 
anksčiau teko matyti spaudoje 
aprašymai apie nuveiktus dar
bus ir kokie planai numato
mi ateity, šventą pirmiausiai 

 

norima padaryti žViejams tin
kamu uostu, vėliau prekiniams 
ir paskui keleiviniams laivams 
prieplauką. Del esamų Euro
poje aplinkybių-karui, šis dar
bas manau bus suparalyžuotas 
nors tūlam laikui, bet jei tik 
Lietuva bus palikta ramybėje, 
Lietuva savo tikslą atsieks iš- 
sistatydama savo nuosavą uo
stą per kurį turės niekieno 
nekliudomą ir netikrinamą 
ėjimą į pasaulį. (

(Pabaiga)

Vakar Mirė
Jonas Gustis

4

IIR R A Gėlės Mylintiems IIK K A Vestuvėms, Bau- UIIDH kietam*, Laido- 
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Hioae LAFAYETTK KM
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i Gėlės Vestuvėms, Bankietams
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Louis ir Suzana Anta- 
navičiai Jau Sugrįžo

Louis ir Suzana Anianavi- 
čiai, 2646 W. 71st Street, jau 
sugrįžo iš atostogų. Daugiausia 
laiko jie praleido Hot Springs, 

Arkansas. Draugai Antanavi- 
čiąi yra pilnai patenkinti savo 
atostogomis, nes jie turėjo 
daug gerų laikų. “Karštuose 
Springsuose“ ir kitose Ameri
kos žymesniose vietose.

Ką dabar veiks drg. Antana
vičiui, dar nėra nusisprendę, 
bet yra numatoma, kad jie be 
biznio nenurims.

—Steponas

Neturėjo Laiko . 
Atostogoms

BRIGHTON BARK Gerai 
žinomas namu statymo ko n- 
traktoriuj įbruko $huki», 4131 
So, Francfisėp Avė., vęijc visą 
laiką hulto užimtas taip, kad 
neturėjo laiko nė atostogoms. 
Jis žada tų atostogų laiką su-^ 
naudoti, kai nuvyks vasaroti 
į Floridą. ; - v y /. ,

Dabar yra labai daug naujų 
namų statybos darbų.

ą ^-Kaimynas

HUMBOLDT PARK 
POLITIKOS KLIUBO VALDYB 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiąna 
^Ąve., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 

mininkas— Mikę Cepųleviclus, 
3327 Le Moyne St; Protokolų 
sekr.-—Anton LungeviczĮ 1814
Wabansia Avė., tet Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Ęeach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė,; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

Gražiai Pagerbė 
Mike Biago <

>

Rugsėjo 28tą d„ susirinko 
gražus būrelis Mykolo ir Da
ratos Biagų užeigoje 4358 So. 
California Avė., ir tinkamai 
pagerbė Mykolą vardadienio 
?roga.

Muzikantai Frank Kuzmars- 
kas, Jonas Žukas ir Joldmas 
Reksnis gražiai ir triukšmingai 
griežė įvairius šokius ir melo
dijas. —Steponas

Mirė Ambrose 
Makonas 

' ' • ■’ • V S,*'* J
Vakar gafita žinią iš apskri

čio ligoninės,, kad tenai pasi
mirė Ambrose Makonas. Dėl 
smulkesnių informacijų kreip
kitės į ląid. direktorių Simoną 
M. Skudą, 718 West 18 Street. 
Tel. Monroe 3377. * 5

AMERICAN L1THUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

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

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
Mokyklos ir Pamokos

PILIETYBĖS PAMOKOS 
bus laikomos kas antradienį, pra
dedant Spalio 3-čią, 1939, 7:30 v. 
vakaro. Vedėjas—

ADV. JOSEPH J. GRISK 
4631 South Ashland Avenue 

Telefonas YARDS. 1001

”heW
Darbininkių Reikią

REIKALINGA DREIPŲ opera
torių, tik patyrusios tesikreipkite. 
307 W. Van Buręn, trečias aukštas.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui, virti savas kamba
rys, $10. Kreiptis 544 West Roo
sevelt Road, antras aukštas.

iš->

Jo-Vakar, spalių 1 d. ųiirė 
nas Gustis, gyv. 5814 So. Sac- 
ramento avenue. Kūnas bus pa
šarvotas 5908 S. Kedzie a've, 
apie laidotuves bus pranešta 
vėliau. Draugas, -

Amerikoj Irgi 
Prasidėjo “Karas”

Pirmieji Rezultatai

šeštadienį Amerikoje prasi
dėjo “karas”.

Tą dieną iškilmingai atsida
rė 1939-1940 metų futbolo se
zonas ir universitetų komandos 
pradėjo smarkias kovas už 
sviedinį ir už pirmenybę to 
sporto šakoj.

Žemiau 
rezultatai 
ir kitoms 
doms:

seka pirmųjų kovų 
Chicagos apylinkės 
žymesnėms koman-

Notre Daine 3, Purdue 0; 
Minnesota 62, Arizono 0; Ok- 
lahoma 7, So. Methodist U. 7; 
Beloit 6, Chicago 0; Illinois 0, 
Bradley 0; Wisconsin 14, Mar- 
ųuette 13; Indiana 7, Nebras- 
ka 7; Iowa 41, So. Dakota 0; 
Oregon 7, So. Calif. 7; Cali
fornia 32, Cal. Aggies 14; Pitts- 
burgh 27, .Washington 6; Ore- 
gon State 12, Stanford 0.

—Sptas
—,    ............................... . ...   ——r-

Pasveikino Su 
Varduvėmis

Skaudžiai Nubaudė 
Jauną Lietuvį Už 
Ginklų Turėjimą

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreiki&t—nutarimų rašt., 311( 
West 39th St.;\S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

OGDEN PARK — Mykolų 
vardadienio išvakarėse biznie
rius Michael Krasauskis, 1421 
W. 6th St., nuo savo giminių’ ir 
draugų susilaukė nemaža svei- 
. tinimų ir linkėjimų.

—Vietinis

Turės Sėdėti M etas ^Kalėjime

T0WN OF LAKE — Šios 
kolonijos biznierius Mykolas 
Martinkus, 4628 So. Wood St., 
su savo draugais ir kostume-r 
riais šauniai minėjo Mykolų
yąr^ądię^į

PARK — Per•BRIGHTON
Mykolines draugai ir kostume- 
riaį linksmai leido laiką pąs- 
Mike ir Elžbietą Rudąuskus, 
2419 W. 4.3rd St, kuriuodu 
dabar yra Hollyvvood Svetai
nės valdytojai. —Kaimynas

Atostogas Praleis 11 
Floridoj

BRIGHTON PARK — Lietu- 
vis daktaras V. Steele, 4174 
Archer Ave.,\ pereitą vasarą 
atostogų kaip ir neturėjo. Bet 
už tai jis dabar savo atosto
gas ryžtasi praleisti Floridoj.

Žymėtina ir tas, kad dakta
ras neseniai atšventė savo 10- 
ties metų dentisterijos sukak
tuves, —Kaimyną?

Išsiėmė Leidimus.
Vedyboms
(Ghicagoje)

Mike Mele, 26, su Auna Syl- 
vester, 24

George Styart, 29, su
Waiksner, 27

Stanley Oginski, 21,
Chapas, 21

Edward Kavai, 25, 
garet Dobrovsky, 21

Domink Miceolis, 22, su Ann
Grigaitis, 25

Le Roy Christ, 23, au Jean
Grigas, 20 • ' |

Daniel Burba, 20, su Heleų 
Rurgis, 19

su

su

> BUSINESS CHANCES 
Proąes

TAVERNAS, GERA VIETA, pui
kios dekoracijas, pilnas atakas, 
jerai įrengtas nebrangiai, privers- 
as parduoti dėlto, kad turi kitą 

biznį. 3017 West 63rd St
PARDAVIMUI TAVERNAS, ge- 

ras biznis, priežastis—turiu, išeiti iŠ . 
miesto. 3517 So. Halsted St.
""PARDAVIMUI “NOBLE HOTEL” 
—24 kambariai, steam heat ir šiltas 
vanduo, priežastis nesveikata.

636 North State Street
PARDAVIMUI KAMPINIS ta- 

vernas. Per daug metų išdirbtas 
biznis, arba priimsiu partnerį.

3464 So. Lituanica.

PATYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui, savas kambarys, va- 
na, $8—$10 ZIMMER, 7716 N. Ash
land Avė., Briargate 5480.

REIKALINGA moterų skudu
rams skirstyti—turi būti patyru
sios. D. Miller and Sons, 2155 Og- 
den Avenue.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Keikia

PARDAVIMUI GRO8ERNC ir 
mėsos marketas, geras biznis, 
8857 Houston Avė., South Chięago, 

Illinois.

REAL ESTATE FOB SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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

GORDO.N REALTY, 
YARDS 4329.

59 AKRAI prie U. S. 30 kelio, 
arti Grovertown, Indiana. 15 kamb. 
namas. Bank barn garažas, 
budinkai baigiasi. Pasidarysi 
gasolino stotį arba turistams 
peš. Kaina $3500 .Terminai. 
MOTZ, 4000 Drexel. Oakland

Kiti 
gerą 
kem-
5262.'

Liepos 20 d., du nežinomi 
piktadariai įšoko į teisėjo Jo- 
šeph B. Hermos automobilį, 
prie 47th ir , Ashland, ., ątėmė 
nuo jo $54, laike teisėją kali
niu per tr^ ’yajandas ir po to 
išmetė jį^į ajutornųbilio.^ 

■'i y’;1'

Užvakar prie to paties kum
po policija sučihč^^O metų 
jaunuolį, p^orge Gregą, nuo 
2451 W. 46th Street, ir apkal
tino jį n^io^imu mirtino gin
klo .be leidimo. Turėjo .revAl- 
verį. ” '' ':'

.< ••

Išgirdęs kur jaunuolis buvo 
suimtai teisėjas Hėrmes, ku
ris svarstė skundą, supyktęs 
paskyrė Gergui aštriausią baus
mę, kpkią > statymai leidžia. 
Gregus turės sėdėti kalėjime 
metus laiko1 ir sumokės $300 
pabaudą.

Teisėjau ..Hermcs pareiškė, 
kad džiaugigsi, jog Gregas ne
buvo prie 47th ir Ashland, kai 
jis buvo pagrobtas. Sako,'gal 
ir Gregas jį butų ten apiplč-

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

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

REIKALINGA vaikinas ar vyras 
grosernėj padėti. Su užlaikymu ir 
kambariu. 2715 Hirsch St. Arti 
Humboldt Parko. Tel. Armitage 
7512.

BARGENAS — 5 kambarių ply
tinis bungalow, ąžuolinės grindys— 
nauji furnasai, glazuoti porčiai, 
visiškai /urnišiuoti, $4,900. 7626 
Lafayette.

■n*

Helen

Stella

Mar

Reikalauja
Perskiru

Sophie Onzick nuo Matthew
Onzick Į

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Vaijvhos 

1939 Metams
LITUUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBĄ 1939 M.:

J. Sholtemah—pirm., 3237 West 
Le Mbyne St; J. Stalioraitis — 
pirm, pągelbmjnkas; Min* H. 
Chapas—nųt. rašt,; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė,; N. Klimas—ižd., 
4516 S. Califotnia Ąvę. Laf. 9849; 
Dr. M- T, Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 

' 4787; G. Menkas—patarėjas, 139
N. Clark M,..tęl. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W. Pershing rd.; Wm. F. Bųishas 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai ■■ 'ktsibuna kiekvieną 
mėnesi ,kas pirmą sekmadieni 12 
vai d, HoUywood svet.,. 2417 W. 
43rd St.,. Cpicago, Ui.

BUSINESS SERVICE 
Biznio Patarnavimai

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

AR JŪSŲ PEČIAUS VIDURIAI 
neišdegė? Jeigu jau yra išdegę, tai 
aš galiu jums jį pataisyti, kad jis 
bus geresnis už naujo pečiaus vi
durius. C. PILKIS, 
3336 So. Halsted St. Yards 6067

FARMS FOB SALE 
_______ Ūkiai Pardavimui

LAKE CO., ILLINOIS 
7% akrų prie kieto 
ruoš nuo Sheridan 
$100 akrui, tik $150 
mėnesiais.
Rašykite laišku Box 

Halsted Str.

farma 
kelio, vaka- 
kelio, kaina 
pinigais ,kita

1068, 1739 So.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.;Wal- 
' 'tėT' Lėkis.—pirta., 6935 So. Arte- 

" sian’ Avė* A. ‘Ldžhuskas—pirm, 
pagelb;,' 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 

: 2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS; Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 3. We$tern Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskys,. 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kauųas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
mįsjjon išrinkti; Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

VVHOLEŠALE FUttNITUfcfe 
Rakjandai ir^ Įtaisai Pardąyiinui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 ikį 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Viend4ai;~ nemokėti:’) 
tik nacipnaliai žinomi daiktai rau- * - ■ 
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago. 
III. Phone Republic 6051.

DARŽŲ ARBA VIŠTININKYS- 
TĖS FARMA prie Cicero avenue, 
visa aukštumos^žemė, arti 147-os 
gat. už visų miestų — žemi mo
kesčiai). Kaina $475, $100 pinigais, 
$5 mėnesy. ' •

Kreiptis laišku Box 1069, 
1739 So. Halsted St

DARŽŲ FARMA, miesto vanduo, 
elektriką, akmens kelias, artj Roo
sevelt Road, pietuose nuo Glen El
lyn. Kaina $175, $50 mėn. pinigais, 
—$5 mėn. (mokesčiai ir asesmen-

Kreiptis laišku Box 1070, 
1739 So. Halsted St.

Ave.; Paul J. Petraitis, 752 ir 
33rd Street, korespondentas; 
Aresunas, 3623*6 S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. -vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

SENAS NAMAS Roosevelt Rnad, 
konkryto pamatu, tuoj nuosavybė, 
arti Park Blvd., Glen Ellyn, dideli 
viešoji mokykla, dideli laukai, ma
ži taksai, nėra asesmentų, be sko
lų. Kaina $1500, $250 pinigais—

Kreiptis laišku Box 1071, 
1739 So. Halsted St.

MAYWOOD APYLINKĖJ pirmą 
kartą pasiūloma turtas su mišku, 
kalvos farma prie seno Rposevelt 
kelio, elektriką, arti 25,000 ketv. 
pėdų plotas. Kaina $675, $150 pini
gais, $8 mėn.

Kreiptis laišku Box 1072, 
1739 So. Halsted St.TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY

STĖS VALDYBA 1939 METAMS:
J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 S. Wallase 
St.; A. Kaulakis — nut. rašt 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P« Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S, Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., TeL Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St I draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

J ucius—maršalka;

NAMAS SU ŠEIMOS FARMA, 
gana dideli 7 kamb&jr^ii, arti 
Washington Blvd., už visų miestų 
ribų, patogu į vidmiestį, elektriką, 
akmens kelias, mokesčių apie $18 
metams. Kaina $1875, $275 pini
gais, $24 mėn.

Kreiptis laišku Box 1073, 
1739 So. Halsted St.

5 AKRAI CENTRAL AVENUE 
pietuos nuo 95-tos gatvės, Oak 
Lawn, parduos toli žemiau esamų 
rinkos kainų, terminais.

Kreiptis laišku Box 1074, 
1739 So. Halsted St.

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KU SĄJUNGOS VALDYBA 1930 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 ^o. Lituanica Avė ,* 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Ąvę.; Finansų rąšt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Ąve.; Kasierius— 
Petras Balsįs, 5653 So. Thoorp 
St; Maršalka—Leonas Liaudang- 
kag, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi- 
forijpj, 3133 So. Halsted St.

FARMS—TO EKCHĄNGE 
Ūkiai MainaisL. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL

DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.
Arlauskas, 2109 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A Niprikas, 
4015 W. 13th St.; Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So? 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N., Dearborn St.; Emi
lija RamaŠauskienė— Kontrolės 
rašt, 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, ,3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai >— 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct, Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet Hollywopd 
svetainėje, 2417 W?23rd St, Chi- 
cagę, IU. J

MAINYSIU 100 AKRŲ be skolos 
farmą į namus. Farma 50 mylių 
nuo Chicagos. Agentams komisija. 
Armitage 7949,

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

MORNING STAB KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

Ą. Valskis, 3341 JEvergreen Av©-, 
tel. Belmont 7678; Vięe-pirm.*— 
J. Ambrulevie, 2002 Conc.ord PI.; 
Užrašų rašty-M Chepul, 3327 Le 
Moyne St, tel.. Spaųlding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd:, t©l. Spaųlding 3180; 
Ižd. kasier>-*J. Raila, 4839 Wįn- 
nemac Ąve.; Kontr, rašt S. Be- 
nęckįs, 3247 J3each Avė-; Kas; gi, 
—A. Lungevię, 1814 Wabansia 
Avė., tėl, Humboldt 3254; Mar- 
šalka-J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė,

LIET JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBĄ 1939 M,: 

Pi BįH Likšna, 3427 South 
ca Avė.; Vice-pirm, —A 

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

»||| KJ JSS.smi ....................... ..

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

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

' Vas Kuhevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt—-Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė,; Kaseriųs — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe

i

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerj, bet garsinU- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified" skyriuje,

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

CANal 8500
"NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicage, Oi.

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

Medlalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 
gelbininkas; Chas. Katallo—fi- 

TTansų sekr.; M. Medalinskas—nu
tarimų seki’.; M. Kaziunas—ką- 
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.1; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon- 

/ dentas. Susirinkimai Šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su- 
siri
Napoleon Restaųrant, 3956 Wešt 
5th Avenue.
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imai bus laikomi viršuj

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Mirtinai Sumušė 
Metų Moteriškę

n .............................. ...

Nežinomas piktadaris
piktadariai šeštadienio naktį 
su gelžgaliu mirtinai sumušė 
87 metų moteriškę. Augusta 
Miller, Jis ar jie įsigavo į mo* 
teriškės butą ties 1228 Melrose 
Street, per langą- Užpuolimo 
priežastis nežinoma.

. . , . < •. f • >. ♦ i' i .■» . "•
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Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS" Mer 
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų



NAUJIENAS, Chlcago, HL J

ĮSPŪDINGAI IR GRAŽIAI PALAIDOJO 
KUN. M. X. MOCKŲ

Laidotuvėse Dalyvavo Labai Daug Žmonių

VAKAR 
IRŪŽVAKAR
LHIGAGUJ

Pirmadienis, spalių 2, 1939

LAIMĖS KARĄ. KOKS BUS PASAULIS 
KAIKANCŲLESNUTilSR^

Nepaprastai Įdomios Prakalbąs
±_

Chicagiečiai ir lietuviai iš 
tolimesnių kolonijų šeštadien 
po pietų iškilmingainalaidoja 
kunigą M. X. Mdckų. Laidotu
vės buvo labai djįdelės ir įspū
dingos.

Velionis ilsėsis Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse, netoli vėl. 
Marijos Jurgelionienės kapo, 
kuris dar visai neseniai buvo

Laidotuvių apeigos • įvyko 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je, kur kūnas buvo atvežtas iš 
J. P. Ridiko koplyčios, 3354 S. 
Halsted St. Salė buvo pilnutėlė 
žmonių. Velionio grabas stovė
jo, apsuptas palmėmis ir\ gė
lėmis, salės viduryj, netoli 
scenos.

Apie 1:30 po pietų laidotu
vių komiteto narys, drg. V. B. 
Ambrose, atidarė apeigas. Po 
trumpos kalbos, kurioj jis 
trumpai atpasakojo velionio 
kun. M. Mockaus gyvenimą ir 
nuopelnus laisvamanybei, jis 
pakvietė eulogijai pasakyti 
“Naujienų” redaktorių Dr. P. 
Grigaitį, vėliau svečią iš Det
roito, A. M. Metelionį. Dr. Gri
gaitis pasakė labai gražią kal
bą, tarp kitko nurodydamas, 
kad velionis daug gero padarė 
laisvamanvbei savo iškalbin
gumu, ir šalę to, turėjo gero 
sarkazmo jausmą, kurį įpinda- 
vo į savo kalbas prieš tikybą, 
padarydamas jas labai efektin
gomis.

Svečias Metelionis kalbėjo 
gana ilgai, atpasakodamas ve
lionio biografiją. Jisai kun. 
Mockų artimai pažino ir gerai 
žinojo jo gyvenimą. Po eulo- 
gijų dainininkas Stasys Rim
kus išpildė kelis muzikalius 
numerius, kuriems melodijas 
parašė George* Victoras. .S. 
Rimkų lydėjo pučiamųjų' in
strumentų trio. Dainos ir mu
zika padarė labai didelį įspū
dį susirinkusiems.

Suvirš 200 Auto Procesijoj
Apie 3:30 po pietų procesija 

išvažiavo iš Auditorijos.' Ji su
sidėjo iš 200 ar daugiau auto
mobilių, ir geram pusvalan
džiui suparaližavo visą trafi- 
kę Halsted ir aplinkinėse gat
vėse. 35-ta gatve procesija va
žiavo iki Archer, valiau Mar
iem Avenue, 79-ta ir pasiekė 
kapines valandai laiko praė
jus. Kapinėse jau buvo keli 
šimtai žmonių, ir prie vartų 
stovėjo suvirš 50 automobilių. 
Kai kui^ie žmones atvyko kapi
nės apie 12 dieną ir turėjo 
laukti procesijos apie keturias 
valandas.

Prie kapo trumpai kalbėjo 
T. Kuchinskas, * “Vilnies” at
stovas F. Abekas ir S. Dom- 
bro, kun. Mockui remti komi
teto pirmininkas. F. Abekas 
pravedė mintį, kad Lietuvių 
Tautiškos Kapinės yra dalinai 
kun. Mockaus nuopelnas. Ko
vodamas su prietarais ir tiky
biniu fanatizmu jisai pramy
nė kelią judėjimui, kuris pri
vedė prie laisvų kapinių įstei
gimo. Tuo atžvilgiu lietuviai 
yra kultūringesni tuž kai kurias 
kitas tautas. Daugelis laisvų 
kapinių neturi. *

Kapinės Paaukojo Lotą :
Drg. S. Dombro komiteto 

vardu išreiškė laidotuvių daly
viams padėką už aukas kun. 
Mockaus šelpimui, jam gyve
nant, ir už aukas laidotuvėms.

Lietuvių Tautiškos kapinės 
prisidėjo prie velionio pager
bimo suteikdama jo amžinau) 
poilsiui lotą. Velionio grabas 
ilsėsis cementiniam volte, kurį 
įrengė laidotuvių komitetas, 

pasitikėdamas, kad visuomenė, 
dedanti aukas laidotuvėms, to 
pageidauja. \

Laidotuves tvarkė ir visomis 
smulkmenomis rūpinosi laid. 
direktorius J. P. Ridikas. Jisai

gabiai išnarpliojo trafiko su
sigrūdimą, kuris kilo procesijai 
pradedant važiuoti nuo Au
ditorijos, ir savo taktu ir sko
ningais papuošimais visoms 
apeigoms pridavė kilnumą. 
Gėlininkas p. Lovick’s prisidė
jo prie ceremonijų, paaukoda
mas nemokamai palmas grabo 
papuošimui Auditorijoj, ir kop
lyčioj.

Laidotuvės praėjo gražiai ir 
įspūdingai, ko velionis užsipel
nė savo darbuote praeityj, nors 
pastaruoju laiku jis buvo pri
mirštas ir pažangiųjų žmonių 
apleistas. Po 78 metų sunkaus 
naudingo gyvenimo, lai jis ra
miai ilsisi ir miega, topelių 
pavėsyj, ir apsuptas garbingų 
žmonių, kurie anksčiau už jį 
pasitraukė iš gyvųjų tarpo.

■ s

.0 Garaže ties 11721 nuo 
nuodingų gasolirio dujų mirė 
28 metų roselandietis Edivard 
Miazga. Garažo durys buvo 
uždarytoj, o automobilio mo
toras atsuktas.

O Cook apskričio, vedybų 
biuras skelbia, kad per de
vynis Šių metų mėnesius išda
vė leidimų 26,680, arba apie 
14% daugiau negu pernai. 
Biuro virširiinkas M. J. Ųlynn 
sako, kad tai karo rezultatas. 
Del karo pagerėjo darbai Chil- 
eagoj, o kai kurie jaunuoliai 
skuba vestis, kad išvengti karo 
tarnybos.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMES

2uvo Jauna Studentė

• 18 metų studentė Wrighl 
Junior kolegijoje, Lucille Buck, 
buvo užmušta, kai du keleivi
niai automobiliai ir trokas su
sidūrė prie Foster ir Nagle 
Avenue. Ji gyveno adresu 
5025 Olcott Avenue. Mrs. Ma- 
rie Leonard, 44 metų moteriš
kė nuo 3842 N. Nottingham 
Avenue, ir jos 14 metų duktė, 
juvo sunkiai sužeistos. Taipgi 
Mivo sužeistas vieno keleivi
nio automobilio šoferis, 19 me
tų Edward Klein, nuo 5840 
j'oster Avenue. Jis laikomas 
nelaimės kaltininku.

• Kitose automobilių nelai
mėse žuvo sekami žmones:

r' , . .
• 61 metų Mrs. Thomas O. 

Williams, nuo 6208 Avondale 
Avenue, ir

19 metų Quentin IV. Eckert, 
nuo 1400 Highland Avenue, 
Berwyn, UI.

• Garaže ties 2545 Mihuau- 
kee Avenue policija atrado 
negyvą 33 metų siuvėją Elmer 
Carson. Uždegęs automobilio 
motorą, Carson atsigulė prie 
durnų vamzdžio ir nutroško.

• Prie Washington bulvaro 
ir Kedzie Avenue nežinomas 
piktadaris užpuolė 26 metų 
merginę, nutempė ję ielon, iš
gėdino' ir apiplėšė. Atėmė $12 
ir laikrodėlį. Praeiviai atrado 
merginę supančiotą ieloj, kur 
užpuolimas įvyko. . i

e Prie Hirsch ir LeMoyne 
\ gatvių, piktadariai sustabdė iš 
banko grįšiantį krautuvininką 
Otto Blanch, nuo 1430 N. Lo
tus Avenue, ir atėmė nuo jo 
$790.

Pasišaukė Du
Draugus Ir 
Nusinuddijo

i s tas Įvykis Lemonte

38 metų gydytojas Lemonte, 
Dr. Robert L. Paxton, nuo 304 
Canal Street, telefonu pašau
kė du artimus draugus-ir pa
prašė atvykti jo ofisan. Tai bu
vo John Steinke, nuo 215 Cus- 
ter St., ir jo žmona.
Pasisveikinęs su jais. Dr. Pax- 
ton pakėlė stiklę, palinkėjo 
draugams geros sveikatos, ir 
stikle buvusį skystimą išgėrė. 
Tai buvo nuodai. Už penkių 
minučių Dr. (Paxton buvo ne
gyvas.

Jis paliko raštelį, kuriamb 
sako, kad nusižudo dėl šeimy-

Pralaimėjo $130 
Centais

Pereitos savaitės pabaigoj v : • * f I 1

Chicagon. atvyko svečias iš 
Danijos, Ęrik Mortensen. At
sirado rhalonųm žmogus, ku
ris Mortėnšeną užkalbino, ėmė 
jam rodyti žymesnes Chicagos 
vietas, ir, galiau, pasiūlė lošti 
centais. Mortensen sutiko—ir 
pralaimėjo $130. Jo malonus     ..— 
draugas dingo. |hinių nesmagumų.

Paklausk eilinio žmogaus,' ką 
jis mano apie naują pasaulinį 
karę? /

Jeigu jis yrą komunistas, ji
sai pasidžiaugs, kad Stalinas 
greitai užvaldys visą Europą. 
(Jisai užvaldys ir Vokietiją, bet 
Hitleris to dar nežino. Jis apsi
gavo, kai pasirašė sutartį su 
Stalinu. Ta ątitartis tai gudrus 
skymas įvelti Hitlerį į Rusijos 
pinkles.). ;-

Jeigu paklaustasis yra nacis, 
tai jis atsaky^ kad Hitleris, su 
Rusijos pag&lb.ą, ^plieks Angli
ją ir Franciję^ gąl net ir Jung
tines Valstijas; tai padaręs, 
Hitleris apsįdi^b^ir su Rus ją. 
Staliną išvalys, ir pasiims sau 
visas Rusijos žemės. (Sta inas 
lo dar nežino, bet jis apsigavo, 
Irai pasirašė sutartį šu Hitleriu. 
Ta sutartis tai gudrus skymas 
įvelti Staliną į Vokietijoj pink
les.). ~ ; *

Jeigu paklausi trečio, tai jis 
atsakys, kad gerai, Lenkijai rei-

Lietuvai daug skriaudų padarė. 
Bet kas dabar darosi, jis at a- 
kys, aš nežinau. Nesuprantu, jis 
paaiškins, ko tas. Hitleris ir Sta
linas taip draugaujami, ir kodėl 
Francija ir Anglija neina Vokie
tijai greitai kailį išpilti. Ko jos 
laukia? "f? \

L . .

Tokias ir daugybę kitų nuo
monių išgirsi apie karę, ir daug 
kam neaišku, kas ten darosi ii fj • • . •
kas iš viso to sumišimo išas.

Diplomatai zuja? iš vienos ša
lies. į kitą. Visos mažos šalys 
dreba dėl rytojaus. Rusija ir 
Hitleris grąšina Anglijai ir 
Francijai pasiduoti, nes kitaip 
jos abi eis kariauti. Rusija turi 
pastačiusi armiją prie Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Rumunijos, 
ir grąsina Estij^! užimti, jeigu 
toji nepasiduos' geruoju. Gal 
grąsina ir Lietuvai, bet apie tai 
nėra žinių. Atrčdb1, kad Hitleris 
kariauja, o Rūšy a naudojasi.’l - *

Jausdapia/;(:ytiiios ..neaiškumus, 
visuomenėj apie i(>ai)ąr,tiniųs Eu-

įvykiaįĮ Įžanga bus veltui, ir 
kam rupi šių dieniu įvykiai —• 
būtinai atsilankykite. Galėsite 
geriau sekti spaudą ir geriau su
prasite kę tie įvykiai YeiŠkia.

Horneris Paskelbė 
Kandidatūra 
Trečiam Terminui

“Dar Turi Daug Darbų 
Atlikti”

'Pirmą kartą po susirgimo 
pereitų metų lapkričio mėnesį, 
gubernatorius Henry Horner 
vakar priėmė spaudos atstovus 
pasikalbėjimui, šeštadienį ji
sai atvyko kelioms dienoms 
Chicagoj ir apsistojo Congress 
viešbutyj, kur pasikalbėjimas 
įvyko.

Horner ten , oficialiai pa
skelbė reporteriams, kad ji
sai kandidatuos į Illinois gu
bernatorius trečiam terminui.

Jis aiškino,
“Apie kandidatavimą nėra 

abejonės. Aš turiu daug darbų 
atlikti, ir nenoriu pasitraukti 
jų neužbaigęs. Aš jaučiuosi 
gerai, ir esu tikras, kad svei
kata leis man ištarnauti 
vieną terminę.”

Pereitų-metų pabaigoj 
Horneris sunkiai susirgo 
dies liga. Per ilgę laikę
gydėsi Mami, Floridoj, vėliau 
apsigyveno Highland Parke, 
Chicagos priemiestyj, ir ten 
ilsėjosi keletą savaičių. Dabar 
Horner atostogas jau baigia ir 
ateinančios savaitės pradžios 
grįš Springfieldan. \

Jis pareiškė reporteriams, 
kad netrhkiis sušauks' specia- 
lę legislaturos sesiją padidini
mui pensijų seneliams ir alie
jaus produkcijos sureguliavi
mui. Ten taipgi bus pakeltas 
bedarbių šelpimo klausimas.

dar

šir- 
jisai.

Chicagos Opera 

Atidarymuilištų Sąjungos
pa nutarė sųreilgti pi’ak'ąlbaŠr'it 
pakvietė “Naujienų^ redąktęrįų, 
Dr. P. Grigaitį j uoš išaiškint!: 
kas ištikro Ęųropoj dedasi, kas 
su kuo kajjiąuja, kaip šis karks 
gali pasibąigti, .ir koĮ<s bus pą*t 
saulis, kai patrankos pagaliau 
nutils? ' ' ■ Į

Prakalbos įvyks šį penktadie
nį, spalių 6 d., Mildos svetainė
je, 3142 S. Halsted Street, -ir -uvttlivs upcrus vttuv,- 
prasidės 8 valandą vakare. Ą- Į vybė pasykrė garsų chicagietį 
part Dr. Grigaičio, bus ir kiti Henry WeberĮ operos muzika- 
kalbėtojai, susipažinę su kapo Iiu direktorium.

v Chicagos City; Opera 
fųpšiasi |939-194Q Sezono 
dtfrypiuiv Visi solistai. jau, 
ko,. sųvažiay^, ir ruošiasi įdo
miam; rėpėrtųąruį ' ‘

Sezonas '••bus‘'Atidarytas spa
lių 28 d., su pastatymu operos 
‘‘Beris Godunovas”. Pereitos 
savaitės pabaigoj operos vado-

jau 
ati-
sa-

_. . 1 NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Cincinnati Reds beisbolo komandos nariai džiaugiasi laimėję lošimą iš St. Lous Cardinals komandos.

GRAŽUOLES REGISTRUOJASI
Viena iš Jų Atstovaus Lietuvius 1940 Automobi

lių Parodoj. Gaus Puikias Dovanais.
Gražuoles rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa

lių (October) 18 d. Lietuvių Auditorijos 3133 So. Ha’.sted 
Street.

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

Brangias dovanas gaus ir 4\ kitos gražuolės, kurios 
bus išrinktos tą vakarą. Dovanas skiria New City Furni- 
ture Mart, kurių krautuvė randasi 1654-55 W. 47th St. 
Chicago.

štai tos dovanos:
PIRMA gražuolė gaus: Complete Bedroom setą, su

sidedantį iš Dresser, Chest, inner springs mattress ir 
springsų — vertės $175.00.

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

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

to, Syrena restaurantas visoms mergaitėms surengs iš
kilmingą bankietą.

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

Mergaitės, tuojaus išpildykite “Naujienose” telpanti 
kuponą ir prisiųskite kartu su savo paveikslu į “Naujie
nas” 1739 So. Halsted St.

<

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO kuponas

'■ •- r ■. -■ •. ' .. ' ": . ’•< . • ! ■ 
Vardas-pavardė ..... ...... .............................................

t. 4 • , » ’ * . •* • '

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

Telefonas Amžius

Aukštis

Užsiėmimas

..ęoliai. Svoris; ... sv.

Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

Parašas

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

N’AUJTENŲ-ACME Telepboto
Gen. Adelbert de Chambrun iš Prancūzijos bu

čiuoja Amerikos legionierių nacionalį komendantą Ste- 
plien F. Chadwick, kuriam jis įteikė garbės medalį le
gionierių konvencijoje Chicagoje.




