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ys Maskvoje
RUSAI PASIRAŠYS SUTARTIS SU LIETUVA

: IR LATVIJA
Nusitarę dominuoti Pabaltijo valstybes
MASKVA, Sovietų Rusija, nį ir kuris jau turėjo pasikal- 

spalio 3. — Antradienį Mask- bėjima 
von atvyko Lietuvos užsienių Latvijos 
reikalų ministeris Juozas Urb
šys. Jo kelionės tikslas esąs 
padaryti “bendros” pagalbos su 
/ūsais sutartį.

Skaitomas reikšmingas tas 
faktas, kad Lietuvos ministeris 
atvyko Maskvon kartu su N. 
Posniakovu, Rusijos pasiunti
niu Kaunui. Ir pirm jo atvykę 
į Maskvą kitų šalių ministeriai 
buvo palydimi Rusijos pasiun
tinių toms šalims. 
, Maskvon taipgi atvyko Lie
tuvos pasiuntinys Rusijai, M. 
Natkevičius. Jis prieš keletą 
dienų buvo sugrįžęs į Kauna.

Maskvoje p. Urbšį pasitiko 
Rusijos užsienių reikalų vice- 
komisaras Lozovsky, užsieniu 
reikalų komisariato sekretorius 
fakov ir užsienių prekybos 

vice-komisaras Aleksandr Ste-('vusi Pabaltijo uostus, Rusija 
panov. Taipjau lietuvių delega
ciją pasitiko latvių ir estų lu- 
gacijų atstovai.

Antradienį p. Urbšys pasi
matė su Latvijos užsienių rei
kalų ministeriu Muntersu, ku
ris atvyko į Maskvą pirmadiė-

Kremliuje. Manoma, 
ministeris painfor

muos p. Urbšį apie pasikalbė
jimų su sovietų viršininkais.

Pats Lietuvos ministeris tu- 
rėsiųs konferencijų Kremliuje 
trečiadienį.

Maskvoje reiškiama nuomo
nė, kad Rusija pasirašys sutar
tis taip su Latvija, kaip ir su 
Lietuva. Gi tai reiškia, kad Ru
sija yra nusitarusi dominuoti 
Pabaltijo valstybes. Tai reiškia, 
kad Rusija stumia lauk vokieT 
čius, kurie iki šiol skaitė Pa
baltijo valstybes kaipo savo do
minavimo sritį.

Pranešimai sako, kad Rusija 
nori gauti specialių privilegijų 
Liepojoj ir tur būt kituose Lat
vijos uostuose. Padariusi sutar
tis su Latvija ir Lietuva, ga-

pasistumsį pietų vakarus nuc 
Leningrado apie 500 mylių. 
Jos kontrolė pasirodys * tik 50 
mylių atstumoje nuo Klaipėdos, 
kurių Hitleris planuoja padary
ti stipria vokiečių submarinų 
bazė v. ^*-4. t„
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Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris Juozas Urbšys. 
Jis dabar yra Maskvoj ry
šium su rusų reikalavimu 
pasirašyti sutartį, kuri su
teiktų rusams daugiau įta
kos Lietuvoje.
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Rusai nori naudotis 
Lietuvos geležin- 

x keliais

MUSSOLINIS MĖGINS PAVEIKTI 
PREZ. ROOSEVELTĄ

HITLERIS PADIDINSIĄS VOKIEČIŲ ĮTAKĄ LIETUVOJE

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 3. — Italijos užsienių rei
kalų ministeris Ciano sugrįžo 
po pasitarimų su Hitleriu į Ro
mą.

Hitleris ir Ciano diskusavo 
tris temas: 1 — sovietų-nacių 
sutartis ir pasidalinimą įtakos 
sferomis Europoje, 2 — gali
mumus taikos, 3 — priemones, 
kurių teks imtis, jeigu francu- 
zai ir britai atmes nacių pa
siūlymą taikytis.

Naciai tikisi, kad Mussolinis 
mėgins paveikti prez. Roosevei- 
tą. Paveikti ta prasme, kad jis 
darytų spaudimą i talkininkus, 
ragindamas juos taikytis su 
Hitleriu.

Hitleris paaiškinęs Ciano, 
kad Stalinas Estijoje užėmė 
tokią pat poziciją, kokfą yra 
užėmę vokiečiai Slovakijos at
žvilgiu. Rusai dar mėgins su
stiprinti savo įtaką Latvijoje, 

naciai Lietuvoje.

BRITŲ KARO TIKSLAS NEPASIKEITĖ 
- SAKO CHAMBERLAIN

LONDONAS, Anglija, spalio
3. — Britanijos premjeras 
Chamberlain antradienį pareiš
kė parlamente, kad nauja so
vietų-nacių sutartis nepakeitė 
Britanijos karo tikslų.

“Joks grūmojimas neprivers 
Britaniją arba Francuziją išsi
žadėti tikslo, kuriuo jos sto- tijos vyriausybės prižadais.

jo į karą”, pareiškė Cham- 
berlain.

Chamberlain pasakė, kad 
Britanija apsvarstys ir ištirs 
^jaus vokiečių pasiūlymus ta> 
kos. Bet jis įspėjo: Britanija 
nepasitenkins vien tik Vokie-

Švedų laivų judėji 
mas Baltijoj su

laikytas

Panaikintos bylos 
dėl įvykių Harlan 

kauntėje

, į ■ t ;»1 : •

Lietuvos premjeras, gen. Černius. Maskvą reikalauja, kad 
Lietuva pasirašytų bepdros su iTųsųis pagalbų^.sutartį. Šitokia
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KARO ŽINIŲ SUTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, spa
lio 3. — Nuo karo pradžios iki 
šiam laikui vokiečiai jau pa
skandino penkis švedų preky-

• binius laivus. Pirmadienį vokie
čiai užgriebė dar aštuonis šve
dų laivus, o vienų laivų užpuo-

• lė pačios Švedijos vandenyse.
Švedijos admiralitetas išleido 

įsakymų prekybiniams laivams 
pasilikti uostuose, neplaukti ke- 

A, lionėn.
Blokada skaudžiai užgauna 

švedų eksportus, kurie siekia 
$437,000,000 vertę per metus. 
Valdžia svarsto galimumų sių
sti geležinkeliais prekes į Go- 
thenburgą, iš kur • Britanijos 
laivai galės jas pasiimti.
^Švedija daug miško ekspor

tuoja ir didžiųjų eksportuoja
mo miško dalį gauna Britani
ja.

Belgija ruošiasi 
karui

BRUSSELS, Belgija, spalio
— Priešlėktuvinė apsauga3.

Belgijoje yra menka, sako ste
bėtojai. Tranšėjų belgai turi 
irgi mažai. Vienok, nežiūrėda
ma vokiečių galios, Belgija pa
skelbs karų naciams, jeigu jie 
mėgins pulti jų.

spalioLONDON, Kentucky, 
3. — Pereitų penktadienį tapo 
panaikintos bylos 400-ms ang
liakasių, kurie buvo kaltinami 
ryšium su streiku Harlan kaun- 
tėje. Antradienį panaikintos ir 
bylos, kurias federalinė vald
žia buvo iškėlusi Harlan kaun- 
tės 52-ms anglių kompanijų at
stovams ir kompanijoms.

Smarkiausia angliakasių ir 
samdytojų kova ėjo šįmet nuo 
gegužės iki liepos mėnesio.

Rusai pradės tvirto- 
vių^statymą Estijoj

TALINAS, Estija, spalio 3. 
— Antradienį Talinan atvyko 
sovietų Rusijos delegacija iš 35 
asmenų. Keturiolika jų yra ka
riniai ekspertai.

Pirmiausia rusai nori paruo
šti vietų savo kariniams lai
vams uoste Baltiški per žiemų 
būti.

Maskvoje Latvijos užsienių 
reikalų ministeris Munters pir
madienį turėjo pasitarimų su 
Stalinu ir Molotovu. Rusai no
ri statyti tvirtovę prie išėjimo 
iš Rigos marės į Baltijų, tie
siai į pietus nuo estų salos 
Gesei. Be to, rusai nori gauti 
Liepojos uosto kontrolę*

Estijos parlamentas susirinks 
sesijon spalio 10 dienų. Mano
ma, dabartinė Estijos vyriau 
sybė parlamento sesijos metu 
rezignuos. ,

Turkų delegacija at 
vyko į Londoną

. Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai m* 
našauja:

Giedra; vidutinio stiprumo 
ir apystipriai pietų vėjai; sau
lė teka 5:49 v. r., leidžiasi 5:29 
vai. vak.

BERLYNAS, Vokietija, spa
lio 3. — Spalio 2. diena Vokie
ti jos kariuomenė įėjo- Varšuvos 
tvirtove^, šako Vokietijos pra
nešimas* išleistas antradienį. 

__x x— "
_________m Pa., spa- 
Diėnlaštis “The PKi-

PHILADELPHIA; Pa., spa- 
lio 3.; —5 Di^nĖaštis “The Phi- 
ladelphia Record” * sako, kad 
Jungt. Valstijų agentai tyrinė
ja pranešimus, jogei kai kurie 
Amerikos laivai parūpina, šmu
gelio keliu, reikmenų vokiečių 
submarinams.

---- X---- X—X-----

STOCKHOLM, Švedija, spa
lio* 3. — Lenkų laivas Batory 
ir kai kurie lenkai karininkai, 
kovoję prieš vokiečius Hela pu- 
siausaly, prie Dancigo, pabėgo 
nuo vokiečių laivų ir pasiekė 
Švedijos salą Gotlandą.

—X—X—X—

TOKIO, Japonija, spalio 3. 
— Mūšiuose su rusais Mongo
lijoj japonų nuostoliai buvo: 
18,D00 užmuštų, sužeistų ir ap
sirgusių kareivių. Toki pat nuo
stoliai buvę ir rusų.

—X—X—-X—
*

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 3. — Bo’ševikų vyriau
sybės dienraštis “Izviestija” 
duoda suprasti, kad Rusija pa
reikalaus savo laivynui bazių 
Suomijoj, kaip kad pareikala
vo jų Estijoj.

-----X—X—X'—

COPENHAGEN, Danija, spa
lio 3. *— Lenkų telegrafo agen
tūros pranešimu, tapo užmuš
tas Volynijoj, rusų okupuotoje 
Lenkijoje, kunigaikštis Janusz 
Radziwill.

Jis žuvęs savo pily.

LONDONAS, Anglija, spalio 
3. — Antradienį atvyko į Lon
doną Turkijos 
ginklų pirkti.

karinė misija

ičarija, spalio* 3

į LONDONAS<.>Anglija, spalio 
3. ^/Premjeras Chamberląjn 
antradienį pareiškė,;, kad grų- 
mojimu vokiečiai ir rusai įtąi- 
kos nelaimės. Britai ir franįg- 
zai > peržiūrės visus taikos pa
siūlymus, tačiau nacių ūžtikri- 
nimaiš. nepasitikės.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, spa

lio 3. — Hitleris pasiūlys tal
kininkams taikų ir pareikš gru- 
mdjimus, jeigu šie nepriimtų 
jo pasiūlymo, reichstago posė
dy penktadienį arba šeštadie
nį. Jis kalbės 12 valandų dienos 
metu. ,

BERNE,
— Vyriausybe leido buvusiam 
Lenkijos prezidentui Moscickiui 
ir jo žmonai apsigyventi Švei
carijoj. s

/—-X---- X-----X—

ŽIUS, Francuzija, spa-
— Francuzijos komunis-

PA 
lio 
tai7 paskelbė reikalavimą su
šaukti parlamentą ir apsvarsty
ti Hitlerio taikos pasiūlymus.

------X---- X—X-----
OTTAWAy Kanada, spalio 3. 

— Kanadoje nebeskelbiama pra
nešimų apie orą, Pranešimai 
apie orą, manoma, galį suteik
ti reikalingų nacių laivams in
formacijų.

-----X—X—X-----
I

Sovietų Rusija,
Antradienį Mask-

MASKVA 
spalio* 3. —- 
von atskrido Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris Juozas Urb
šys*

Prasidėjo streiko by 
los nagrinėjimas 

I ‘4

COFENHAGEN, Danija, 
spalio 3.
nuomonė, kad Rusija reika
laus iš x Lietuvos privilegij ų 
naudot s jos geležinkeliais. 
Be to, rusai svarstysią Vil
niaus klausimą su Lietuvos 
užsienių /reikalų ministeriu 
Urbšiu, kuris dabar yra 
Makvoje. .

Ryškini su Maskvos veik
smu Lietuvos atžvilgiu pa- 
čioje Lietuvoje komunistai, 
kiek jų ten yra, sukruto 
veikti. Jie išleido lapelius 
reikalaudami, kad Lietuvos 
vyriausybė rezignuotų.

- čia re’škiama

Komunistai reika
lauja svarstyti Hit

lerio sąlygas
PARYŽIUS, Francuzija, spa- 

io 3. — Francuzijos vyriau
sybė uždraudė komunistų par
tijų. Vietoj komunistų partijos 
tapo įsteigta Francuzijos Dar
bininkų ir Ūkininkų Partija. 
Kitaip sakant, komunistai pri
ėmė krikštų ir kitokį vardų.

šita partija reikalauja, kad 
butų sušauktas Francuzijos 
parlamentas ir kad jis nuodug
niai Hitlerio taikos sąlygas ap
svarstytų.

Tuo nepasitenkindami, komu
nistai reiškia nuomonę, kad 
priėmus Hitlerio sųlygas bus 
atsiekta tikslios ir patvarios 
taikos. Kitaip sakant, Francu- 
?ijos komunistai pataria Fran- 
euzijai nusilenkti prieš Hitlerį.

Šitas komunistų pasiūlymas 
mkėlė Franciizijoj nemažų pa
sipiktinimą.

Vokietijos darbinin
kams Stalinas ir Hit

leris vienodi
LONDONAS, Anglija, spalio 

3. — Vokietijos slaptos radijo 
stoties pranešimai pasiekia An
gliją. Tie pranešimai smerkia 
Hitlerio režimą. Naktį į antra
dienį per šitą slaptą vokiečių 
radiją kalbėjo keli darbininkai. 
Jie pareiškė, kad šiandien ma
žai skirtumo beliko tarp Hitle
rio ir Stalino. ‘*šalin Hitlerį! 
Šalin Staliną!”, tokiu šauksmu 
užbaigtas šitos vokiečįų_^radijo 
stoties programas.

Vokiečiai įspėjo
Amerikos laivus

WASHINGTON, D. C., spa
lio 3. — Vokietijos vyriausybė 
pasiuntė VVashingtonui įspėji
mą, kuris liečia Amerikos lai
vus keliaujančius Europos van
denyse, karo zonose. Amerikos 
laivai, įspėjimas sako, nepriva
lo elgtis nužiurėtinai: jie turi 
vengti zigzagų, plaukdami nak' 
ties metu turi būti apšviesti, 
turi sustoti kai gauna paliepi
mą, etc. Amerikos laivams nu
žiurėtinai elgiantis, vokiečiai 
gali paskaityti juos kaipo prie* 
šų, britų ir franeuzų, laivus 
ir paskandinti.

Amerikos respubli 
kos paskelbė saugu* 

mo zonas

Francuzki stiprina 
pozicijas vokiečių 

teritorijoj
PARYŽIUS, Francuzija, spa

lio 3. — Pusiau oficialus pra
nešimai sako, kad franeuzų ka- 
riuomeiiės inžinierių dalys sku
biai kasa tranšėjas, tvirtina 
strateginius punktus vokiečių 
teritorijoje, kurią Francuzijos 
armija iki šiol yra užėmusi.

Prancūzai laukia smarkaus 
vokiečių ofensyvo, kai Hitleris 
neteks vilties, kad talkininkai' 
priimtų jo taikos sąlygas.

Iki šiol, sako pranešimai, 
franeuzų kariuomenė paėmė 
160 kvadratinių mylių vokiečių 
teritorijos.

Rusų-turkų derybos 
užsikirtusios

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 3. — Sovietų Rusijos vy
riausybė, pranešimai sako, pa
siūlė Turkijos užsienių reikalų 
ministeriui Saracoglu Rusijos- 
Turkijos bendros pagalbos su
tarties projektą. Saracoglu, per
žiūrėjęs projektą, pareiškė, kad 
jis neturįs galios vienas pro
jektą priimti,ar atmesti. Pro
jektas pasiųstas Turkijos val
džiai. Laukiama atsakymo.

Dalykas toks, kad turkai ta
riasi su britais ir franeuzais, 
nes nenori pmrasti Britanijos 
ir Francuzijos draugingumą, 
priimdami rusų sąlygas. Kol 
kas turkų-rusų derybos atrodo 
užsikibusios.

MONTEZUMA, la.; spalio 3. 
— 1938 metais ilgai streikavo 
Maytag, plau j amų ihašinų įmo 
nės darbininkai. Ryšium su 
streiku tapo iškelta byla ‘Elec
tric Radio and Machine Work- 
ers unijos vice-prezidentui Sept-

* 
paėmė

Mirė senatorius, 
Naujosios Daly
bos šalininkas

nėriui.
Antradienį teismus 

šitų bylą naginėti.

WASHINGTON, D. C., spa
lio 3. — Antradienio rytą mi

rė senatorius M. M. Logan, de- 
’ mokratas iš Kentucky valstL 

jos, Naujosios Dalybos šalinin
kas.’ Jis buvo 64 metų 
mo.

senu-

PANAMA CITY, Panamoj 
respublika, spalio 3. — Baig
dami konferencift, 21-nos Ame
rikos respublikos atstovai an 
tradienį paskelbė Amerikos res
publikų neutralumą.

Jie taipgi pasiuntė kariau
jančioms šalims įspėjimą, kad 
jie yra griežtai priešingi ka
riaujančių šalių Veiksmams' 
Amerikos vandenyse, šitų van
denų arba saugumo zonų pla
tumas nustatytas iki 300 my
lių nuo kranto šiaurės ir pietų 
Amerikoje.

Dabar—
Sekmadieniais 
NAUJIENŲ RAŠTINE 
bus 
ATIDARYTA 
nuo 9b vaL ryto iki 
1 vai. popiet.

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vaL 
ryto iki 8 vaL vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.
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Ką Žmonės Mano
s ^.:|.I|| nill fi^Tą iT rtlb^ T liil ĮMCnt /

ROMOS BAŽNYČIA. IR LIETUVIAI
KATALIKAI

(Tęsinys)
Todėl tai# vienatinę išeitį aš 

matau iŠ tų visų lietuvių kė* 
talikų nelaimių# iš tų visų Už
rašymų bažnyčių# mokyklų ir 
klebonijų ant airių vyskupų 
vardo,—tverti ir steigti Heth' 
vių katalikų nepriklausomų 
parapijų visoje Amerikoje. 
Kaip kas pasakys, kad tai jati 
yra pervėlu. Visai ne. Niekas 
nėra amžinės pasaulyje# Iš is
torijos mes žinome, kokios ga
lingos buvO imperijos Sujung
tos su tikybomis egiptiečių# ba- 
bilioniečių# asiriečių, romie
čių it galybė kitų. O kur šian
dien jos yra? Visos dihgO ir 
istorijos lapuose mes randa
me apie jas aprašyta.

Todėl nėra amžinas hei To
mizmas# nei Romos katalikų 
tikyba. Jinai irgi galt taip pat > 
žlugti# kaip žlugo senovės ti
kybos. 0 Romos katalikų ti* 
kybą žlugs dėl to, kad jos va
dai nutolo nuo krikščionybės
______ _ ■ '• 1 — -1 #. 1. i 1.. 1 < t A ■ lliii

įsteigėjo Kristaus mokslo.

Dr. Karolis N Ur kaiti s
AKIŲ GYDVT6JAŠ 

Prirenka aki- 
nkjsT atsakėn* 
čiai ir sąžinin
gai. 
VALANJ 
ge ir Si 
Panedėl.

nttč 9 ik! 6 vSl. vak.
3421 So. Halsted St.
Telefonas YAftDS 3609

Įf* Utarninke, Ketver- 
rtoj nuo 9 iki 9 vak. 
Seredoj ir Pėtnyčioj

įsteigėjo Kristaus mokslo. Kri
stus skelbė ir mokino meilę 
artimo/ Ifteilg lygy
bęir teisybę tarp visų žmo
nių ir Visų tautų. O ką Šian
dien daro tie, kurie save va
dina tikrais katalikais, kurie 
yra vadais tų tikrų katalikų? 
Tio sėvė apsišauk® tikrais ka
talikais# tai yra romiški kuni
gai, vyskupai, arkivyskupai ir 
kardinolai su savo galva po
piežium yfa tėip' toli ifttd to tik
ro Kristaus skelbto mokslo, 
kaip žėrne yra toli nito šaulės.

Atminkite, miėli lietuviai ka
talikai, išganymas nėra tik per 
vartus romiškos katalikų baž
nyčios# Tokį pat išgadyriią sa
vo sielų ir tokį pat dangaus 
karalystę apttitčs visiMie ka
talikai# kurie nepriklauso prie 
Romos katalikų , italijoniškoi 
bažnytinių, trušio# D prie* to
kių galimą ptiskaįfyti graikų 
katalikų bažnyčią, Anglų ka
talikų bažnyčią, nišų pravos
lavų bažnyčių, armėnų katali
kų bažnyčių ir protestohų ka
talikų bažnyčias/ ylsi jie yrd 

.Kristaus mokslo išpažintojai ir 
[visi jie pateks į tų patį dan- 
,gaus karalystę, nežfurmt kad 
čia ant žemės vieni keliaus 
vienu keliu, o kiti kitu keliu. 
Tačau j tą patį'vietą visi nu
kėlimus. 1 •. * '

, " • * ’’’ rTodėl nereikia nusigąsti, kad 
pradėjus, darbą dirbti atskirą 

t nuo romiškų Vyskupų kontro-

lės, tie vadiną save tikrais to-’gai nori tokios laistės, kėd jiė'i Užtad ir mtisų lietuviai ro- 
gąlčtų kitaip tikinčius Sukišti miški kunigai tegul husirami- 
yykftlejimtis, ^giųti ant ĮaU- ha dėl Di*. J. Šliūpo vardo pa- 
žtj^ir atgal Kj^sii^irtktižicijos .minėjimo per New Yorko pa
laikus kaip buvo 16, 17 ir 18 saulinės parodos iškilmes rug- 
ŠimtmėčiuoSC.' sėjo 16 dieną. Mes eiliniai lie-

' Tik reikia pamanyti. Jei Šia- tuviai Romos katalikai visai 
me 20 amžiaus vadinamoje ei- nesijaučiame užgauti. Mes ži- 
vilĮzaeijoje atsiranda tokių su- nome, kad tik ačiū Dr. Jonui 
tvėrimų, -kuriė sdv.ė: pas!Vėdi
nę neklaidingos romiškos baž
nyčios kunigais dj^Sta išnešti 
tokias rezoimeija^ kad tik 
dėl pamlttėjirtib garbingo ir 
tautai datigiausiai pasidarba
vusio žmogaus vėrdo skaito į- 
Žėldimu, tai ko liųo tokių su
tvėrimų galimą, tikėtis? Ko
kios laisvės, kokias toleranci
jos galima laukti/; jęi tokie su* U j j : *. if-' '

valdžią į savukįfutvlnas ran- 
kas? ....

Aišku# kaip. dieba# kad nuo 
tokių sutyetimų negalima hie- 
kb gero; nieko naudingo# jo
kio tolerancijoj bėi laisvės ti
kėtis# jei jiems**, pavyktų. kraš
to valdžią pasiglemžti j. savo 
rankas. Tic savę vėdiną tik
rais romiškais kiįhigais# jie no
ri laisvės# ką tik! nori daryti#' 
tik dėl savęs# bet sergėk Dieve 
nę dėl visų krašto gyventdjęT 

•Del to ir nėra miostabu# jei 
tokiems romišku kunigų no
rams Šiandien visėme pasauly
je ragus laužo# Visos valdžios#) 
kokios jos nebūtų# yra privęrs- 
tp's tiems jų norams Šiokį bei 
tokį galą padaryti. Nes kitaip, 
krašto valdžia kokioje Šalyje į 
nebūtu, pildydama romiškų 
kunigų norūs, pasijustu esanti 
jų vergė# o ne krašto valdyto-

CRANK COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

,. Telefonas PORMSfOtTH
POCAHONTASI Mine fcun, iš geriausių mainų, 
daug dulkių. išimta JBerkąht ->..v -... -M.' $"7^40 
5 ton'ųš a* daugiau ........   ■
Petroleum čarSįM čoke ; . $7.40 
Perkant 5 tonus ar .daugi&ti ■ Tdhafst *

Salėsi Tax ėkstra.

---, -- - — , - -- 
miškais katalikais mus vadins 
nežaleszhiilkais, atskaluhdis ur^ 
dar kitaip# Bet pradėjus darbą 
dirbti, reikia nesvyruojant eiti 
pirmyn, o laimėjimas bus iriti- 
sų. Tada mes galėsime pasi* 
statyti savo bažnyčias, mokyk
las, kurTos bus nuosavybe mu
sų Amerikos lietuvių .. nepri
klausomos bažnyčios, kuriose 
mes galėsime melstis ir giedo
ti lietuvių k^alba, kurioje lie
tuvybė bus ’neslopidama# ne
pajuokiama# o palaikoma tik
roje pagarboje, čia yra ne sap
nas ir ne svajonė. O tą vis
ką galima įvykinti, tik reikia 
pasišventimo lt noro dirbti dėl 
tikros Krikščionybės#/dėl lie
tuvybės palaikymo dėl tikro 
Kristaus mokslo įkūnijimo gy
venime. Tą viską bus lengva 
padaryti, jei į tą darbą eisime 
ne vienas, o keletas. Juk ir 
Kristus yra pasakęs, kur dų 
trys vardan manęs susirenka, 
ten Aš esu.

Todėl gerb. kunige Brigma* 
nai nenusimink# jei tau reikės 
pakelti daug niekinimų ir už
gauliojimų nūn save apsišau* 
kušlų tikrų romiškų lietuvių 
kunigų# Tu Šioje kovoje nebu
si vienas# Tau ateis į pagalbą 
ne vienus ir pe tris, o šimtai 
ič tūkstančiai. Nes Amerikos 
lietuviai dar nenori lyg gyvi 
į karstą Žengti, vien dėl to; 
kad keletas lietuvių romiškų 
kunigų yra užsispyrę mus it 
mūsų jaunimą nutautinti, pet 
musų pačių centais pastatytas 
bažnyčias. Todėl mesk šalin 
tą veidmainių ir nutautintojų 
politiką, o imkis vykinti tikrą 
Kristaus mokslą tarp Amerikos 
lietuvių, lietuvių kalba ir lie
tuvybės dvasioje.

čia Chicagoje yra keletas 
nepriklausomų katalikų vys
kupų, kurie mielai tau pagel
bės įkurti vienuolyną, prireng
ti gerų lietuvių ’ jaunuolių į 
kunigus, kurie galės užimti vie-

Užtad ir mūsų lietuviai ro-

Šlitipui Čia J.. A. Valstybėse lie
tuviai romiški katalikai' dar 
per daugelį metų butų statę 
lenkams bažnyčias ir pagelbė
ję jas užlaikyti. Tik ačiū Jam 
lietuviai romiški katalikai li* 
ko nuo lenkų atskirti. Kitaip 
čia pat Amerikoje butų dar 
ne vienas tūkstantis lietuvių 
sulenkėję# Todėl Lietuvos ge- 
neralis konsulas labai gerai 

tvėrimai pasigroMų' Lietuvos i padare# kad paminėjo Dr. Jo- 
i afi-trtV t vi O? c : thij-v Uito! Ir. 4i#s v» Ž

AKIU SPECIALISTAI

no šliupo vardą# Del to jis ne 
kiek neprasižengė, bet užsi
tarnauja pagyrimo, kad ne
klausė romiškų kunigų intri
gų# —Katalikai

; • (GALAS)

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistai
Palengvina amų Įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, ėkių aptemimo, nervuotu 
ino, skatldalną akių karštį, atitaisc 
trumparegystę ir toliregystę. Pri 
rengia teisingai akinius. Visuose at 
sitikimuose egzaminavimas daroma; 
su elektra, parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiami 
į mokyklos vaikus K-mvo« aky- 
atitaisomos,
VALANDOS: nuo Iv ryto iki 8 v 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą

Daugęlyj atsitikimų akys atitaisc 
mos be akinių. Kainos pigiau kak 

pirma.
1712 South Ashland Av#

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

■

... -4 . ................................ . ----- ------------

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų SųkaktieH 
AlitiČjimo ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AĖfiO KLItlBo 

NAUDAI#
n nii'.ri iiiii i nifiiii»>iH <»r «>>i i*1 Į.#j» ii#n.ni>.n»ni#ini j-1 .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

Namų TeL: Prospect 193J

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

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

Seredoj pagal sutartį.
. ........................ B.I ‘fra "leidi 91 r- ■ ■■ .1^1

• ML BfttTNO J
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West G3rd S< 

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

niais. pagal susitarirrą 
Telefonu HEMLOCK 8111

Kiti LletnvUi DaktonU

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitariu.
Phone YARDS 72H

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

Valandos, nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth MM 
Rež. Hyde Park SS9*

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak 
i$«tlrvnip aerertntnic <r *iibatnthlt

■ i—tiMMim i į , MB ilfljJ.ljMl'ĮĮ| li jiiį
(JMVEim L H^MBU^^HEAUING 

SdPPLYCŪMUANY
19 VZpBt 18th Street
-J vakarus nuo State Street: • 

ų patyręs inžinierius atvažiuos i jūsų
> siteiH aįškaičiavbnft >r rta-

MMh *

Ir mitri 

a^šlldyiho reikmenų -fplantT 
ru arba karštu vandeniu šildomą.
Neteikto pinigų įmokėti—36 itti- 
nesPi išmokėHmpi^žeftKA parte
kamą kaina. Lietuvis satesmanas

Atdarė vakarais iki , vai.
T^edėliomiš iki 1 v, dienąt»t.,i fcu .. ■ .a.. ... a. . ■ >

katalifot| oparapiviską 
yra galima įvykinti, nes romiš
kų lietuvių kunigų arogantiš
kas lietuvių katalikų ir lietu
vybės niekinimas ir parapijo- 
nų nesvietiškas išnaudojimas 
jau perėjo visas ribas. Tokio 
lietuvių romiškų kunigų ypač 
klebonų išnaudojimo, tokios 
jų netolėtančijos' Meta jokioje 
kitoje tautoje pas romiškus ka* 
talikuS kunigus#

Tik prisiminkime praėjusi^ 
lietuvių dieną New Yorko pa
rodoje, kur tik romiškų kiini^- 
gų intrigomis buvo neprileista 
pasakyti keletą žodžių visos 
lietuvių pažangios tautos žmo
nių gerbiamo ir mylimo Dr. 
Jono šliupo. Tie save vadinė 
Kristaus mokslo skelbėjai tiek 
išsidrąsino, kad savo A. L. R&. 
Katalikų Federacijos kongrese 
New Yorke išdrįso išnešti net 
fe^oliticiją# kam genetalis kon* 
sulas Iludrys drįso tik parnihė* 
ti Dr. J. šliupo vardą. O tab 
pamihėjfmaa, anot musų lie
tuvių romiškų tikrų katalikų 
kunigų manymu baisiai įžei* 
dęs visus lietuvius Amerikos 
katalikus# 'Juk tai yra baisus 
pasityčiojimas iš laisves, iš 
lygybes ir brolybės, kurią pats 
Kristus tuos principus paskelt 
iė 19ClO metų.atgal.

Tie fanatikai šaukė, kad 
Lietuva valdo bedieviai# kad 
Lietuvoje kataliku teisės es* 
ančios laužomos. O tikrenybėj ė

7

CfAMBULANCE <
.* . kbtE^ IR NAKTĮ ■'

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

4447 South Fairfield Avenue
Telefonas tAFAYETTE 0727 '

.. _ -| 4 -koplyčios visose
. —-LsZcil Chicagos dalyse

''1

Klausykite fnusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
; 1 mečtaiš, ld:O(F vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

j su POVILŲ ŽALTIMILRU.

» , i / — 4

g Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 

; Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

TURIMĖ 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

r P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

1 1 a I. J. ZOLP Phoūe Yards 0781
1646 West 46th Street Yarda 0782

& P. MAŽEIKA
8319 Lituamca Avenue

Yards 1139
Yards 1138

romiški katalikai tu*

COMt KH NttdUCRAfT UfanO, INC#. ' ‘ 'į '

CUDDLE TOYS . PATTERN 2291
No# 2J431^‘‘Zabcrvua”. Pradėjus (fabat btiš tlrtkaffibs dova*

nos Kalėdoms# . , f 1

| 1739 SO# HalMed Ste# CMfcagOttil. • 7 . >
■ ' ■'' . ’ v -a . '• ,•..... ?•_ ' i.• ' ■ ■ ■ 4 I

| čia |dedu,10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi N^e#.#^#*****1***** j 

I VanlAs lt pavardė. .._

AdiM#a»......... ______
. 4 į Z % *" •

Miestas if valstija

H daug daugiau teisių, negu 
kitų tikybų lietusiai. Nes da* 
bartini1 Smetonos valdžia, ma* 
tyti, pataikauja romiškiems 
katalikams, nes visokiais bu* 
dąis persekioja kitaip (ikin* 
čiųs. Dabėr atėjo žinios iŠ Lie
tuvos, kad net ėvangėlikus ka* 
taĮikttš Ir ptotestonu# su poli* 
cijos priemonėmis verčia švęs* 
ti rohiiškų katalikų šventes. 
Tai kokiti paibelių tie musų 
lietuviai Amerikos romiški kti* 
rtigai nori? Kokios laisvėš 
jiems dar trūksta?

. Taip. Matyti, kad musų liė* 
tuviai romiški katalikai

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Cana] 2515
SKYRIUS: VMA Kast l«8th Slrtel Tel. Pollmta U7«

’i ; • < •*»'. . - . ■ ■ ■ ■ • .
.........   ■ ■ ■■ „.I. ***** i       ...........................................................■—  i *..<1 ll 1,1*. Įi-ią.

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė# Phone Lafėyette 8024

■' . . j.. i*-~* ' i* ' į .... ... ..r..,.,. M IMt^ ,

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue . Phone Yards 4908

,. , .<» ... ,.n .... Ii h Ii m.*

ANTHONY B. PETKUS
| 6834 So# Western Aye. *' Phone GroveMH 0142 
j 1410 South 49th Court Cicero Phdfip Cl<Wn 2109

, n, I, ■ *|Į. * . I .. . .■-■■ W»l «   I I I . r .I

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue * ' Phone Lafayette 3573

L.- ... J P-' : ••• ' •' '

kimi

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTIS1AI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
įDfatigijos Nariai

Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

TėL Kenvood 5107.

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

Dr. Friedman
CHIROPODIST — KOJŲ 

SPECIALISTAS
4729 S. Ashland Avė.

Atdara 9—12 A. M. 1 iki 5 v. p. p.
6 iki 8:30 v. p. p.

Telefonas YARDS 4888

KITATAUČIAI
Phone CANAI 6122

DR. S.BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Telefonas Rez. Tel.
DORchester 7200 STEvvart 3316
Dr. William J. Charm

DENTISTAS
Ofiso valandos: 10-12. 1-5, 7-9
1957 E. SEVENTY-F1RST ST.

prie Jeffefy^Ave.

Ofiso Tel. Virginta 0036.
Residence TėL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

niio 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLARĖMONT AVĖ 
' Valandos—9—10 A. M.

Nedėlioj pagal sutartį.
- - ---------- ■----------- 1 - - ---------------- — - r •

’>r. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
*957 W. Garfield Blvd.
Cor# Damen. Hemlock 6699

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 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and ttes. Pbone Čainmet 747? 
*>ffioe Ffours: 2-4 p. m 7-8:36 p. nt

DR. ST. NA1KELLS
Physician and Surgeon

t261 So. Halsted Street
fel. Yards 3146
BALANDOS: Nuo 11 iki. 12. 2 iltį 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko <3 TJATJClTrpn <8*n

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm.. Trečiadieni, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė.

T«l. Vardu 0f»4.
AntFPrL. Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė#

TeL Lafayette 3656

DR. HERZMAN
Jt -^..-RUSIJOS •'■
Geraf'liė'tuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rUrgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 311S
Rezidencijos telefonai:

SUpetior 9454 ar Central 74SS

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 13 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVI.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 Vai. Ned. nuo 10 iki 11 

Rez. Tėlephone PLAZA 3200
*■!'>*» o ... . MMM ■

ADVOKATAI
K. P. GUfilS

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
. Telefonas YARDS MIS. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

Miesto 
Kamb. 
Namų

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, niinois
1664 W. Madison St

Telefonu MONBO1 VM.
Valandos: 9 ryto iki • vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Remkite tnos. kurie 
garsinasi / 

“NAUJIENOSE?'

- ■ -

i

1Lt , ■*’



NAUJIENOS, Chicago, 111.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė Šviežus Cigaretai į ŽIB T EREJH8A1-

Matykite OLD GOLŪ’S Naująjį
ZIP-TOP” Pakelį!

LorlllardINSURANCE
(APDRAUDA)

iš stoties

JUSU TARNAS

Vardas.

Adresas.

Miestas.

6816 S. Valstija

ne
nu-

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St, 
Chicago, I1L

Ekspertų 
Naudokitė* i 

nauda.

dėliais, Seredomis ir Petnyčiomis Iki 6:30 Vai. Vakare.

Copyright. 1939

Setų Custom Padarytų Žy 
Amerikos Išdirbysčių Materi

Raitini atdara kas vakaras 
Ud 8 vai. Sekmadieniais — 
nue 8 ryto iki 1 vai. popiet

Kaspinėlis čirkštelės aplink 
viršų — kiaurai perpiaus dvi 

Cėllophane eiles...

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS 

f: selemonavich 
SVETERIŲ x KRAU- # 
TŪVt ATDARA KAS 
DIENĄ — IR V AKA- , W * 
RAIS IR SEKMA- \ j 

' DIENIAIS VtT
^Telefonas ' 

VICTORY 3486 
504 VVEST 33rd STREET 

\ CHICAGO, ILL.

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

’es — Perpiau 
Vienu Ypu!

BUDRIKO*KRAUTUVĖS Radio Programas Bus Viena Valanda Ve 
liau, Lygiai 10 Vai. Vakare Chicagos Laiku.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

nandincroK

PADVIGUBINKITE savo rūkymo smagu
mus tikrai šviežiais cigaretais—tikrai pa? 
togiuose pakeliuose! Nevien kad tai pui

kiausias tabakas ką pinigas gali nupirkti, bet 
su savo šviežiu skoniu ir kvapsniu dvigubai 
užantspauduota extra Cellophane eile. Pamė
ginkite ' “Zip-Top” labiau sušvelnintų OLD 
Golds šiandien—bet kurioj cigaretų krautu
vėje!

Pirkite 
kuris tarnaus 
tokią kainą, 
mokėti, 
kainą už 
šią dalį 
GALITE

garantuotą karą, 
daug metų už 
kokią išgalite 
duosime gerą 
senąjį, o liku-

Tik patraukit tą raudo 
nąją kaspinėlį pakelio 

viršuje...

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans 

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

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS.
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių.
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių naujutė
lių karų tokiomis kainomis, 
k’nlHų negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI

MARQUETTE
Automatic Heating Sales.
6747 S. Westem Avė.

Hemlock 1770

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

Nereik pinigų įmokėti—3 
metai išmokėjimui.

tuo pasiremiant butų galima sa
ve pasistatyti šėrininkų akyse 
jų geradėjais, jų reikalų gynė
jais ir pasikolektuoti iš jų pi
nigų bylos vedimui. Tatai aš 
šiuo atsišaukiu į jus, gerbiamie
ji B-vės šėrininkai, jei gausite 
laiškus su kokiais nors prane
šimais apie B-vės reikalus, ar 
su prašymu prisidėti su pini
gais ar moralės kokios paramos 
iš jus kas reikalautų, bukite AT
SARGUS! NEDUOKITE NĖ 
CENTO! Nes tas jums nieko ne
pagelbės, tik pridėsite dar dau
giau savo uždirbtų dolerių, o 
nieko nėišgelbėsite nei sau, nei 
kitiems apart advokatų.

Toliau noriu duoti paaiškini
mus nors į kai Kuriuos jūsų 
klausimus sekamai:

Klausimas: Kodėl aš ikišiol 
. < . '. * i

nieko neatsakiau į daromus už
metimus per spaudų prieš Di
rektorių Valdybą?

Atsakymas. Dėl to, kad dabar 
eina tardymai, tai su skundėjais 
vesti ginčus neturėjau nei noro, 
nei laiko, nes aš žinau, kad 
skundėjai seniai laukė, kad aš 
ką nors laikraščiuose pasaky
čiau, nuo kovo menesio, kuo
met skundas buvo pradėtas; 
laukus ir nesulaukus patys

skundėjai padarė ofensyvą per 
laikraščius, prirašė visko, ko tik 
jų širdys troško( iškasė iš senų 
teismo bibliotekos archyvų se
niau buvusių tardymų doku
mentus ir sugrudo laikraščiuo 
se, ir dabar man atviras kelias 
pasakyti jums, gerbiamieji, kitą 
pusę reikalo, neinant į jokias 
polemikas su tais žmonėmis, ku
rie trokšta pasigarsinti, ir lipda
mi kitų pečiais aukštyn save iš
sikelti virš kitų galvų, kad juos 
visas paradas galėtų iš tolo ma
tyti. Aš tokios “garbės” niekam 
nepavydžiu, lai visuomenė ma
tydama ir antrą istorijos lapą 
būna sprendėja ir mano te’sėja.

Kl. Ką mano daryti B-vės D; 
rektorių Valdyba?

Ats. Ne tik direktorių valdy
ba, bet abelnai visi direktoriai 
turėjo savo jau keletą susirin
kimų ir nutarė visomis pajėgo
mis ginti B-vės šėrinipkų teisę 
ir eiti jiems pavestas pareigas 
iki galo, taip kaip lenkų mirties 
batalijonas,. kad Gdynę kad gy
nė. Arba iki tokiam laikui, 
teismas išspręs reikalą ir 
tvarkys kaip kitaip veikti, 
gu kad direktoriatui įstatai 
rodo ir laiduoja veikti.

Kl. Ar liks kiek nors šėrinin- 
kams dividendo?

Ats. Nuo paskutinio šėrinin
kų legalio seimo vasario 25 d. 
1938 m., kuriame buvo priimta 
rezoliucija, kad likviduoti B-vės 
turtas, pavesta direktoriatui tas 
darbas vesti iki galui, ir dar iš
rinkta likvidacijos komisija. Šis 
darbas ir buvo vedamas pagal 
šėrininkų valią ir įsakymą; par
davus Lietuvos investmentus ir 
kitas nuosavybes buvo numato
ma apie 7% dividendo; jie butų 
buvę galima išmokėti, bet da
bar tas visas darbas sutrukdy
tas, kadangi “geradariai” pa
traukė teisman. Direktoriai bu
vo išrinkę likvidacijos komisijos 
narius sueiti su skundėjais ir 
paklausti ko jie reikalauja, pa
siūlyti baigti reikalą taikos bu- 
du. Tai komisijai buvo duotas 
atsakymas, kad jokių derybų 
negali būti, taip kaip Hitleris, 
kad pasakė Beckui, — viskas 
arba nieko. Pasiduokite ar bu
site sutrinti; tik tiek musų ko
misijai buvo pasakyta, kad by
la kainuosianti arti dvidešimts 
tūkstančių dolerių ir šito jie lai
kysis. Direktoriai ne tik tokios 
sumos išleisti neturi teisės, bet 
nė vieno cento negali mokėti 
skundikams, nes B-vė jiem nie
ko neskolinga. Tad kuomet 
teismas baigsis, tai tik tuomet 
bus galima žinoti, kiek divL 
dendo šėrininkai galės gauti, 
bet jei skundikų žodis išsipil
dytų, tai dabar jau butų gali
ma tvirtinti, kad šėrininkams 
mažai' kas tektų.

Kuomet jus reikalaujate pa
aiškinimų spaudoje apie B-ves 
reikalus, tai aš esu pasiruošęs 
duoti jums nors trumpus pa
aiškinimus, jei tik spauda ir 
jūsų laikraščiai man duos vie
tos. —A. B. Strimaitis.

(Bus daugiau)

Mes 
jūsų

IŠSTMOKftTI 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 pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY 
1340 West 63rd Street 

prie Loomis.

VANDENS filLDYTUVAS 
Viekas Iki' pilnumos vidutinėms 

('<amb. apAIldyti. įeina boller, radlator, 
i>alpos, kranai vandens tiekimo prle- 
tasas, automatinis drėgmės regulator.

PAKEL
Phone Grovehill 0306

Nim uenu-Arme Telenhotb
WEST MIDDLETON, 

IND. — Charlene Overhol- 
ser, 15 metų, kuri buvo ras
ta be sąmonės su dviem 
nukirstais pirštais ir supjau
stytu kaklu.

L.švarus! Dabar 
š riko"“ šviežiausi Cigaretei ir

A”6 tengvteusi atidaryti!

200 Parlor 
miausų
jolo Tiktai po ....... $49.00 ir $69.50
Miegamo Kambario Setai, Dining Room 
Setai, Karpetai, Dinettes, Klijonkės, 

Pečiai, Elektrinės Ledaųnės
1940 Oil Burners verti $69.00 už $49.00
1940 Badios su Daugybė įvaikių Pa
gerinimų. Cuckoo Clock tiktai 50 cen- 

ttj su kiekvienu $10.00 pirkiniu. 
Kitų Prekių

E-E Wardrobe Cabinet tik 50 centų su 
$10.00 Pirkiniu Kitų Prekių.

m i pinigų, nesiduokite 
savęs apvilti.

SAUGOKITĖS NUO “DRAU-

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

• PILNĄ APDRAUDĄ AU- 
t TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO 
; UGNIES.

< APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų nvt- 
oo ninku, kurioje randasi ta

vernai nuo Publio Liabl- 
Utiea.

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Kišeninis Laikrodėlis 50 centų su 
Kitu Pirkiniu $5.00 Vertės 

Metalinė Table Lempa Del Skaitymo 
69 Centai

Naujausi Lietuviški Rekordai po 50^
Senesni po ............  25č
Midget Radios po ......   $4.95

Vilnoniai Blanketąi Verti $7.00 
’ po $3.95

Plunksninės Kaldros, Vertos $39.00
< ■< • po $9 95
Rašomos Mašinėlės, Naujos, vertos 

$39.00 po $19.50
. Auksinės. Plunksnos po 98 Centus

laikraščių skaitytojams jau 
yra žinoma, kad Lietuvos At
statymo Bendrovė ir Direktorių 
Valdyba, pp. A. Mikalauskas — 
pirmininkas, A. S. Trečiokas,— 
iždininkas ir A. B. Strimaitis,— 
sekretorius yra patraukti į teis- ti ilgesnio laiko tatai padaryti, 
mą išsiaiškinu, ir kitų visų bu- tuo laiku užimtas prisirengimu 
vusių direktorių išaiškinti veik- prie tardymo, reikia atsakinėti 
lą L. A. B-vės reikaluose.. į įvairius klausimus nuo pat

_ . . i -i i 'pradžios B-vės įsikūrimo, 1916Pasipylus laikraščiuose skan- x . ... .v
, . ..... ta ,m., Jki šiai dienai, ne tik iš ma-dalingiems kalLmmams L. A.l . . ... ...no tarnybos laiko, bet ir pirm B-ves Valdybos narių, kasdien , . . x. .J manęs buvusių viršininkų ir di

rektorių atliktus darbus, milijo' 
nai klausimų keliami, ir esu 
gaudomas taip, kaip karo lau
kuose po zigzaguotus t.anšėjus, 
kad pasigavus mane kur netiks
liai atsakant, ir kaip skundo į- 
nešėjai sakosi nusiuntus mane 
į koncentracijos stovyklą tūlam 
laikui, — metams kitiems, ir pa
darius iš manęs pavyzdį ir kitų 
viešų įstaigų vadovams, kad į- 
rodžius, kad tie skundėjai yra

OKO BANGOMIS kas antradieni: "Melpdy and Madness” 
su Robert Benehley ir Artie Shaw ork., NBO Network

Apsimetę įvairus agentai gaunu daugybę laiškų nuo šė- 
ir advokatai jūsų drau-irininkų su įvairiais klausimais 
gaiš, jei kreipsis prašyda- Į apie B-vės reikalus, ir įnešto 

skundo prasmę ir pasekmes. 
Daugiausia kreipiasi tie mano 
geri draugai, kurie dėjo mano 
ypatoje pasitikėjimą, davė savo 
įgaliojimus juos visame kame 
atstovauti, dabar žingeidauja 
sužinoti jų turto likimą, ir ko
kios bus skundo pasėkmės.

Šiuo momentu aš negaliu 
jums visiems ilgesniais laiškais 
atsakinėti į įvairius paklausi
mus, tatai malonėkite man duo-

jmarcus
iflHlHt) JHj • • •

RYTINE RADIO
VALANDA

BRANCH 
9302 

Commer* 
clal 

Sa«. 1924

Sinday UntH i p.

MAIN 
ITORI 
I72S 

S. Stot* Sf<
Cal. 5200

Opės Eves. Til 7i30

FURNITURE HOUSE
3409-21 SO. HALSTED ST. TEL. YARDS 3088

Gyvenančių Kituose Miestuose Pirkėjų Parąnkumui BŲDRIKO KRAUTUVE Yra Atdara Nedė- 
liomis nuo 9 iki 4 Vai. Po Pietų, Utaminkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9:30 Vakare, Pane-

• " ■ .............................. * ’ /

FURNITURE WEEK
SEPTEMBER 30 toOCTOBER7

Rakandą Javaite. Diilfilis Pinigy Sutaupymas, Perkant Šiy Savaitę

Antonmtlnė Mlunia 
ėiame Kcrtime. PltreMnU. V ■ Kll 
lenKveHiiiH vartoti. Sto- “ ■ 
ker 5 Iki 8 kamb. Su ■ |
palūkanom t>k ---------- S mėn.

MODKRNIAKA MAVDkNfi 
Pirmo, kokybė. IrenjcImaH nu 4V4’ 
reee«M vana, wall hune lavatory, klo- 

cetų Irenj. nu 
' balta ttėdyne. 

-—J Nuostabi ver- 
j—H ?ė. Gali pirkti 
jį R įlallin. Pirk 

ntiHų budžet.
■f R planu-05 |mo-

" KiJZJn kėt—l mėn.
Klek papik.

'EBMl $46.85
Be Trinių

Mokė*. žemai RHfi HM (v 
kaip

Dykai apskaičiuotė • Be ptiecol-ų 
į inžinierių patarnavimas 
miiHŲ žemų mokeačlų budžeto plano 
Tik pašaukit CALumet 0200

zsSJUARE DEAL 
PLUMBIMO

INSTALL A “SQUARE DEAL” 
HEATING PLANT N0W!

f *



. WJW>, CMcagg, UI. Trečiadienis, spalių 4, 1939

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newi

Published Daily Zbccept Sunday by 
The Lithuanian News Fub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

3c Įįer copy,

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

.—. $8.00 
4.00 
2.00 
1.60

»75

•įįįirt -.t...APŽVALGA 1

3c 
18c 
75c

“MINTIES’’ 7 NUM.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted 0t.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kabu:
Chicagoje—paštu: s.

Metams .... ....
Pusei metų ___
Trinia mėnesiam^ u-u
Dviem mėnesiams__
Vienam mėnesiui vmmutuiua

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
_— ••••••••••••••••••••••••••••

Savaitei ____ __ _________
Mėnesiui ____ ..___ u.____

Jungtinėse Valstijose, nė Chicagoj, 
pasta:

(Atpiginta) \
Mfetams __ u._____^x$8.00

’ Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams___ _______ L50
DViem mėnesiams ............... 1.00
Vieftanb mėnesiui ___ ....____  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Mbtams ______ $8.00
Pusei metų        4.00
Trims mėnesiams ____ ___ ... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

—

Rusija ir Lietuva
Juozas Urbšys, Lietuvos užsienių reikalų ministeris, 

yra Maskvoje ir “tariasi” su sovietų valdžia. Apie ką jie 
kalbasi, tikrų žinių nėra, bet sakoma, kad tų pasikalbė
jimų tikslas busiąs “abipusės pagalbos” sutartis.

Sovietų valdžia šitam ministerio Urbšio atvykimui 
deda daug svarbos, nes jį atlydėjo į Maskvą šąvietų pa
siuntinys Kaune ir Lietuvos pasiuntinys Maskvoje, Dr. 
Natkevičius (anąmet buvęs kartu su p. žygeliu Ameri
koje) ; o jį pasitiko Maskvos stotyje aukšti sovietų valdi
ninkai ir Estijos bei Latvijos pasiuntinybių atstovai.

Estiją Stalinas jau “nuskuto”. Latviai, matyt, taip 
pat turės užmokėti brangią kainą už sovietų “draugišku
mą”. Girdėt, kad Stalinas iš jų reikalauja teisės naudotis 
dviem Latvijos uostais, Liepoja ir Vindava, o su tuo, ži
noma, bus sujungtas ir tranzitas Latvijos geležinkeliais. 
Bet ko gali sovietų valdžia reikalauti iš Lietuvos?

Uostų ji neturi. Vienintelį komercinį Lietuvos uostą 
Klaipėdoje jai atėmė Hitleris. Prieš tai Lietuvą buvo nu- 

' skriaudusi Lenkija, pagrobdama Vilniaus kraštą, Gardi
ną ir Seinus. Daugiaus iš Lietuvos nebėra kas imti..

Tikrumoje tai Lietuva turi teisę statyti reikalavimus 
Stalinui. Jisai okupavo Vilniaus kraštą ir šeimininkauja 
jame, kaip namie, steigdamas tenai “sovietus” ir skleis
damas savo propagandą. Bet sovietų Rusija seniai yra 
pripažinusi tą kraštą Lietuvai. Sutartis su Lietuva bu
vo pasirašyta 1920 m., ir paskui 1926 m. ji buvo patvir
tina, kai Mykolas Sleževičius nuvyko į Maskvą. Daug 
kaftų po to Maskva darė yiešus pareiškimus, sakydama, 
kad Vilnius priklauso; Lietuvai. A ‘ t- ' •

Taigi, jei sovietų valdžia nenori laužyti tos sutarties 
ir savo iškilmingai duoto žodžio, tai ji gali laikyti Vil
niaus kraštą savo okupacijoje tiktai su. Lietuvos pritari
mu.

Lenkijoje bolševikai pradžioje ketino, pagal susitari
mą su Hitleriu, Užimti visą teritoriją iki upės Vislos, ku
ri skiria Pragą (Varšuvos priemiestį) nuo Varšuvos. Ret 
rugsėjo 29 d. tas planas buvo pakeistas, ir demarkacijos 
linija tarp vokiečių ir rusų buvo nukelta tolokai į ryttis, 
iki upės BugO. Aišku, kodėl Maskva sutiko taip padary
ti: ji neri orėj o imti lenkų gyvenamų žemės plotų* t)af 
mažiaus pagrindo rusams yra sėdėti Vilniaus krašte, kti- 
rį jie seniai pripažino neatskiriama Lietuvos dalim.

Reikia manyti, kad ministeris Urbšys šituos dalykus 
sovietų valdžiai primins. Tačiau iš to, kaip Stalinas pa
sielgė SU Estija ir kaip jisai elgiasi su Latvija, galima 
numanyti, kad jisai norės panaudoti Vilnių Lietuvos ne
priklausomybės susiaurinimui. Už Vilnių jisai gali'parei
kalauti, kad Lietuva pasirašytų karo sutartį sU sovietais. 
Tuomet Lietuvai grasintų pavojus netekti neutraliteto. *

Vakar atėjo visas pundas lai
kraščių iš Kaurio ir kitų Euro
pos jniestų. GaVotrie ir “Min
ties” numerį 7-tą. Jo turinys:

Mokykloms darbą pradedant; 
tarptautinis ptofesiiiių sąjungų 
viehybės keliasi Visuomeninis, 
, auhubrttenes brendiniaš; žemės 
ukib mokyklų lauko darbininkų 
atlyginimo klausimas; kaimas 
ir Valdininkai ūkininkai; Švedi
jos ekohoriiiftis vystymąsi ir 
darbininkų judėjimo organiza
cijos; lietuviai savanoriai Ispa
nijoje; priešas pradeda ofenzy
vą; gimnazijos duris pravėrus; 
eilėraščiai; apžvalga.

“IŠAIŠKINO” LIETUVOS 
PRAEITI

Lietuvių taUtOs hymnas sako: 
“Iš praeities tAVd sūnus te stip
rybę semia”. Bėt BtOoklyno 
“Vieriybės” rašytojas A. P. Va- 
siliauskas-Vymantas pasiryžo į- 
rodyti, kad iš praeities lietuviui 
semia ne stiprybę, bet silpnybę. 
Jisai sako, kad tos ydos, kurias 
šiandien lietuviai turi, yra pa
veldėtos iš musų tėvų ir protė
vių. Jisdi siūlo juos už tai net 
ir “pakeikti”. •

Tas tautininkų laikraščio ben
dradarbis, užėmęs p. Kruzės 
vietą I-ame jo puslapyje, rašo:

“Musų protėviai buvo ro
mantikai žmonės. Jie buvo 
geri kariai, bet blogi politi
kai, blogi biznieriai ir dar 
prastesni inžinieriai. Jiems 
rūpėjo tik dainos, alutis ir vi
sokios kitos linksmybės. O 
tuo laiku Vokiečiai, skandina

 

vai, da&ąi, britai ir kiti lei

 

dosi į pl^čįasiąs juras, tiesė

- visam.

’ - ’ -'l

Vai-

Vokiečių pinigai ir Prancūzijos komunistai

“O kiį itiusų protėviai Ja
re? Nieko. Atsirado koks (! 
— “N.” Red.) Vytautas Di
dysis, biėt kas iŠ to. Jo sukUi’4 
tos lietuviškos imperijos mu
sų protėviai bemokėjo išlai
kyti; 7

“ ‘Už tėvų klaidas
kai kenčia’, sako patarle. To
dėl tas lietuvis, kuris keikia 
dabartinius Lietuvos valdi
ninkus, tegul būna tbks ge
tas pakeikti it savo protė
vius, bės jie y ta kalti Už tai, 
kad Klaipėda pakliuvo į Vo
kiečių tankas žiloje senovė
je; jie yra kalti, kad LiėtUvA 
Vergavo Rusijai per 3 amžius 
ir per tą laiką Lietuvoj pri
augo tokių rusiško raugo 
žmonių, < kuriė it Vėl prakišo 
atgautą Klaipėdą.”
Nėra abejonės, jogei protė

viai kalti ir už taif kad p. Vy- 
maiftas šitaip “išaiškino Lietu
vos praeitį”.

Ii j a. Abiejuose atsitikimuose 
Reichas (uri užtiki*intą (mai
sto ir Žaliavų) pristatymą per 
sieną, kurios jam bereikia 
ginti*.; Fiureris sumažino sa
vo keblumus iki miiiilhumb, 
it kadangi jani dabar nebe
reikia bijoti ‘karo dviejuose 
frdhtugšė^-fAi jišab Visas sa
vo viltis deda žaibo karui ^va
karuose. Jeigu jisai čia lai
mes, tai sąskaitas sU Rusija 
jisai suves paskui. SUsitari-

Karas ir galimos pasėkos
Rato Ihiihėjiitms patėlita rtuo daugelio veiksnių. — Karas 

ir reakcija.

Sukonfiskavusi komuriistų partijos rekordus, Fran- 
Ctizijos valdžia sufrado, kad ta partija pernai buvo gavu
si dti ittiliofttt frattkų paskolos iš vienos vokiečių, Apdrau
dė kOtttptlftijoš. \

Kulkas nėra tikrų žilinu ar ta vokiečių koįripanija 
buvo kontroliuojama Hitlerio, bet dalykas atrodo pusėti
nai įtartinas. Galima neabejoti, kad milįoninės paskolos 
politinei partijai, ir dargi tokiai, kaip komunistų, nėra 
duodamos grynai bizniukais sumetimais.

Reikšmingas yra kitas faktas. Francuzijos koihunis- 
tų atstovai parlamente vakar įteikė valdžiai reikalavimą, 
kad ji sušauktų parlamentą ir svarstytų Hitlerio pasiū
lytas “taikos” sąlygas. Taigi jie jau atvirai veikia, kaipo 
Hitlerio agentai!
. „ ,RI >■■<,>. ,Į ,|>l į

STALINO PATARNAVI 
MAS NACIAMS

E LIETUVOS
KAUNAS. — Kaip kitos ne

utralios valstybės, taip ir Lie
tuva, atsargumo dėliai, yra sti- 
sirupinę sostinės ir kitų dides
nių centrų priešlėktuvine ir 
priešchemine apsauga. Tam 
tikros įstaigos yra paruošę ap
sčiai literatūros ir teikia pata-

rimų, kaip apsisaugoti pavo
jaus atveju, ir kaip išsikasti 
slėptuves, kur įsigyti dujokau
kių ir t. p. Organizuojami .sa
vanorių gaisrininkų, gesintojų, 
degazuotojų būriai, rengiami 
kursai. Kaune yra įvairiose vie
tose iškastos pavyzdinės slėptu
vės, kurių pasižiūrėti ir pasi
mokyti, kaip jas kasti renkasi 
būriai žmonių.
, .. . -- “ ------------------------

mušti. Dabar tasai pavojus lyg 
ir butų dingęs. Tiesa, stipriai 
gandai plinta, kad Vokietija su 
SSSR pasidalino įtakų sferomis 
ir kad Baltijos valstybės palik
tos SSSR nuožiūrai, bet tai gan
dai, kurie dar nėra patvirtinti. 
O be to, juk SSSR atrodo, kad 
nekariaus, tai jai nėra reikalo 
tuoj Baltijos valstybes imti kie
tom savo “globon”, tai ateities 
reikalas, o kas bus ateityje., tai 
dar sunku numatyti, o kol kas 
galima gyventi ir iš besivaržan
čių ir iš besiginčijančių gerokai 
pasipelnyti.

Taip, Bpitijbs valstybės dabar 
turi gerus laikus. Jų prekybos 
laivynai nesuspėja apsidirbti. 
Maisto produktai perkami, tik 
spėk jų tiek turėti, o be to, kai
nos jų diena iš dienos kyla.

Iš čia ir seka didis noras tų

— Vokietijos ite-
• Lengva įsileisti, 

Pabaltijo valstybes.
i,- r /.h.; .— 'ifn

(Musų specialaus korespondento Lietūvoj’e)

asmeniniai buvau įtartas fašis
tu esąs*

žinbma, tai neprilipo ir mane 
neatbaidė ir ateityje savo nuo
mones reikšti. O tai tenka pri
sipažinti, kad tai blogas įprati
mas: pasitenkinimas mažas, o 
nedraugų daug įgiji.

Mažai, arba visai nesampro
taują tampa dideliais išminčiais 
ir egoistais, — nei vienu, nei 
kitu būti nenoriu.

Taip lygiai, kaip' ir nenoriu valstybių pasilikti neutraliomis 
tapti papūga — svetimų mintis ir neutraliomis visais atvejais ir 
tolydžiai kartoti ar pagal įsaky
mą ar dėl tinginystės savaran
kiai galvoti.

Vokietijos ir SSSR susitarimo 
pasėkoje Baltijos valstybės lyg 
lengviau atsikvėpė. Joms, bent 
šiuo metu atrodo, kad jų valsty
bių padėtis yra žymiai sustiprė
jusi. štai latvių ir estų fašisti
nė ir pusiau fašistinė spauda 
tuo paktu negali atsidžiaugti. 
Bent dabar jaučiasi, kad jonis 
tiesioginiai karas negresia.

Juk jei butų SSSR susitarusi 
su vakarų valstybėmis, tai ka
rui ištikus veik buvo neabejoti
na, kad SSSR kariuomenė per 
tuos kraštus žygiuos vokiečius

Versalio sutartis, 
pilolimo sutartis su bolševikais, 
bet sunku iškrapštyti

U

i (Tęsinys) I
USA Ęutdpbš šių dienų dfum- 

štaš gyvenimas notš ir daug su
teikia rūpesčio, bet, rodbs, nie
kas negali abejoti, kad USA 
niekuomet nesutiks Europos, ka
pitalistinį režimą pakeisti SSSR 

maš su Stalinu milžiniškai I ekspefiiiiefltaliiiiu režimu, 
padidinu Hitlerio galią pulti O atrodo, kad USA bolševi- 
vakariiš^ įiėžiurmt kokios bus kiškos nuotaikos yra pusėtinai 
galutinos! to susitarimo pašė- svetimos; Tad sunku patikėti, 
kos.” •kad busimas Europos karas 

.. ------- baigsis socialiniais perversmais
NESĄMONĖ SSSR raudonajai armijai pade-

--  dant.
Mūsiškių kOihUnącių “fiure- Jei ir dabar Europa galva- 

ris” rašo: ’ trukčiais nesiineta į karą, tai
. gal tik todėl, kad Europos kapi- . .. JUĮę tliUėGsjrgi pn-- tal.sta. lsibijo sll gJahčio3 

hia uzdArė Komunistų Parų-
ją. Vokietijos šdcialdeihokra- bgl'ko j nutrUko deryboS slj 
tai irgi pasidžiaugė., Tačiau Pt.arlcUžijos ir Anglijos kard 
žinote, kas paskiau atsitikoMaskvbjė? jei tikėti 

• su pačiais socialdeihokra-LIolot0Vo prauešimU) tai vieh 
*als’ ' tik todėl, kad nesusitaria dėl
Jisai šitaip komentuoja apie SSSR busimos pagalbos formų 

?ranėuzijos komunistų partijos | ir metodų.
Prancūzų, Anglų karo misijos 

Lenkijai pritariant nieku budu 
nesutiko įsileisti į Lenkiją rau
donosios armijos. SSSR, žino
ma, tUo atveju nieko kito neli
ko kaip tokius pasitarimus nu
traukti ir tartis su tais, kurie 
daugiau žada ir duoda. Pigu į- 
sileisti į lenkų teritoriją raudo
nąją armiją, bet kas ją iš te
nai paskui iškrapštys. Ji įėjus 
tenai įves tokią Vidaus tvarką, 
kuri bus iš Maskvos padiktuo
ta. O kas galėtų garantuoti, kad 
Vokietija pajutusi karo pralai
mėjimą taip pat Maskvos ėks- 
pererrientUs pas save įvykdys, o 

I tuomet, -Ui tuomet SSSR netek
tų jau sh Vokietija kariauti, čia 
įvyktų ginklų brolybė ir jie kar
tu tuomet pultų vakarų valsty
bes. šito tai labiausiai prisibijo 
vakarų kapitalistai.

Tai akivaizdoje turėdami, jie 
ir negalėjo susitarti su SSSR, 
nes nenorėjo rizikuoti savo vi
daus santvarkos esama dabarti
ne sistema. Vokietija gi rizikuo
ja. Jai lengviau, nes ji neprašo 
SSSR armijos pagalbos, o tik 
troško nepuolimo pAkto. SSSR 
tai pažadėjo.

Be to, tarp Vokietijos ir SSSR 
vidaus politikos yra daug ben- 
drd ir panašumų. Todėl ir susi
kalbėti buvo galima žymiai grei
čiau ir lengviau, šios sutarties 
pasėkas dabar labai sunku nu
matyti.

Viena tik aišku, kad Vokieti
jos diplomatija čia daug laimė
jo. Kariškai Vokietija jaučiasi 
dabar žymiai stipresnė, tai tuo 
budu už taiką su Lenkija gali 
statyti žymiai didesnius reika
lavimus.

Ar tuos jos reikalavimus An
glija sutiks tenkinti, tai sun
ku pa yti, nors jau užkulisi
nės derybos prasideda ir tud 
budu mes užsienių politikoje su
silaukėme atoslūgio, kaip jisai 
ilgai tęsis, tai sunku pasakyti.

Jei karo neįvyks, tai neabejo
tinai Vokietija daug čia laimės, 
o jei karas bus, tai veik ne telie
ka abejoti, kad SSSR daug lai
mės*

Sunku pranašauti, bet spėlio
ti gi galima.

Juk kadaise spėliojau, kad 
SSSR su Vokietija susitars, štai 
jau turime įvykusį faktą. O tai 
padrąsina ir ateičiai spėlioti.

Nors tai yra neginčytinas 
daiktas, kas nori turėti savo 
nuomonę ir kas ją viešai reiš
kia, tas visuomet susilaukia 
daug priešų.

SaVo laiku mano pareikšta 
nuomonė, kad Vokietija ir 

[SSSR turi savo politikoje daug 
bendrų taškų ir kad galimi tų
dviejų kraštų artėjimai taip 
pat sulaukė aštrios kritikos ir

diktatūra

komunistų 
apkaltinda-

atsitikimais.
Šiandien turime rugpiučio 

mėn. 27 dieną, kuri atrodo net 
žymiai ramesnė, negu vakarykš
tė diena. Nors šiandien sekma
dienis, bet musjJL_dienraščiai iš
eina, kas yra neįprasta. Mat, 
visi skuba žinoti, kas pasaulyje 
girdėti.

Vos spėja dienraščiai gatvėje 
[pasirodyti, ir tuč tuojau jie iš
perkami. Juos skaito visi ir vi
si klauso Europos radijo stotis. 
Juk visi didieji įvykiai musų pa
šonėje, o jie gyvai liečia-visą 
musų gyvenimą.

—Para Bellum 
(GALAS)

i 
f
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tiždarymą. Bet dabartinė Fraii- 
euzijos valdžia neturi jokio pa
našumo su Hitlerio 
Vokietijoje.

Hitleris uždare 
partiją, melagingai
mas ją dėl reichstago padegimo, 
ii* netiesa, kad socialdemokra
tai tuo Hitlerio pasielgimu 
džiaugėsi. O Francuzijos Val
džia užbarė komunistų partiją 
už tai, kad ji agentauja Hitle
rio partneriui Stalinui. Valdžia 
dabai* surado, kad Francuzijos 
Komunistų ^jArtijA gaudavo ir 
pinigų iš Vokietijos!

1 -v—"

iš Oeiuvos i-  . -
Šiltinė dar neišnykusi.

SUV. KALVARIJA. — Vasa
rą pasirddzitiSi Suv. Kalvarijoj 
ir apylinkėse vid. šiltinė dar 
neišiiykusi,; Atskirų susirgimų 
šiltine pasitaiko ir dabar. Kas 
nuodina šitos ligos bacilom van
denį dar nenustatyta. Dabar 
iiiiestė gręžiama du arteziniai 
šuliniai, tačiau gręžimo darbas 
nespartus ir sunkus; Viehas 
šulinys jau 100 m gilumo, bet 
vanduo dar nepasirodęs, o an
tram — gręžtas susidūrė su 
uola, kurią reikia sprogdinti. 
KAi bus baigti šuliniai, kalva- 
rijiečiams nebus reikalo nau
dotis maistui ir gėrimui upes 
vandeniu.

Taip pat psich. ligoninėj ren
giamas! dezinfekuoti kanaliza
cija išeinančias į upę visokias 
išmatas specialiais prietaisais.

KAUNAŠ. — Dėl nepapras
tai sausos vasaros šiemet pasė
liai ir .a pašarai nuimti be lie
taus, tik jų derlius y ta men
kesnis. Rugių derlius skaitomas 
geresnis, negu pernai, kviečių 
derliUs taip pat neblogas, bet 
vasarinių javų augimui saus
ros kiek pakenkė. Tačiau mie
žių ii; avižų derlius atrodo ne
bus blogesnis negu pernai. Dar
žuose sausros pridarė daugiau 
žalos ir šakniavaisiai bus ma
žesni negu pernai. Dobilai iri 
šienas šiemet vertinami žemiau 
vidutinio, taigi dėl pašarų sto
kos ūkininkams gali tekti Su
mažinti gyvulius, tuo labiau, 
kad ir gahyklos yra išdžiuvę ir 
atolai visiškai neželia. Nemažai 
gyventojas vargina vandėhs 
Stoka. Daugelyje kaimų tik 
penkto, šešto ūkininko šulihyje 
begaunama vandens.

Savaitraštis “Natięn”, kuris 
Seiliaus labai remdavo sovietų 
valdžią, dabar jau aštriai ją kri
tikuoja. Jisai nurodo, kad ne 
vien tiktai Rtisijai yra naudin
ga atkirsti Rumuniją tltio Vo
kietijos, kaip tai buvo padary
ta, pąsidalinaht Stalinui su Hit
leriu Lenkijos teritoriją; bet y* 
ira naudinga ir vokiečiams. Hit
leris, girdi, ne už dyką sutiko 
pravesti demarkacijos linijn 
taip, kad žemės plotas tarp vo
kiečių kontroliuojamos teritori
jos ir RuhlUnijos (t. y. Galici
ja) \ pateko į sovietų tankas. 
Štai kdkį jisai gavo atlyginimą:

“Sąjungininkai negali per 
Rumuniją atakuoti ■ Reicho 
ūžpdkaliiilų durų, nepereida
mi per rusų teritoriją. Tokiu 

. budu ‘neutrali’ Balkanų sri
tis, kilti yra po sovietų kon
trole, tarnauja tokiam pat Į
tikslui, kaip ir ‘neutrali’ Ita-lio stotles^tybn.

Statys gelžk. stotį
TITUVeNAI. — Ateinančiais 

metais bus pradėta geležihke-

j Apie Įvairius Dalyki 4

Skaičių paslaptys

dU—moterišku skai- 
suiha — pertki sitti- 
vaisingumą. Skaičius 
pat buvo laikomas

Senovės Graikijoje buvo to
kia filosofų mokykla—pitago
riečiai, pasivadinę šitaip save 
mokytojo Pitagoro vardu,

(Pasaulio pagrindu ir vienin
teliu principu jie laikė skai
čių, nes buvo tiesiog sužavėti 
ir pavergti jų išvestų formu
lių bei teoremų tikslumu it 
pastovumu.

Skaičius —vienintelis abso
liutus, nepereinantis dalykas 
ir visas pasaulis tėra skaičių 
kombinacija. Viena, kas realu 
pasauly—skaičiai...

Trikampis su savo aiškiais) 
būtinais dėsniais ypač žavėjo 
žmonių fantaziją filosofijos ir 
matematikos mokslų vaikystės 
laikais. Jau Dekartas prancū
zų filosofas rašė apie jį išti
sus traktatus — knygos apie 
trikampį!—o garsus vokiečių 
poetas Goethe laikęs trikampį 
mistine figūra,

Skaičius trys buVo laikomas 
vyrišku, 
čihhi; jų 
bolizavo 
Šeši taip
labai reikšmingu, šv. Augus
tinas rašė apie šešiukę: — 
“Skaičius šeši gražus pats sa
vaime, o ne tik todėl, kad Die
vas sutvėrė pasaulį pėr 6 die
nas. Greičiau atvirkščiai—Die
vas todėl ir kure visatą per 6 
dienas, kadangi tas skaičius 
yra tobuliausias ir liktų to
kiuos jei phsatilis butų ir ne 
per 6 dienas sukurtas.”

Pas slavus buvo didžiai rei
kšmingas Žvėries skaičius 
“*866’*, pagal kurį buVo skai
čiuojamos Antikristo atėjimo 
bei Paskutiniojo Teismu die
nos.”

šita savotiška skaičių misti
ka gimė iš karto keliuose kra
štuose: Babilonijoje, Sirijoje, 
Egipte, Indijoje — dar toli 
prieš mūšų etą.

Krikščioniškasis pasaulis 
perėmė tą skaičių kabalistiką 
(burtus iš Egipto, dors ir ne 
betarpiškai). Susikūrė net at
skira filosofijos mokykla, kuri 
visa ko pagrindu laikė 1000 ir 
buvo įsitikinę, kad 1000-iais 
metais nuo Kristaus gimimo 
įvyks Paskutinis Teismas. Ka
da to nesulaukta, prie 1000 draustas.

buvo pridėta 33—Kristus že
mėje gyvenimo metų skaičius.

XVI amž. matematikas šti- 
felis, aiškindamas šv. Rašto 
pranašystes, priėjo išvadą, jog 

tupėjęs būti 
dr Patikė- 
išvedžidji-

pasaulio galas 
T533 metų spalių* 
ję mokslihinko 
mams, tūkstančiai žmonių par 
davė ar išdalijo savo turtus ir 
melsdamies laukė nurodytos 
dienos. Tai diehai atėjus ir... 
praėjus, štifeliui neliko nieko 
kita, kaip pareikšti, jog į ap
skaičiavimus įsibrovusi klai
da.

1843 m. Amerikoje Viliamas 
Mileris sugebėjo įtikinti tūks
tančius žmonių, jog pasaulio 
pabaiga bus tais pat metais 
naktį, iš 21-os į 22-os kovo 
mėn. dieną. Pasikartojo visuo
tinės žemiškų gerybių likvida
cijos istorija ir žmonių mi
nios, susirinkusios ant kalvos 
Bostono apylinkėse, ėmė lau
kti, kada baigsis pasaulis.

Kažkoks šposininkas, sura
dęs didelį medžioklinį trimitą 
lygiai 12-ą valandą nakties, 
ėmė klaikiai trimituoti. Kilo 
didžiausia panika, kai kas 
jautė kyląs į orą, j dahgų...

Tačiau nė vienas te n nepa
teko ir auštant imta skirstytis 
į namus, o namie —- laukti 
nadjos Milerio nustatytos da
tos.

Apie skaičių paslaptingumą 
rašė ir kiti filosofai bei mate
matikai, bei vis dėlto jų pas
lapties neišaiškino. 
.........—.......... . ................. —

Darbininkai pigiai 
pirks malkų

MARIJAMPOLE. — šią žie- 
mą prie kultūrinio klubo nu
matyta atidaryti kuro sandėlį, 
kuriame darbininkai už piges
nę kainą gaus nusipirkti mal
kų.

žaibas tiždeffė
TAURAGE. — Rugpiučio 31 

d. perkūnas trenkė į V. Samoš- 
kos, Jatkantelių km., Tauragės 
valsč., jaują ir ją padegė. Liep
snose žuvo visas š. m. nekul
tas javų derlius, pašarai ir ne
maža inventoriaus. Nuostoliai 
apskaičiuojami apie 3000 Lt. 
Trobesys taip pat buvo neap-
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ĮVAIRENYBES
KNYGOS, KURIOS YRA ATNESUSIOS MIRTJ

viena

FOTOGRAFAS

Prekiaukite Pas Tuos, Kurie Garsinasi “Naujienose

ZIUREK!
PINIGUS

ŠALTIMIERO LITHUANIAN BUILOING, LOAN & SAVINGS ASS’N
(Vardai ir pavardi)

(AditSAs)

■

$6.00
$6.00
$6.00
$5.75
$5.00

neturi pinigų, kreip 
Naujienų spulką,— 
paskolų ant ilgi

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atnige

1411 So. Halsted Street 
Tel. CANAL 5063

Veikia speciali*
apribotam laiku

Prisi]-------
TeleL____

tai karas į 
taikėme 

tuos

subalansuotas ik 
sušvfel

NAtlJffiNŲ SPULKA
Tek CANal 8500

SKOLtNAM PINIGUS ANT 
PIRMŲ MORG1ČIŲ

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

blan- 
zdžio 

numerį pažymėti miėrą Ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patiem Dept, 1739 
So. Halsted St, Chicago, ĮU.

NAUJIENOS Pattera Dept.
1789 S. Halsted St, Chlca<e, DL 

čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti matt pavyzdį No .

literos ... ......   per kratine

galima pasidėti
ANT G E R Ų N U O š IM č IŲ

EGG .......... ......
NUT .................
B1G LUMP ....
MINE RUN ....
SCREENINGS .

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE. 6975

Ateikite ir pa
važiuokite juo, 
jus pamatysite 
kodėl.

Jis eitin. šiurkščiausiais keliais ir 
mes nenorime prisiminti apie greitį, šis 
uolus kūdikis gali numesti juš iki ke- 
turiasdešimts penkių kaip bematant.

Jeigu 
kis į 
gausi
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, im

Tobulai degantis aliejus visiems a- 
liejiniam šildytuvams, švarus—be 
kvapo—nedaro karbono.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
150 galonų—7^c už gal. 

100 galonų—8c už gal. 
50 galonų—9c už gal. 

ripildymo pasiūla 
Loškite saugiai, 

ipildykite tankas dabar! 
tonas VINCENNĖS 4300.Yra visa eile knygų autorių, 

kurie yra skaudžiai nukentėję 
ir net gyvybę už savo idėjas 
atidavę. Rašytojų persekioji
mas ypačiai būvo dažnas vi
duramžių laikais, tačiau jo 
netrūksta nė musų dienomis. 
1484 m. popiežius Inocentas 
VIII buvo išleidęs žinomą bu
lę “Summis desiderantes” pa
gal kurią visi tie autoriai, ku
rie ką nors laisviau parašy
davo, buvo prakeikiami, per
sekiojami ir dažnai nukanki
nami. Pagal tą raštą buvo su
darytas net specialus įstaty
mas “Malleus maleficarum”, 
kurį išdirbo 2 Vokietijos do-

torių liepsnoje Toulousoj. Net 
ir genialusis Galileo Galilėjus 
tik per plauką beiš\engė tokio 
pat>baisaust likimo ir už savo 
skelbiamąjį mokslą buvo pa
vadintas pamišėliu.

Ir naujaisiais laikais įvai
rių rašytojų ir tyrinėtojų per
sekiojimas nebuvo visiškai iš
nykęs. Ne vienas raštas buVo 
uždraustas, ne vienas tyrinėto
jas ir ne vienas rašytojas net 
paskutiniais šimtmečiais turė
jo palikti savo kraštą, o dau
gelis dėl savo knygų turėjo 
net mirti. 1806 m. vienas vo
kiečių knygų leidėjas Johan- 
nas Phillippas Patinas dėl 
kily gos ‘‘Vokietija savo did
žiausiame pažeminime” Na
poleono įsakymu buvo sušau
dytas.- Bet nė vieha kita kny
ga XIX šimtmetyje nesukėlė 
tiek susijaudinimo ir įleparei- 
kalavo tiek kraujo, kaip vie
nos moters veikalas. Tai btivo 
visame pasaulyje pagarsėju
sios kunigo žmonos Harrietės 
Beeche-Stowes romanas “Dė
dės Tomo trobelė”. Minėtoji 
rašytoja su visit savo moteriš
kuoju jausmingUmii tame ro
mane gynė Floridos, Garoli- 
nos ir Gfeorgijos plantacijų ne
grų vargus. Tds romanas la-E

$3,500,000.00
$250,000.00

Kerbkite uos. knn. 
garsinasi

“N A1T.TTENOŠR’

mirties ugnyje 
sus 

gynėjas 
Jis amžinai 

buvo nu- 
, vasario 17 

mirė kaip gry-

ROMAj šakohid, riėbuvd bastdtyta į 
vieną dieną. Gerai, bet ir 1940 
BUick’ds iiebuVo, kurį • čia matome 

kuriant per vėjelį^ .
Jus suprasite kodėl, kada patirsite' kokių 
tikslų siekėme. notčjoftiė štiaėti 
viską į vieną karą, ką. tik mes išmokome 
per musų 36 metils šiam ! bizny.

. * - • i ' * * •
■ • ‘ ' v . *

Mes manomėj kad dabar tai ? jhu at
siekėme.. Sdve išštatantis žvilgąs,', karas 
su veiklia jėga ir ilgai palaikančia pa
jėga.
Butų visai beviltis bandymas suminėti 
visą eilę tų ndujųjų savybių—jų yra' iš
viso apie 72. Tačiau jus nfegalite važiuoti 
tuo karu ir myĄos nežinodami, kad jUS 
turite ką tai, ka¥ viršija .viską, ką esi 
kada turėjęs.
Jis švelnesnis, tolydęsnis, ivirtešnis eilė
je; Jis keliasi ir eina tuoj d$ibar, ir eina 
be švaistymosi, užpakalio kratymo ir vėjo 
kraipymo. «...

Milda Auto Sales
\ .806 West 31st Street

Chicago, Illinois

praleistas kalėjime. 1553 iii* 
dėl savo veikalo “Clirištianis- 
mi Restitiitio” Ispanijos gydy
tojas Michaelis Servetas krito 
auka Kalvino, kuris šiuo atve
ju su savo amžinu priešu—in
kvizicija dirbo ranka į ranką, 
ir minėtą ispanų gydytoją su
degino daugeliui protestantų 
dvasininkų matant Champlyje 
prie Ženevos. Panašios rųšies 
inkvizicijos 
baigė savo gyvenimą ir drą 
Koperniko mokslo 
Giordano Bruno, 
inkvizitorių gėdai 
kankintas 1600 m 
d. Romoj 
nojo mokslo kankinys lygiai 
tada, kai nuo graikų filosofo 
Sokrato nuodų taurės išgėri
mo buvo praėję 2000 metų. 
Lygiai toks pat likimas ištiko 
1619 m. mokslininką, drąsiai 
gynusį savo įsitikinimus, Lu-

mininkonų vienuoliai, Jako
bas Sprengeris ir Heinrichas 
Institoris (Kraemeris). Pagal 
tą įstatymą, buvo įsteigta net 
speciali budelių įstaiga^ kurio
je buvo teisiami visi bent kuo 
savo raštais nusikaltę asme- 
nyš. šis įstatymas 1487 metais 
buvo patvirtintas ' Koelno teo
logijos fakulteto, šalia šito 
1489 m. pirmą kartą atspaus
dinto ir nuo to laiko labai 
prasiplatinusio įstatymo, kuris 
po teisybei tvarkė teismo prie
monės prieš raganas, tų laikų 
inkvizitoriams vėliau atėjo į 
pagalbą ir kitas jėzuito Delrio 
sudarytas veikalas vardu 
“Disąuisitiones magicae,” pa
gal kurį labai žiauriai buvo 
teisiami visi raštų nusikaltė
liai ir kuriame smulkiai buvo 
išdėstytos raganų teisimo tai
syklės. Šis veikalas yra turėjęs 
labai blogų padarinių. Juo va
duojantis daugelyje Vokieti
jos sričių buvo išžudyta dau
gybė gyventojų. Yra sakoma, 
kad dėl šios Delrio knygos 
“žmonių yra daugiau žuvę, nei 
Makedonijos Aleksandro Di
džiojo karų laikais.”

Šiais laikais tokios inkvizi
cijos priemonės yra aiškina
mos grynai prigimties dės
niais. Sakoma, kad per šimt
mečius esą buvę matyti vieų 
tik tai, kas demoniška ir ne
šventa. Tačiau niekas nėra pa
galvojęs apie tai, kaip butų 
galima šį skaudų reiškinį iš
rišti. Tokie vyrai, kaip Scotus 
Erigena, kurie sdvo gyvenime 
yra siekę ištirti gamtą ir pri
gimtį, yra buvę bažnyčios au
komis. Rogero Bacono gyveni
mas dėl to dešimtį metų buvo

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus ' bei Storus. 
Vežam į fatmas ir kitus miestus, 

-žirnis kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St 

Saukit Tel. TARDS 3408
L-.: ■■-------........................................................

* Pristatymas pagrįstas geli kelio, valsti
jos ir vietos valdžias mokesčiais {jei to- 

j kių yra), pasirinktini priedai ir dalys— 
extra. Kainos gali pasikeisti be įspėjimo

Tai staigus, Skrendantis, stiprios jėgos 
nepalyginamas Dynaflash straight-eight 
inžinaš,> elektriškai 
mikrdskopiškb tobulumo, greitis 
nintaš kaip velvetas. 
Taip, tas grožis 
yra visuomet auk- 
štas 
kurį mes 
žemai per 
daugel metų

ŠAUJTENŲ-ACMŽ2 Telephoto
GrtiCĄGO. — Florence 

Jeniii&tth kttri skrido olan
dų pasažieriniu lėktuvu, 
kai Užpuolė bdcių lakuilUs 
ir h u šovė Viehą švedą.

LIETUVIŠKŲ RADIO
PROGRAMŲ ,o;B£°

Turtas virš - - - 
Atsargos kapitalas 

Dabar Mokame 31/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
SPECIALR MALEVA ......   970
4 HR. SPAR VARNIŠIUS ........................  $1.10 aukšč.
SIENŲ POPIERIUS .......................................... 50 aukšč.
VIENO KAUTO ENAMELIS .................................. $1.69

pristatome mieste visur.

ho Amerikos karo, per kurį 
nuo 1861 iki 1865 ni. vienuoli
ka Pietų Amerikos valstijų ka
riavo su negrų vergijos panai
kinimo.

Tačiau ir šiais laikais dat 
dažnai pasitaiko^ kad rašyto
jai sdvo kuritliUS turi apmokė
ti mirtimi. Neseniai buvo pa
darytas atentatas prieš rašy
toją Ivaną Solonevičių. Jis bu
vo parašęs dviejų tomų veika
lą ‘‘Žuvusieji, bevardžiu Skau
smų kronika”. Per atentatą 
buvo užmuštus Solonevičiaus 
sekrfetoriuš ii* jo žmona Ta- 
mara, kuri ir pati buvo para
šiusi vieną knygą. Daug na- 
clonalsocializino dvasiai prie
šingų veikalų yra Sudeginta. 
Tuo budu mūšų laikais iš da
lies yra atgiinusi ta pati dva
sines diktatūros dvasia, kuri 
ypačiai klestėjo inkvižicijos ir 
reformacijos laikais.

RALSWG§
4192 ARCHER AVĖNUE 

SAVINGS FEDĖRALLY 
INSURED

K” t,

KLAUSYKIME 
RYTMETINIŲ 

i n Imu ii įninki iii

1739 So. MM
-----

(KiMtM it vili

tiOSPITĄLS 

SVEIKATOS KEINiKAfi 
TONStLAI IštMAMl už $ 
GYDYMAS LIGONINĖJ $ 
RAUDONGYSLES IŠIMAI 

dieną Ligoninėje ... $
REUMATIZMAS 
Greitąi PalfengvlnatnM, . 
VISAS LIGAS GYDOMA 

Ėkzdmihaciją įskaitant vaistus 
doVglas tark hospital 
1908 So Kedzie Avė., Chiea<o 

TėL LaWndale 5727. 
-,i u i r iit———■ . i u* 11 .m .»■■■-

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tėl. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . MES NtlMlERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS Ht MOKYKLOMS VĖNETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
\ ’i II ..........— I '.................. m ■■■ i 'iii b. I .i ■■■■■■ ,1 , I

EDERUJSAVL\(>S 
—-and—

LOAN ASSOClATIONofChicago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

Rudeninę suknelę.
No. 4191—Skirptos mieros No. 10, 

12, 14, 16 ir 18; taipgi 28, 30, 34 
ir 36 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti p 
Lutę arba priduo

MAN

EXF.MPLAR OF GENERAL MOTORS VAIUE

i

■ ’ A

t ■,
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NAUJIENOS,'Chicago, III. Trečiadienis, spalių 4, 1939

KANADOS LIETUVIt
v

■Vi J ŽINIOS : t

KAIP WINNIPEGIEČIAI PASITIKO KARĄ
Istorinė diena

Milijonus žmonių bauginąs 
žodis karas Winnipege pasigir
do vieną gražiai saulėtą sekma
dienio rytą. Tai buvo rugsėjo 
3 d. Kai galingomis karo jėgo
mis vokiečiai užpuolė silpnesnę 
už save Lenkiją, tada tą sek
madienio rytą Winnipego mies
to gyventojai nebegalėjo ra
miai ilsėtis, nes laikraščių išne
šiotojai, jauni berniukai, jau 
anksti rytą pradėjo po gatves 
bėgioti šaukdami “Extra! Ex- 
tra! War declared”.

Seni, jauni, kaip vyrai taip 
ir moterys, kas tik išgirdo “ex- 
tra”, tuoj šoko iš lovų ir tik 
šį tą apsigaubę bėgo j gahę 
“txtra” nusipirkti.

Tą sekmadienį Winnipeg 
Free Press net keturis kartus
“cxtra” išleido, nors čia dar 
niekados sekmadieniais nėra 
buvę laikraščiai leidžiami.

tinka, jauni vaikinai savanoriai 
jau ir pinigų turi, mat, gau
na karišką atlyginimą. O prie 
kariškai aps rengusių j-unų 
vaikinų merginos lyg muse., 
prie medaus limpa.

Taigi, dabar Winnipege pil
nos gatvės kareivių. Tas sukė
lė didelį ūpą jaunuomenėje sto
ti karo tarnybon. Dabar vedu
sius bepriima tik tuos, kurie 
turi tik du vaikus. Kas dauj 
giau vaikų turi, tuos nebepri
ima. Pažymėtina, kad vyrai tik 
100% fiziniai sveiki yra ka
riuomenėn tepriimami. Daug 
vyrų ir nuo farmų atvažįuoja 
kariuomenėn stoti. Labai dide
lis skaičius vyrų stoja karo 
aviacijom ypačiai , jaunuoliai, 
ir tiek daug stoja, kad pasida
rė per daug savanorių.

MONTENO, ILL. — Darbininkai degina ir virina vietos ligoninės atmatas, kad 
tuo budu galėtų užkirsti kelią pradėj uitam siausti tifui.

K TORONTO PADANGĖS

Renkamos aukos Lenkijai 
šelpti

Kanados žmonės matydami
Per visą tą sekmadienio die- spaudoje ir girdėdami per ra- 

ną ir ištisą savaitę veik kiek
vieno asmens ve’de matėsi nu
siminimas, ba.’mė kalboje, — 
žodžiu, daugumas jautėsi lyg 
apmirę.

Ka;p Kanada paskelbė
karą Vokietijai

Karui prasidėjus, po savaitės (|-j 
laiko dar didesnis nusiminimas 
ir baimė pasireiškė žmonėse,! 
kai Britanija ir Franci ja, o vė
liau ir Kanada paskelbė karą 
Vokietijai. Daugumas baimin
gai susirūpino,, kad Kanada 
gali paskelbti priverstiną mobi
lizaciją. Tuo labai susirūpino 
pasi’.ur n ieji, kuriems gyveni
mas fjpkurdus.

‘ Maisto “trukumas”
Karą Vokietijai paskelbus, 

tuoj “pritruko” cukraus. Tai 
buvo stambiųjų biznierių pra
džia pelnagrobystės, bet Kana
dos valdžia tuoj paskelbė, kad 
biznieriai už pe nagrobystes j 
bus skaudžiai bandžium". Taigi 
vėl greit atsirado cukraus. Kas 
prisiminė praeityje didįjį karą 
ir kas iš tokių išgali, tai sten
giasi kiek daugiau cukraus, ka
vos ir arbatos prisipirkti, nes 
ant tų prekių karo laiku yrai 
dideli akcizai apdedami. Taip 
pat dideli mokesčiai yra deda- 

, mi ant tabako ir svaigiųjų gė
rimų, bet pastarieji ne taip 
svarbu — be jų žmonės badu

• nemirs. ,

diją pasibaisėtinas žinias, kad 
beširdžių vokiečių pasiųsti or-< 
laiviai Lenkijoje bombarduoja 
nekaltus civilius gyventojus, 
pradėjo rinkti aukas dėl Len
kijos nuo karo nukentėjusių.

Winnipege rugsėjo 23 d. bu
vo surengta “Polish Tag Day” 
_ 1 “Polish Relief Defence 
Fund”. Kaip 9 vai. ryto 873 
aukų rinkėjai susirinkę paėmė 
100,000 tikietelių, tai spaustu
vė dar extra 20,020 tlkietel'ų 
atspausdino. Žmonės net patys 
prašyte prašė, kad jiems tik ę 
telius prisegtų. Kai kurie, net 
po $5 ir po $10 į aukų dėžutes 
metė. Tai tokį nuoširdumą ka
nadiečiai rodė dėl Lenkijos 
žmonių, nukentėjusių dėl karo. 
Tą dieną Winnipege surinkta' 
aukų $8,10J. V k tos spauda pa
žymi, kad tikimasi surinkti per 
visą Kanadą $500,000. Man'to- 
bos provincijai kvota $50,003 
surink ii. Prisiųstos spaudai ži- 

jnios sako, kad komitetai Kana
doje jau esą surinkę $22,000.

Ir lietuviai remia Kanados 
Raudonąjį Kryžių

Winnipego Lietuvių Klubo 
■ valdyba savo susirinkime rug- 
isėjo 18 d. (apie 25 klubo nariai 
dalyvavo) paaukojo $10 Kana
dos Raudonajam Kryžiui ir nu
tarė rugsėjo 30 d. rengti ban
kietą su šokiais, ir visą gautą
jį pelną atiduoti Kanados Rau

darbininkus ir tuo pačiu kar
tu tokius kvailus dalykus į 
laikraštį deda. Tokie nesąmo- 
niški raštai tik žemina Kana
dos lietuvių vardą. Pasirodo, 

•kad “Liaudies Balso” bendra
darbiai ir net patys redaktoriai 
dar vis tiki prietarais ir laikosi 
fanatizmo. Į ką lai panašu!

Mes winnipegiečiai pageidau
jame rimtų ir pažangių raštų, 
— “Liaudies Balso” redakto-

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

Pažymėtina, kad visi vien
balsiai sutiko Kanados Raudo
nąjį Kryžių remti. Iš to labai 
aišku, kad Winnipego lietuviai 
yra demokratijos šalininkai ir 
kad neapkenčia diktatoriško fa
šizmo. Winnipego lietuvių šū
kis: Šalin fašizmas ir visokios 
diktatūros! Lai gyvuoja demo- 
kratija! —K. B-šis.

Savar.o ių karino.nenėn 
ėmimas

Kaip tik Kanada paskelbė 
Vokietijai karą, tai iš Winnip2- 
ge ir apylinkėje esančių karei
vinių kareiviai pradėjo į kavi
nes, valgyklas, darbo biuro įs
taigas ir net į sup-l/ičenus su 
t rokais važiuoti ir kalbinti vy
rus, kad stotų kariuomenė.!.
Stojo daug, bet tuo pačiu laiku1

- daug jaunų vyrų iš miesto bė
ga į farmas, bijodami, kad ka
reiviai juos nepagriebtų prie
varta kariuomenėn stoti.

Jau apsipratom — sava
norių per daug

Kariuomenėn stojb* daugiau
sia biedni vyrai ir jauni vaidi
nai, kuriems nors ir laisvas 
gyvenimas nebuvo malonus dėl 
didel.o nedarbo, nes daugumui 
nebuvo galima ne tik žmoniš
kai apsirengti, bet ir su valgiu 
reikėjo skrumniai apsieiti, ypa
čiai vedusioms ir ant relifo velnias ir kad savo “stebuklais” 
esančioms šeimynoms. velnias galįs net mėšlą į auksą

Stojusieji kariuomenėn tuoj paversti, 
liko naujais kariškais drabu' 
žiais aprengti ir pradėjo gauti 
karišką mokesnį. Be to, karei* 
vinėse nesant vietos paimtuo* 
sius sutalpintu leidžiama pri- 
vatiškuose kambariuose gyvena

Winnipegiečiai pikti 
naši “Liaudies Bal

so” pasakomis
Aną dieną užėjęs pas mane 

draugas Jonas K. paklausė ma
nęs, kaip aš žiuriu į tokias 
kvailas - pasakas, kurias Jūsų 
Dėdė Albinas “Liaudies Balso” 
366 nr. skaitytojams aišk.’na, 
būtent, kad jis besiklausyda
mas savo mamos pasakų esąs 
įsitikinęs, jog ant šio svieto yra

I Winnipego Lietuvių Klube 
taip pat girdėjosi kritikuojant 
“Albiną” ir net patį “Liaudies 
Balsą” už tokių nesąmonių dė- 

r.. jjm^ į laikraštį.
•--------------------------------- -------------------------— Į

ti. Taigi įstojusieji karinome-1 Iš tikrųjų juokinga ir net 
nėn jaučiasi laimingi — gyve- šlykštu “Liaudies Balsą” skai- 
na kambariuose, kur kam pa- tyti, kada jis sakosi šviečiąs

TORONTO, ONT. — Jau 
daug kartų per spaudą buvo 
gvildenami vienos Toronto 
lietuvių organizacijos* nesuti
kimai; tą ypač dažnai paliečia 
koresp. O. J; ■ Bet tas dažnas 
gvildenimas ne tik neužgydo 
musų vienų kitiems padarytų 
žaizdų, bet atrodo, kad kiek
vienas toks priminimas dar 
giliau jas atidaro. Sekant gy
venimą, neretai galima matyti 
gražiai sugyvenant, net did
žiausius priešus, bet tai tik 
dėlto, kad jie stengiasi nekelti 
aikštėn to, kas juos privertė 
būti priešais.

Dideliu musų, ;organizacinio 
(veikimo kirminų naikintoju 

xx. xu. — — vra užkulisinės j, kalbos. Jos
rašyta apie įvykusį S.L.A. 236 kartais tiek “pridirba” įvairių 
kp. penkmečio paminėjimą *r j prješų, kad tie* vargšai net ne
naujų narių, įstojusių per SLA sapnuoja, kad jie jau tapo kie- 
P. P. Vajų, įvesdinimą. Bankie-|no taj priešais. Mes esame ap- 
tas ir koncertas įvyko rugsėjo 8išvietusi lietuvių karta, dau- 
23 d. ~ “ ' —’ ’ ■
tokios 
ronlo 
SLA 236 kp. nariai turėjom, 
SLA Prezidento adv. F. J. Ba- 
gočiaus atvykimo dėka — mes 
nebuvom turėję pirmiau ir ka
žin ar kada turėsim ir kad pa
sitenkinimas neišsitenka kruti
nėję — juo rė kia su kitais pa
sidalinti.

Neminėsiu čia ceremonijų ir; 
dovanų, neš tai antraeilis daly
kas —* brangiausias dalykas ta
me parengime, tai buvo musų 
gerbiamo Prez denio žodis! At
viras, širdingas, draugiškas, gai
lus ir pasiryžimo pilnas žodis.

Salėje buvo įvairių įsitikini
mų ir skirtingų religijų žmonės, 
bet kiekvieną vien dai š.ldė, 
širdį tarpine ir ašarą iš akių 
spaudė, jo gili, sentimentalė 
kalba. Visi mes broliai lietuviai, 
nežiūrint kokioms draugijoms 
priklausom, visoms dirvos pa
kanka* tik dirbkim — sakė pre
zidentas.

riai
Winnipegietis.

Ačiū Musą Mielam 
Prezidentui!

TORONTO, Ont. — Praeitos 
savaitės K. L. Žiniose, jau buvo'y

Rašau ir aš dėl to, kad 
iškilmės, kokią, mes To- 
ir apylinkės lietuviai ir

Savo didele toleranc’ja, ma
nau jis įskiepino gerų d egų ir 
musų vietiniams darbuotojams. 
Darbuokis, girk savo draugiją 
k ek tik tu išgali — saugokis 
nepcik kitos, tokios ~pat brol š 
kos organizacijos, nes tuo nie
ko nelaimėsi. Tą pačia proga, 
širdįngal dėkoju “Aušros” cho
rui už sudainavimą keleto sma
gių dainų. Panelėms Ivask ir 
Mickevičiūtei už gražų duetą ir 
p-lei Marytei Pocius, už šaunų 
solo. V.

Ačiū ir ukrainams, kurie už
pildė nemažą dalį programos 
dainų solais ir šokiais. Bet už 
vis labiausia ačiū musų mielam 
Prezidentui. Męs atsiminsim jį 
visuomet.

Maria F. Yokubynienė, 
SLA P.P. Vajaus DistrikĮo 

v 21, Gen. Organizatorė.

giau ar mažiau apsiskaičiusi 
ir turim progos plačiai naudo
tis literatūra, tat įrodykim sa
vo šviesumą darbais; nemur- 
zinkime savo asmens bereika
lingomis ir kenksmingomis 
kalbomis patamsiuose, bet 
kalbėkime ir kalbėkime visi 
kas ką jaučiame ir turime pa
sakyti apie musų organizaci
ją ir jos narius, susirinkimuo
se; nes tik tokiu budu vieni 
kitus geriau suprasime. Neieš
kokim praeities kaltininkų — 
žvelgkim ateitin, kuri mums 
parodys kaip elgtis, kad išven
gti prasikaltimų; nes kuo'la
bi aus mes ieškosime kaltinin
kų—juo daugiau jų atsiras. 
Atsimenu, kartą jaunas peda
gogas pasakė—Matykime ir .ti
kėkime, žmonis esant gerais ir 
jie bus geri, šiame išsireikime 
yra daug tiesos, mes tą galime 
pastebėti šeimyniniame auklė
jime. Tėvai, kurie atsidėję 
auklėja savo Vaikus, savo šei
mą, aprūpina ją ne tik kas
dieniniu duonos kąsniu, bet 
seka, stropiai seka jų veiks
mus ir kur reikia juos taiso— 
ilgainiui jie mato gerų vaisių; 
jie mato savo vaikus gerais ir 
jie būna gerais. Bet šeimynos, 
kuriose ęina nuolatiniai nesu
tikimai, kur vaikai ne tik ne
gauna pamokinimo bei patari
mo, bet net, patys stengdamie
si surasti ką nors gero savo 
šeimoje—nesuranda, vietoj to, 
būna dažnai išbarti, jog jie 
šioki ir kitokį nenaudėliai — 
jie tokiais dažniausia ir tam
pa. Tai šeimynos, o juk tos 
šeimynos sudaro organizaci
jas, tad ar neįirisieina tais pa
čiais dėsniais vadovautis ir or
ganizacijose?

Cukraus misterija
• 1 ■

Su pradžia karo Europoje 
—atėjo pabaigtuvės cukraus 
Amerikoje. Ar ųejųokinga? J. 
A. Valstijos gal kiek jau tuo

reikalu susitvarkė, bet Kana
doje dar vis didelis cukraus 
nedateklius jaučiamas. Toron
te buvo 'daromos net rezivijos 
po sandėlius sąryšy su įtari
mu, jog cukrus yra slepiamas. 
Buvo pranešama, jog kai ku
riuose sandėliuose rasta daug 
cukraus ir kad savininkai aiš
kinasi, jog jie nieko nežinojo 
apie cukraus trukumą mieste. 
Keistas nežinojimas, ar ne? 
Dėl cukraus stokos daug nuo
stolių turi vaisių augintojai—- 
ūkininkai. Paimkim, kad ir 
vynuoges, jos nukritę iki 1/3 
anksčiau buvusios kainos, nes 

.nesant cukrui, žmonės neturi 
galimybės vyno gaminti.

šis įvykis, vaizdžiai man 
nrimena 1918 m. Lietuvoje. 
Tuomet dar vokiečiąms bebū
nant, tiesiog buvo neįmanoma 
gauti cukraus ir kvietinių bal
tų miltų, (nekalbant jau apie 
kavą ir arbatą), bet gandai 
nuolat plisdavo, kad esą žy
dai ir baltų miltų chaloms ir 
cukraus kiekvienam pareika
lavimui turi. Netrukus velio
nio Jono Lapėno pastangomis 
musų mieste buvo įsteigta var
totojų bendro vė-kooperatyvas 
ir taip greit kiek tik truko lai
ko, pargabenti prekes iš Kau
no—musų miesto gyventojai 
galėjo gauti cukraus ir miltų 
kiek tik kas norėjo, nes suži
noję, žydai, jog bendrovė turi 
tas prekes ir gauna jas tiesiai 
iš urmo—atidarė ir savo “slėp- 
tuvus”. Bet daugelis žmonių 
tokiu žydų elgesiu taip pasi
piktino, jog nuo to laiko nė 
už centą nieko pas žydus ne
perka. Tas musų mieste išug
dė kelis kooperatyvus ir daug 
privačių lietuviškų parduotu
vių, o žydų krautuvės nuola
tos merdi. Šis įvykis duoda 
pamato manyti, jog ir čia gali 
būti žydų sandėlininkų šposas 
—noras pasipinigauti, arba iš
imtinai aprūpinti savo žmo
nes. Tokiais elgesiais, žydai- ir 
užsitraukia ant savęs neapy
kantą.

Smagus bankietas.
SLA. 236 kp. .penkių metų 

sukaktuvių ir naujų narių į- 
vesdinimo proga, turėjo šau
nų bankietą, kuriame dalyva
vo kaipo garbės svetys SLA. 
Prezidentas adv. F. J. Bago- 
čius. Apie gerb. svečią, pla
čiau parašyta kitoj vietoj, čia 
noriu tik iSreilęšti didelę padė
ką, kuopos parengimo komisi
jai, E. Frenzelienei ir O. Ku- 
niutienei, taipgi jų pagelbinin- 
kėms: V. Simelevičienei, St. 
Bieliauskienei ir kitom už gra
žų stalo paruošimą, kuriuo 
buvo patenkinti visi svečiai, 
šios vos kelios moterys dirbo 
labai sunkiai ir joms priklau
so didelis kreditas.

— Frances.

Trys dienos be “Naujienų”
Rūgs. 23 d. SLA 236 kuopos 

parengime daugumas naujienie- 
Jų vienas kitą klausinėjo, ar 
gavo “Nauj enas”. Kiekvieno 
Atsakymas buvo — ne. Taip 
ęsęs net tris (Jenas. Kadangi 
.aikai neramus, tai kilo viso 
Jų spėliojimų ir įtarimų,4 dėl 
eaiių ‘NuUjeno?' busiančios 
sulaikytos. Pasiremiant karo 
doviu, daugumas sutiko su ta 
ninlimi, kad galimas daiktas, 
jog prisieis pabūti kurį laiką ir 
ne “Naujienų”.

Tačiau jau rūgs. 27 d. visi 
gavo taip laukiamas “Naujie
ms” net po ke is ekzemp iariu • 
r taip visi spėliojimai bei abe

jojimai tikrosios .negavimo 
priežasties liko mums nežino
mi. Tai ne taip jau ir svarbu, 
bile tik jos vėl mus lankys re
guliariai ir pastoviai.
Liūdnas smūgis laisvos minties 

žmonėms
Gavę “Naujienas”, kiekvie

nas jas smalsiai skaitė ir ieš
kojo žinių iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo. Staigi ir netikėta ži
nia apie mirtį žilos senatvės su
laukusio širdingo ir uolaus lais- 
vamanybės siekėjo kun. Moc
kaus giliai sujaudino velionies 
draugus ii' pritarėjus.

Šio laisvamanybės pionie
riaus kovos už šviesesnę žmo
nių ateitį, jo visiškas pasiauko
jimas kilniam tikslui yra bran
gus ir sektinas pavyzdys kiek
vienam laisvos minties žmogui. 

' Žinant šio ši agalvio senelio 
liūdną likimą, tenka apgailėti, 
kad jis, nuopelno vertas žmo
gus, turėjo mirti skurde. Toks 
jau likimas tų žmonių, kuria 
atiduoda viską kitiems, nepai
sydami, kaip bloga bus jiems 
patiems.

Kadangi, kaip matome iš 
“Naujienų”, amerikiečiai kun. 
Mockaus draugai ir vien
minčiai nuoširdžiai rūpinasi 
tinkamu jo palaikų palaidoji
mu ir prideramu kapo sutvar
kymu, todėl nuo šio darbo ne
nori atsilikti ir torontiečiai ve
lionies vienminčiai.

Šiandien susirinkęs būrelis 
laisvamanių vienbalsiai nutarė 
imtis kokių nors priemonių su
kėlimui aukų padidinimui su
mos jau amerikiečių renkamų 
aukų. Tam tikslui išrinkti drau
gai, kurie numatys būdą ir su
tvarkys darbą.

Girtinas torontiečių draugų 
sumanymas ir, žinoma, labai 
remtinas; tikimasi, jog šį su
manymą noriai rems laisvama- 
nybės draugai, giliai įvertiną 
tokių idealistų darbus ir pasi-

Vieno mėnesio žiauraus karo 
pasekmės. <

Šiandien sukako vienas mė
nuo, kaip žiaurusis vok’etis už
puolė Lenkiją, pradėjo žuc.yJ 
žn.o..es ir įerioti kiastą. Než.u 
r. n t, kaip atkakliai gynėsi len
kai, vienok pr es s ebuklinga’i 
tv.rtai apsiginklavusius vokie
čius — neatsilaikė. Ir taip šių 
d.eną c.vi'lizacijos pagalba 35 
milijonų žmonių šalis ne ti*< vir
to pelenais ir griuvėsiais, be; 
tapo v.siškai išbraukta iš žemė
lapio. Jos gyventojų nemažus 
skaičius liko itžudyias, o kili 
skursta belaisvėje, dar kiliems 
prisėjo ieško.i prieglaudos pa i 
savo kaimynus. Dalį lenkų pri
glaudė Lietuva, kurią dar taip 
ncšemai “draugingi” lenkai ver
tė klauptis prieš juos.

Reikia manyti, kad šiandien 
taip skaudaus smūgio ištikti 
lenkai pamatė savo klaidas, bet 
jau vėlu... Bent tiems, kurie ra
do šiltą prieglaudą Lietuvoje 
turėtų būti jaučiamas ir supran
tamas lietuvio širdingumas ir 
užuojauta nelaimės ištiktam. 
Akivaizdoje jau įvykusio fakto, 
kaip du godus draugai taikiai 
pasidalino svetimą turtą, skau
du ir baugu darosi lietuviui dėl 
savo šalies, kurios likimas pa
vojuje. Kas įvyko rugsėjo mė
nesį, jau žinome, o ką įneš į is
torijos naują lapą spalio mė
nuo, parodys rytojus. Kuri bus 
sekama šalis išnykti nuo žemė
lapio?
Ištiko nelaimė S.L.A. 236 kuo

pos narę Z. Užemeckienę.
Neseniai Z. Užemeckienė ank

sti rytą ruošdama vaikučius į 
mokyklą, skubiai lipo laiptais 
savo bute ir paslydus kojai taip 
smarkiai puolė nuo laiptų, kad 
palaužė net ranką Jr smarkiai 
sumušė galvą. <

Ligonės ranka dabar yra su
dėta į tam tikrus prietaisus, ku
riuose turės išbūti tol, kol su
augs kaulas, ši nelaimė itin ne
maloni, nes ligonė šiaip jausda
mos! neblogiausiai dėl rankos 
negalėjimo naudoti negali nei 
menkiausios namų ruošos at ik- 
ti nė savo šeimai patarnauti. Li
gonė yra namie, 19 Palmerston 
Avė. Visi kuopos nariai, ypačiai 
moterys, bukime malonios ap
lankyti Z. Užemeckienę.

S.L.A. 236 kuopos mėnesinis 
narių susirinkimas įvyks spalių 
8 d., 2 vai. p.p., 401 Bathurst 
St., ukrainų salėje. Visi nariai 
privalo jausti sau už pareigą su
sirinkimus lankyti. Taigi, buki
me geri ir rūpestingi draugijos

aukojimus, kaip kun. Mockaus.
reikalams ir gausiai atsilankyki
me. —O. L

ŠTAI JUMS PROGA
------------------------------------------------------------------------------- Ą.

"Naujoji Gadynė”—dienas Doleris Metams
.DEVYNI METAI kaip leidžiamas populerus savaitraštis 

“Naujoji Gadyne”. Dabar nutarta leisti du kartu į 
savaitę. Tuo tikslu musų bendroves direkcija paskel
bia vajų ir tikisi gauti į,000 maujų skaitytojų.

/‘NAUJOSIOS GADYNĖS” reguliafė kaina 2 doleriai me
tam. Bet dabar, ruošiantis prie du kart savaitinio 
laikraščio, naujiem skaitytojam toji kaina ant puses 
nukertama—už vieną dolerį metams.

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

NAUDOKITĖS tuo musų pasiulymu šiandien ir rytoj; 
nelaukit ir neatideliokit, nes terminas gaut “Naują
ją Gadynę” už vieną dolerį metams yra trumpas ir 
nebus prailgintas.

PRIEŠINGAI, musų bendroves direkcija rezervuojasi 
teisę savo, pasiūlymą atšaukti, kaip greitai ji matys 
reikalą tatai daryti.

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

220 Leonard Street Brooklyn, N. Y,

%25c5%25ben.o..es
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Diena Iš Dienos
Susilaukė Daug 
Sveikinimų *

TOWN OF LAKE — Pet 
Mykolų vardines Dr. Michael 
Strikolis, 4645 So. Ashland 
Avė., susilaukt datig Širdingų 
sveikinimų. Jj sveikino jo pa
cientai, kaimynai ir šiaip drau
gai. Visi linkėjo daktarui lai
mės ir ilgiausių metų.

-o-
MARQUETTE PARK —• 

Draugai, kostumeriai ir kai
mynai žino tai, kad biznieriaus 
Narvido, 2424 W. 69th St., var
das yra Mykolas. Tokiu budd 
varduvių išvakarėse jie Visi 
sveikino biznierių Narvidą, 
linkėdami jam ilgiausių metų.

-0-

Merkelf 24
' James Kasai, 24, su Arin 

Grevich, 21
Eugene Kavenas, 25, su So- 

phie Stefancich, 21
Vincent Nausėda, 25, šu

Frances Tomasevičius, 23
Albert Radis, 21, su Sadie 

Comsky, 21
Jetty Konerny, 30# su Marie

Radvil, 18

Reikalauja
Perskinj

Marie Messar nuo Peter
Messar

Gavo
Porskiras

Edward Jaskot nuo Edith 
Jaskot

Brighton Parko 
Jaunuoliai Pradeda 
Painokas

NAUJIENĄ Chicago, DL ~

T0WN OF LAKE — Ieškant 
Mykolų, tarpe jų rasime it 
biznierių Mike Staliauskų, 4314 
So. Ashland Avė., kuris savo 
vardadienį šaūniar paminėjo.

Jam bizny daug pagelbsti 
žmona Rozalija.

—Kaimynas

Padidėjo Dviem 
Šeimynom

NORTH SIDE — ši koloni
ja padidėjo dviem šeimynom, 
čia neseniai apsigyveno Ben 
TrokŠelio ir Marijonos Rolins- 
kienės šeimynos, ties 1626 N. 
R\jkwell St. t-

SĄko, ši apylinkė išimtinai 
apgyventa kitataučių, nes iki 
šiolei niekur nematę lietuviš
kų šeimynų. —Frentas

— x— - -

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Charles Ziska, 26, su Ruth

Brightop Parko Jaunuolių 
Dr-jėlės pamokos jau praside
da. Įvyks trečiadieniais, 4 vai. 
po pietų, Hollywood SVet., 2417 
W. 43rd St. P-a Radauskiene, 
Hollywood Inn savininkė, mie
lai sutiko duoti svetainę vaiku
čiams lavintis.

Kurių vaikučiai nepriklauso 
prie draugijėlės, malonėkit pri
rašyti.

Komisija.

Įdomios Diskusijos 
Suvalkiečių 
Susirinkimuose

■■■ : į j

Sekančiam susirinkime kalbės 
apie Europos karų

Jeigu kas sakytų, kad suval
kiečiu apsnūdę, tai labai klys
tų. Tai parodė pareitas susirin
kimas, įvykęs rugsėjo 28 dieną 
Hollytvood svet. Kaip jau žino
ma, buvo nutartą turėti savitar-

.... „m. U

.ONA PfelKlENft (po tėvais 
Motuše vielutė)

gyveno 251 W. Root Street
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalių 3 -d., 3:30 vai. ryto, 
1939 m., sulattkUS pusės arhž. 
gimus Vilkaviškio apskf., Ke
turvalakių parap.

Amerikoj išgyveno 25 tfu
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Kazimierą, sūnų Juoza
pą, dvi dukteris: Theodorą ir 
Johanną, žentą John Raymon> 
pusseserę Mrs. Cassini ir 
daug kitų giminių. O Lietu
voje paliko tėvą Vincentą 
Motusevičių ir brolius ir se
seris.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 So.- 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtad., spalių 5 d. 
8:00 vai. ryto, iš kopi. į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos nž Velionės Sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Onos Petkienės

pinius debatus bei diskusijas. 
Taip bųvp.įf padaryta^ Įžanginę 
Kalbą pasakė J. Misevičia.
; Po jo sekė daugelis kitų, ku
rie pareiškė savo mintis apie 
Amerikos ateivius. Diskusijos 
pasirodė tiek įdomios, kad susi
rinkusieji pamiršo, kad jau vė
lus laikas ir reikia traukti na
mo.

Prelegentas kvietė dėti visas 
pastangas išlaikymui demokra
tijos šioje šalyje. Tik tuomet 
bus užtikrinta laisvė ateiviams 
ir jų nuosavybėms.

Ką Veiks toliau?
Sekančiame susirinkime bus 

debatuojaihaik dabartinio karo 
klausimas. Kas'jį surengė, kam 
jis naudingas ir kam pragaiš
tingas, ir ko mes galime susi-

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 
Vyras, Sūnūs, Dukterys ir ki

tos Giminės.
Laid. Dir. J. E. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.
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GĖLININKAS
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 580»

laukti šioje šalyje. Prelegentas 
bus musų pirmininkas A. Be
leckas. Visi, kuriems tik apeina 
gyvenimas, atsilankykite pasi
klausyti kaip suvalkiečiai riša 
gyvenimo klausimus, o daug 
ko pasimokinsite. Susirinkimai 
būna kas paskutinį ketvirtadie
nį kiekvieno mėnesio Uolly- 
wood svet., 2417 W. 43 St., 7:30 
vai. vakaro. —Korespondentas,
..... Mi. .. Mi I

Pranešimas
Josephine Birgiolaitė po vyru 
Griksas ir Frank ir Julia Dob- 
rovalskiąi perėmė vietą Wilfow 
springs, 8300 Keah avė, buvusi 
Grybo vieta. Labai graži ir pa
ranki Vieta piknikams ir parėm, 
nes yra daržas ir 3 svetainės. 
Piknikams daržą ir svetaines pa
rems duosime veltui. Vieta btts 
vadinama-*-

“PALANGOS KALNELIS" 
Užprašome Visuš draugus ir pa
žįstamus, atsilankyti, o busite už
ganėdinti.

J

MNAUJAUSI nt GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
•“THE ROME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Keistučio Klubas 
Organizuoja 
Krepšinio Komandą
Ruošiasi Metiniam Parengimui 

Lapkričio 19 d.
Spalių 1 d. Hollywood svet. 

įvyko L. K. P. Kliubo mėnesi
nis susirinkimais. Kadangi jau 
vasara baigiasi, tai daugumas 
keistutiečių nori pasigerėti 
paskutinėmis gamtos grožy
bėmis ir susirihkihie ne visi 
dalyvavo.

Pirm. J. Sholtman pranešę, 
kad inveštmentų dalykai elria 
gerai. Lietuvių Auditorium 
tapo perorganizuota ir, Kei- 
stučio Klubas gavo tam tikrus 
serus vertėj $1700. Cicer’o 
Liuosybės namč bendrovė eg 
zistuoja gerai ir mažoji sveti 
tapo naujai išrenduota. Prane
šė, kad adv. P. Maukui yra 
reikalinga už darbą atlyginti 
$175.00. Keistutiečiai nutarė 
bilą išmokėti.

Fin. ‘ mihisteris \V. Sharka 
pranešė, kad per praeitą rug
sėjo mėnesį mirė 2 nariai. Nu
tarta pomirtinės išmokėti. 
Rašt. Heleri Chapas pranešė, 
kad visą darbą labai pride
rančiai atlieka. Ižd. J. Klimas 
irgi raportavo, kad su finan
sais yra gera tvarka ir tą pa
tvirtino pirui. J. Sholtman.

Vajaus Reikalai.
Vajaus pirm. S. Stulgaitis 

pranešė, kad daūgiaus pastan
gų dedama naujų narių gavi
mui. Dr. Strikol patikrino jų 
sveikatos stovį ir Keistučio 
Kliuban buvo priimti šie na
riai: Mary Chapas, John Ze- 
paltas, Venc, Raitylė, Magda
lena Aržuolaitienė, Antoineltė 
Paviloniutė, Marg. Dvaiziškas 
ir Pranas Sadauskas. Visi yra 
geri veikėjai ir padės darbuo
tis keistutiečių eilėse.

Biznio komisiją pranešė, 
kad smarkią! rengiamasi prie 
metinio parengimo. Programą 
pildys J. L. K. Ratelio choras. 
Suvaidins 2 aktų operetę “Ku
protas Oželis”. Parengin? aš 
įvyks 19 d. lapkričiu, Šok oi 
svet. Keistutiečiai pažymėkite 
savo kalendoriui viršminelą 
dieną ir dalyvaukite parengė
me.
Keistutiečiai Užgiriu KonĮerc.m 
ei ją Prieš Maisto Brangumą

Prasidėjus Europoj kurui, 
ir Amerikoje reikmenų kainos 
pradėjo kilti. Labiausia pa
brango maistas. Keistutiečiai 
užgyrė šaukimą konferencijos 
kovai su tuo kalnų kėlimu ir 
spekuliantais-profityriais.

Kad daugiau patraukti jau
nimą prie Keistučio kliubo, 
reikia duoti ką nors jaunimui 
dirbti. Todėl nariai išrinko 
komitetą iš 3 narių sudaryti 
baskctbtfll'grupę. Stt tuom bus 
galima daugiau jaunimu įra
šyti į Keistučio eiles.

Apšvietus Mlnisterls bar* 
buojasi.

M. Kasparaitis knygius pra
nešė, kad vasaros metu knygų 
skaitymas buvo apsistojęs, bet 
pradėjus orui atvėsti, keistu
tiečiai pradeda (langiaus kny
goms rūpintis. Todėl, kas no
rite apšvietos, sporto ir pri
klausyti geroj draugijoj, tam 
yra vieta tarpe keistutiečių.

Po L. K. P. Kliubo susirin
kimo, W. Sharka pranešė, kad 
p-ia Radauskienė, Hollywood 
svet. nauja savininkė valdy
bai ir komisijai prirengė už
kandžių.

Prie vaišių G. K. Budriš ta
po paskirtas tostmasteriu. Viši 
dalyviai kalbėjo apie išaUgini- 
mą Keistučio Kliubo iki 2000 
narių; prisiminė Keistučio KL 
pradžią ir jo veikėjus. Kadan
gi pas keistutiečius yra gera 
tvarka ir visi po demokratine 
tvarka gyvena santaikoje, ‘ jie 
turi savo darbuotėj ir pasise
kimo ir paramos lietuvių tar
pe. —J. D. Bendokaitis.

NAŪJteNŲ-ĄCMB Tęlephdta
Kakomd/ Ina. >— Rosetta 

Overholsdr, kuri liko sulai
kyta ryŠihlb su anūkės su
žalojimu 'feįtviu.

i : į jų,

Dar Apie Garfield 
Parko Pašalpinį 
Klaba k
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Northsides
Politikieriai
Gražiai Pasirodė

d.

tai

Susirinkimas. — Išvažiavimas 
Jeffersone*

NORTH SIDE. — Humboldt 
Pk. Liet. Politikos kliubas lai
kė savo inėfiesihį susirinkimą. 
Susirinkime visi dalykai buvo 
rimtai svarstomi. Tvarka mu
sų klitibe yra pavyzdinga ir 
taip yra pasidėkojant p. M. 
Grakauskui — kliubo pirminin
kui, kuris gabiai sugeba visus 
reikalus taip sutvarkyti, kad iš 

prie

pri- 
“tU-

CLASSIFIED ADS.
HELP WANTED—FENlALE

Darbiu 
REIKALINGA moterų skudu

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

PERSONAL 
Asmenų Ieško

IEŠKO NAŠLĖS, 37 iki 40 metų, 
apsivesti. P. W., 229 So. 14th Avė. 
Maywęod, I1L

LEGAL NOTICES
   t  

PRANEŠIMAS
UŽ PADARYTAS SKOLAI neat
sakau. šiuomi pranešu visuome
nei, kad mano žmona Anna Jasai
tis nuo manęs pasišalino rugsėjo 
30 d. 1939 m. Todėl nuo tos dienos 
aš už jokias skolas per ją padary
tas, neatsakau. PRANAS JASAITIS 
710 E. 93rd St,, Chicago, III.

REIKALINGA VElTfiRKA, 
GEORGE’S CAFE

3465 So. Morgan Street.

. MERGINA LENGVAM ruošos 
darbui, mėgstanti vaikūs, būti.

Polland, 1423 Farwell, Rogers 
Park 5201.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
, darbui, virti $10.00, 2 vaikai, pora 

ni.n.r.r.,. „ dirba, pažymėkite amžių, patyrimąMISCELLANEOUS FOR SALE ir iiUdymus. MARGOLIN, 280 Dou-

— Skaitytojų Balsai —
“Naujienų” rugsėjo 28 

laidoje musų kliubo pirmi
ninkas mėgina pasiteisinti 
prieš kliubiečio užmetimus.

Jeigh kliūbe viskas butų 
taip, kaip pirmininkas rašo, 
tai, žinoma, viskas butų getai 
ir nereikėtų nė užmetimus da
ryti. Atsitikimuose, kuriems 
pirmininkas1 pritariu, tai ne
žiūrint konstitucijos klausimą 
pervaro, o jei kas jam nepa
tinka, tai suranda, kad 
yra prieš' :kOnštituciją.

Musų kobstitucijoje yru pa
sakyta, kad nariui mirus, jei
gu per mdtuš laiko niekas po
mirtinės ne^fsiihia, pinigai pa
silieka * kliubo' nuosavybėj.

t .ibi i<;' . .. n. ■ >
Viename ^susirinkime ateind 

mergaitė ir<;prašo^ kad jai išJ 
mokėtų jusMhotinos pamirfinę. 
Motina mirė: 7 metai atgal. 
Pirmininkas liepė balsuoti lt 
be suskaityiĮio. balsų paskelbė, 
kad nubalsuota išmokėti. Ki
tame atsitikime, mirusio nario 
giminės kreipėsi į kliubą, pra
šydami išmokėti pomirtinę 
pastatymui velioniui pamink
lo. Šiame atsitikime pirmi
ninkas paaiškino, kad jau pra
ėjo 5 metai- ir, pagal konstitu
ciją, yra per vėlu tas klausi
mas kelti ir visai neleido klau
simo balsavimui.

“bar Vienas Pavyzdys“.
. štai, viename susirinkime 
moteris jau neužsimokėjusi 
duoklių į kliubą per pusantrų 
metų, atėjus nori užsimokėti 
kaipo sena narė.

Susirinkusieji jai patarė įs
toti iŠ naujo, bet pirmininkas 
paliepė balsuoti ir nesuskaitęs 
balsų nė už, ne prieš, paskel
bė, gali užsimokėti iš naujo, 
kaipo sena j narė. Mat, įstoti 
naujai negali, nes turi 52 me
tus amžiaus.. O musų konstitu
cija sako, kad po 6 mėn. ne- 
užsimokėjimo, narys , lieka iš
brauktas" Q:;čia po pusantrų 
metų nemokėjimo lieka pilna 
narė. . .. . , \

Tai ar prezidentas yra be
šališkas? Ar prižiūri konstitu
cijos pildymv?

Apie perkėlimą pinigų jau 
nerašysiu, nes jau visiems ži
noma, kad ne ten pinigai buvo 
padėti, kur Kliubo nariai pa
geidavo. Nariai turėtų lankytis 
į Kliubo' šusirinkimus ir aty- 
džiaus sekti Kliubo reikalus. 
O atėjus laikui rinkti valdybą, 
turėtų * jšsirln'kti tokius virši
ninkus, kurie prisilaikys kons
titucijos ir su visais kliubo 
nariais susirinkimuose elgsis 
vienodai.

Sekantis kliubo susirinkimas 
įvyks spalių! 8 d;, 1939, 1 
popiet, po antrašu 3958 Fifth 
Avė. virš Napoleono restauno.

, — Kliubietis'. i

šalies žiūrint, tikrai miela 
kliubo priklausyti.

Žinoma, prie šio kliubo 
klauso daug Notth Sidės
zųb ir gerai patyrusių visuome
nės veikėjų. Čia noriu pažymė
ti nors keletą iš jų: K. Kairia, 
T. Rypkevicius, J. Bočiunas, F. 
Prusis, T. Kubilius, «L Raila ir 
kiti, kuriuos išfokuoti užimtų 
daug laiko, o laikraštyje daug 
vietos. Turiu pastebėti Štai ką, 
jeigu kuris dar iš North Sidės 
lietuvių nepriklausote, tai, bro
lau, darote didelę klaidą, drau
giškesnių ir svetingesnių žmo
nių niekur nerasite.

Patariu Visiems prisirašyti 
kaip galint greičiaus prie šio 
kliubo.

Išvažiavimas.
Praeitą sekmadienį, spalių 

1 d., Jeffetson miškuose musų 
kliubas turėjo išvažiavimą. 
Dievuliau tu mano, žmonių pri
važiavo iš visos Chicagos ir jos 
apylinkės. Be, taip sakant, ei
linių narių, dalyvavo ir pora 
lietuvių politikierių, tai yra 
teisėjas Ztiris it p. Kumskis. 
Tai rodosi dar pirmu sykiu 
mes turėjome garbės juos pa
vaišint su “Šviežiena”. Mat, 
Uitisų kliubas kepė aviną ant 
fku^p!^, ‘' teįeo.. paarti, teisė
jas žūtis ir p. Kumskis buvo 
tiktai nustebinti kliubieČių vai
šingumu ir skaitlingu lietuvių 
suvažiavimu į Jeffersoną. Na, 
Žinoma, jie ir pasirodė labai 
draugiški. Kliubiečiai jiems už 
tai yra dėkingi.

Be to, kiek teko pastebėti, 
tai šiame kliubo išvažiavime ir 
“Will Rogers” Sodial Improve- 
ment kliubo nariai dalyvavo, 
vadovaujant J. P. Benikaičiui, 
gabiam biznieriui. Kaip paste
bėjau, tai visai draugiškai pa
sirodė ir kliubieČius ir šios ži
nios rašė ją pavaišino su kele
tą ^driiiksų^^ ,

Dar turiu pastebėti, kad mu
sų kliubo gerieji “patrijotai” 
ir “milžiniški” veikėjai, šiame 
išvažiavime — visai nepasiro
dė. Well, bet kalbėti, žinoma, 
visai kas kita.,..

*■■*-*;. Vir,, ,»■ ■■ a,.;

Prisiekdins Naują 
Legiono Vaiką 
Skyriaus Valdybą

PARDAVIMUI F U R R I E R’S 
DRUM kailiams valyti. Gali vartoti 
siuvėjai kailių bizny. 1903 Blue 
Island Avė., John Kovalik. , „_Tt_TA REIKIA 

finišerio, nesenesnio kaip 45 
amžiaus 
užmokesnis.
ROOSEVELT FURNITURE 

2310 W. Roosevelt Rd.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbmtnkųkeikfar

PATYRUSIO rakandų 
metų 

Nuolatinis darbas, geras

CO.

KENOSHA KULTŪROS DRAU- ^^įlNGAS VYRAS dirbti 
GIJOS mėnesinis susirinkimas ĮGcorge s ^a^e» S°. Morgan St.
įvyks trečiadienį, spalių 4 d. 7 vai. --------------------------'
vakaro pas pirmininką J. Pateliu- REIKALINGAS KRIAtlčlUS dėl 
ną. Malonėkite susirinkti, nes tti- senų drabužių taisymo. Žd3$' West 
rime nusitarti dėl žiemos veikimo. 39th Place, (arti Archer Avė.)

—J. Pabalskiene, rast. J ;>—
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA- FįNMTURE-FlXTURE FOti-ŠALE 

MŲ SAVININKŲ SĄ-GOS mene- l^sai Pardavimui
sinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, spalių 4 d., 7:30 vai. vakaro) 
Chięagos Lietuvių ..............J
3133 So. Halsted St. Visi malonėki
te atsilankyti, yra daug svarbių 
reikalų aptarti. S. Kunevičius, rast.

BRIGHTON PARKO MOTE
RŲ KLIUBO susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, spalių 5’d., 7:30 vai. 
vakare. 2605 W. 43 St. Malonėkite 
dalyvauti, turim svarbių reikalų 
aptarti. —Valdyba.

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DR-JOS mėnesinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, spalių 5 
d., 7:30 vai. vakare, Liet. Darbi
ninkų svet., 10413 
Avenue.

SLA. 36 KUOPOS susirinkimas 
įvyks šįvakar, 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Prašau pribūti, nes 
bus daug raportų iš visų veikimų 
ir užsimokėti narių mokesčius.

—J. Balčiūnas, rast.
NORTH SIDE. — SLA. 226 KUO

POS susirinkimas įvyks šį vakarą, 
7:30 vai. Grigaičio svet., 3804 Ar- 
mitage avė. Bus išduotas iš 6-to 
apskričio konferencijos raportas. 
Malonėkite skaitlingai dalyvauti.

—J. Naujalis, sekt.
SLA. 63 KUOPOS svarbus susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, spa
lių 5 d., 7:30 vai. vakare, Tulleys 
Park svet., prie 90th ir Lavvrence 
avė. Prašau visų narių susirinkite, 
turime išrinkti darbininkus 25 me
tų kuopos gyvavimo paminėjimui, 
kuris įvyks spalių 15 d. K. P. svet. 
9231 Cottage, Grove avė.

—B. Barniškis,
9424 Butnside Avė.

KROLL BUGGY—kūdikiams ve- 
. ... - žirnelis, pilkas, su kromijutnii, kaip

Auditorijoje, naųjas> prisitaikomas kaip stroller, 
pirminė kaina $40.00—$17.00 dabar. 
Vincennes 4033.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
mėsos marketas, geras biznis.
8857 Houston Avė., South Čhicago,

Illinois.

So. Michigan
S. Dilis, rast.

PARDAVIMUI RESTAURANTAS 
gerai išdirbtas, einąs biznis. Renda 
nebrangi. 2115 So. Halsted, Hey- 
market 9202.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimai

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

GORDON REALTY, ’ 
YARDS 4329.

• » BARGENAS — 5 kambarių ply
tinis bungalovv, ąžuolinės grindys— 
nauji furnasai, glazuoti porčiai, 
visiškai furnišiuoti, $4,900. 7626 
Lafayette. Vincennes 4033.

SENAS NAMAS Roosevelt Road, 
konkfyto pamatu, tuoj nuosavybė, 
arti Park Blvd., Glen Ellyn, dideli 
viešoji mokykla, dideli laukai, ma
ži taksai, nėra asiesmentų, be sko
lų. Kaina $1500, $250 pinigais, $18 
mėnesy.

Kreiptis laišku Box 1071, 
1739 So. Halsted St.

MM.

Matiio
Budriko Radio 
Programas

Šįvakar susirinkimas ir vaišės 
šįvakar, spalių 4 d., Holly- 

wood svetainėj, 2417 W. 43td 
St., įvyksta Dariaus-Girėno ber
niukų ir mergaičių skyriaus 
naujos 1940 m‘etų vadybos pri- 
siekdinimus.

Po trumpų ceremonijų bus 
trumpas programėlis ir Šokiai. 
Įžanga visiems veltui. Darius- 
Girėnas Posto ir moterų sky- 

: Hitus nariai-ės. ir visa publika 
yra širdingai kviečiama atsilan
kyti ir arčiau susipažinti su le- 
gi jono veikla* Pradžia 8 vai. 
vakaro, .

Prie progos noriu priminti, 
kad tik įvykusioj le gi jono na- 
čionaliam parade pirmą kartą 
dalyvavo ir Darlus-Girėnas Ju* 
nfor Drum & Bugle kuopa. La
bai gražiai pasirodė prieš mili
jonų Žmonių ir gavo daug kom
plimentų. —*William Sebaštian,

Pereitą septintadienį Budri
ko radio programas buvo <ge- 
ras ir gerai išpildytas. Orkes
trą išpildė tris numerius, pa
grojo puikų maršą, gražią pol
ką ir linksmą valcą. Daininin
kai, p-nia Juozaitienė ir Cha
pas padainavo du duetu: Ne
šė sau rožės ir Aukso miglos, 
pritariant orkestrai, ir, Kad aš 
našlaitėlė, Juozaitienės solo.

Kitas Budriko programas 
bus ketvirtadienio vakare, nuo 
7 iki 8 vai., iš stoties WHFC— 
1420 k., Chicagos laiku. Išpil
dys jį gčri akordeonistai, mo
terų choras ir Dėdė Pasako
rius. Bus gera akordeonų mu
zika, šaunios liaudies dainos, 
svarbus asmenų it draugijų 
pranešimui, juokai ir svarbes
nės tos dienos pasaulio ži
nios. Bus svarbu pasiklausyti.

—Radio Mėgėjas
i H. - ■■

PARDAVIMUI ARBA RENDAI 
Brighton Parke, 4008 So. Maple- 
wood Avė. 2 flatų 4 ir 5 kamba
riai, visi įtaisymai platus lotas, 
karažas, kaina $3,700, arba teisin
gas pasiūlymas. Priimsiu į mainus 
ką turite, perkant mažas įmokėji- 
mas. Telefonuokite Prospect 0176.
....... “ ‘ **«*■■!* I l» I. I irti ii II II » 

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimai ;

PARDAVIMUI 80 AKRŲ FAR- 
MA su gerais budinkais. Gera že
mė, mokykla ir bažnyčia. Pirk
dami dabar gausite pusę grudų.

P. J. DOWIATT Sr. 
Westville, III.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai PardAVimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar tašy
kite dėl daugiau inYotmačljų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mūs. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Aye., Chicago, 
III. Phone RepUblič 6051/

Tūkstantinės pirkėją armijos 
ieško Visokių pirkinių, biz
nio progų ir L t

Conimander.

Miesto teisėjus J. B. Hermes 
nuteisė 28 metų . chicagietį, 
Lindell J. Ketinedy, kalėti 60 
dienų už neatsargų ir “girtą” 
važiavimą. Keiinedy gyvena 
adresu 3853 N. Oketo Avenuę.

Už panašų pi^sižengimą 35 
metų Wallace Beasley, 4707 
Calumet Avenue, turės kalė
ti 10 dienų, o 45 metų Juoseph 
Jurgilaf, nuo 326 S. Seeley 
Avenue, gavo penkias dienas.

Todėl jčlgn turite k< Pa
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis it t t, nelaukite* 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

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

CANal 8500
"NAUJIENOS" 

1739 S. HALSTED STREET 
Cbfoago, m.
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PATIRKITE KOKIE YRA STALINO IR 
HITLERIO PLANAI

Išgirskite Dr. Grigaitį LSS. Prakalbose, 
Penktadieni

Mildos svetainėje, 3142 South 
Halsted St. Pradžia 8 vai. va
kare.,

Yra pakviestas garsus kalbė
tojas, Dr. P. Grigaitis, kuris nu
rodys tikrąją padėtį Europoje 
ir kas yra kaltininkas dabarti
nio karo< Jis taipgi nurodys 
paslaptingus ryšius tarpe Hit
lerio ir Stalino. Tai bus svar
bu kiekvienam žmogui patirti, 
kodėl Europoje kraugeriai žu
do šimtus tūkstančių nekaltų

Momentas labai svarbus, o 
žmonės įdomaujasi, kas dedasi 
Europoje šiandien ir kas bus 
toliau. Dabar tai kasdienis 
klausimas. Ir iš tiesų, papras
tam darbininkui sunku supras
ti, kas užjuryj dedasi. O jeigu 
taip, tai reikia būtinai pasi
klausyti tų žmonių, kurie seka 
tuos dalykus, ir kuriems diplo
matija yra geriau suprantama, 
negu paprastam darbininkui.

Taigi, šiuo svarbiu momentu
susidomėjo ir Lietuvių Socialis- žmonių, o taipgi kokiam pavo- 
tų Sąjungos Chicagoje Centrą- juje atsidūrė Lietuva. Bukime 
line kuopa ir ryžosi surengti visi šjose prakalbose spalių 6 
dideles prakalbas, kurios įvyks dieną. Įžanga veltui, 
penktadienį, spalių 6 d'enąj A. K. Sargas.

Kard. Mundelein 
Buvo Už Embargo 
Atšaukima

Dies Kamantnėja
Nacus Ir Komunistus

.t i . ■.
• /

Trečiadienis, spalių 4, 1939

pareiškimą, 
sekmadienį,

kard. Mun- 
visus katalikus

Per Radio Paskelbė Pareiški
mą, Parašytą Prieš Mirtį
Užvakar vakare vyskupas 

B. J. Sheil per radio stočių tin
klą perskaitė paskutinį kardi
nolo Mundeleino 
kurį jisai parašė 
prieš pat mirtį. 
VTanie pareiškime 
derein ragino
remti prezidento Roosevelto 
neitralumo politiką. Jisai nuro
dė, kad “ir Rymo popiežius 
Roosevelto nusistatymui prita
ria.”

Nors ‘ pareiškimas aiškiai to 
nepasako, bet duoda suprasti, 
kad kard. Mundelein buvo prie
šingas “embargo” įstatymui, 
kuris draudė ginklų pardavimą 
Anglijai ir Francijai, ir prita
rė prezidento siūlomam “cash 
and carry” pataisymui, kuris 
dabar yra debatuojamas kon
grese. ) i

Sužinojęs apie Mundeleino 
mirtį, Rooseveltas atsiuntė vys. 
Sheil užuojautos telegramą, api
budindamas 
draugu”.

Kardinolo 
penktadienio
gų mišių, kurios bus 
Holy Name katedroj, 
valandą ryto. Kūnas 
laidotas St. Mary seminarijos
koplyčios kryptoje, Mundelein 
miestelyje.

Velionio pagerbimui miesto 
taryba užvakar nutraukė posė
dį, o apskričio taryba priėmė 
ilgą užuojautos rezoliuciją, ku
rioj išvardina įvairius jo nuo
pelnus Chicagoj.

Kard. Mundeleino laikinas 
vietininkas Chicagos arkidioce- 
zijoj bus vyskupas Sheil.

t Rs.

velionį “tikru

laidotuvės įvyks 
rytą, po iškilmin- 

laikomos 
apie 10 
bus pa-

Lizdas”
viršininkas 
tyrinėjimui 

veikimo”, 
nacių ir

“Chicago šnipų
Vakar M. Dies, 

kongreso komiteto 
“anti-amerikonlško 
pradėjo kamantinėti
komunistų vadus Chicagoj. Pir
mas liudininkas buvo Otto Wil- 
lumeit, Chicagos nacių Bundo 
vadas, leidėjas fašistiško žur
nalo ir Amerikos-Vokiečių “Pre
kybos buto” pirmininkas.

Kiti liudininkai buvo fašistas 
Hugo Eger, nuo 7511 Stewart 
avenue, Dr. Homer Maerz, na
cių organizatorius, (jo centras 
prie 64th ir Ashland avenue), 
žuvusi League for Peace and 
Democracy narė Mrs. Clinton 
Barr (ji liudijo prieš komunis
tus), ir keli kiti asmenys.

Dies vakar pareiškė, kad 
“Chicago yra nacių ir komu
nistų šnipų lizdas”.

Vaujieniečių Aukos 
M. Jurgelionienės 
Paminklo Fondui
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Vėliausios Aukos:
Mr. J. Jasinskas .......  $2.00
Mrs. A. -G; Y^tuziefcė,

Palmyra, N. J. .... . 2.00
Mrs. V. Feiza .......,...... 1.00
Billy Logue,.

Birmingham, Ala....... 2.00

Pirmiau gauta

Viso
Julia

Fondo

Susišaudymas 18-os 
Apylinkės Alinėj

Už 70 Centų Sąskaitą
18 APYLINKĖ — Į alinę ad

resu, 733 W. 18th Street, už
vakar vakare atėjo 27 metų 
Monty King, nuo 717 W. 19th 
Place. Jis padėjo ant baro $10 
banknotą ir paprašė bartende- 
rią George Fosco, nuo 874 
Sedgwick St., išimti 70 centų 
skolą. .

Fosco priminė King’ui, kad 
jis skolingas ne 70c, bet dau
giau. Kilo ginčas, bartenderis 
pasigriebė revolverį, ir palei
do šūvį į grindis, pašaudamas 
Ging’ui koją. Tada King sie
kė švarko kišeniun, lyg norė
damas revolverį išsitraukti. 
Fosco paleido dar du šuvius* šį 
kartą taikydamas į Kingo kru
tinę. Vie kulka pažeidė plau
čius, antra\pilvą,

Fosco bu areštuotas ir už

 

darytas MaxwelEnuovados ka
lėjime, o King guli apskričio 
ligoninėje. Jo gyvybė yra kri
tiškam padėjime.

IMA U JIE N V-AČME Telephoto 
Kardinolas Mundelein, kuris užvakar buvo rastas 

negyvas lovoje. A

$7.00
$118.00

$125.00
August, 
Iždininkė.

• Pildydami W.P.A. patvar
kymą, visi W.P.A. vakar ir už
vakar rašėsi priesaikas, pri
siekdami ištikimybę Jungtinių 
Valstijų valdžiai ir demokrati
nei tvarkai.' Pirmas priesaiką 
pasirašė karo veteranas George 
A. Norak, nuo 5702 S. Hermit- 
age avenue.

Raudonas Kryžius 
Pasiuntė $75,000 
Europon

Dalį Pinigų .Gavo, Lietuva
Amerikos Raudonas Kry

žius, Cliicagos -raštinės prane
šimu, pasiuntė $75,000 Euro
pon, šelpimui kare nukentėju
siu civilių žmonių.

Dalį tų pinigų gavo Lietu
va, kurioj apsigyveno daug pa
bėgėlių iš .Lenkijos, kareivių 
ir civilių žmonių, tarp jų ir 
Pilsudskio našle ir jos dvi duk
terys. ‘

4 Stebuklingai 
Išsigelbėjo Nuo 
Mirties

Prie 130th ir Torrence 
nie, ant gelžkelio bėgių 
springo” vieno automobilio 
motoras, ir sustojo. Tuo tar
pu pasirodė traukinys. Auto
mobilyj buvę žmonės šoko gel
bėtis ir paskutiniam vos spė
jus ištrukti traukinys automo
bilį sudaužė ir nuvilko kelias- 
dešimts pėdų.

Išsigelbėję žmones buvo 
Henry Hanneman, nuo 5436 
So. Marshfield Avenue ir trys 
jo šeimos nariai. '

I 
I

Ave- 
“už-

Negrai Boikotuoja 
Telefonų B-vę

Chicagos; negrų distrikto, 
Bronzville gyventojai paskelbė 
boikotą Ililnois Bell Telephone 
bendrovei. Nevartoja telefonų, 
tyčia palieka “receiverius” nu
kabintus, šaukia operatores ir 
joms atsiliepus telefonus užka
bina, ir daro kitokius nesma- 7 r

gurnus bendrovei. Boikotas bu
vo paskelbtas protestui prieš 
bendrovės nusistatymą»samdyti 
tik mažą skaičių /negrų darbi
ninkų. . ' • ’

Adresu 1228 Melrose Street, 
buvo rasta nužudyta, 87 metų 

Miller. Va^ 

m0‘ 
tariškėš1 Hugo
Miller. įgirtas ir
nežinojo ką darė
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GRAŽUOLĖS REGISTRUOJASI
Viena iš Jų Atstovaus Lietuvius 1940 Automobi

lių Parodoj. Gaus Puikias Dovanas.
Gražuolės rinkimai Automobilių Parodai įvyks spa

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

Išrinktoji gražuolė “MISS LITHUANIA 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 1654-53 W. 47th St. 
Chicago.

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

sidedantį iš Dresser. Chest, inner springs iv.attress 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. 1 -y

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

*

GRAŽUOLIŲ KONTESTAS
ĮSTOJIMO kuponas

: Vardas-pavardė
. .. . ........................ .... NAUJIENU-ACMi3b<:;TeIeT>h6toi“! ° .

HolyfName katedra Chicagoje, kur bus atgabentas 
kardinolo Mundelein kūnas ir kur įvyks yišOs laidotu
vių pamaldos ir. ceremoniios.

H®::-. /./Ata

Antrašas

Telefonas

Aukštis: pėd. coliai. Svoris:

Amžius

sv.

Užsiėmimas ...................... -......................................................
Ar galėsit išlikti iš darbo, jeigu busite išrinkta daly-

vauti Automobilių Parodoje per savaitę laiko

Mundelein kolegijos Chicagoje studčnles meldžiasi už mirusiojo kardinolo 
Mundelein siela. ;

MUNDELEIN, ILL. — Kunigų seminarija, kurią įsteigė kardinolas‘Mundelein.‘Ten kardinolas ir bus 
palaidotas.

Parašas

VAKAR CHICAGOJE.
Miesto teisėjas Stephen 

mentas padavė bylą apskričio Adamowski paskyrė $10 ir kaš- 
teismui, reikalaudamas receive- bausmes septyniems chica-

Valstijos darbo departa-

rio Globė Laundry Co., firmai, 
1228 W. Monroe street. Firma 
yra skolinga valstijai $7,942 
mokesčiais darbininkų reika
lams.

• Adv. Benjamin Wham ne
seniai buvo paskirtas Chicago 
and Eastern 
viršininku. Jisai 
algos į metus.

• Nuo keturių 
įtogo nukrito ir 

žeidė 6 metų berniukas, Ken- 
neth Gray. Jis gyvena adresu 
2916 Broadway.

• Policija ieško 16 metų 
berniuko, Paul Menier, ir jo 
14 metų brolio Herbert, nuo 
1423 W. Congress st. Motina 
spėja, kad išvažiavo Califomi- 
jon. Kelionę daro su dviračiais.

• Dėl karo cenzūros Kana 
doj, Jungt. Valst. oro departa
mentas dabar negauna prane
šimų apie orą Kanados mies
tuose ir provincijoje.

Illinois gelžkelio 
gaus $25,000

aukštų namo 
sunkiai susi*

giečiams, kurie užsiėmė* rinki
mų pinigų arklių lenktynių la
žyboms.

• Automobilių parking lote, 
prie Soldier’s Field, užvakar 
vakare nusileido privatiškas 
dvivietis lėktuvas iš Trenton, 
N. J. Juo skrido Robert C. Da- 
vis, lakūnas iš Salt Lake City, 
Ir jo žmona. Davis paaiškino, 
kad jam truko gąsdino, taipgi 
sutemo ir jis nemanė, kad ga
lės pasiekti miesto airportą.

• Chicagos universitete va
kar lankėsi Dr. Riogun Kino- 
šita, Japonijos valstybinės vė
žio tyrinėjimo laboratorijos vir
šininkas.
miauąiu 
joj.

• 16

Jis yra skaitomas žy- 
vėžio specialistu Azi-

metų mergina, Hilda 
Finke, nuo Touhy avenue ir 
Wc£f Road, mirtinai sudegė, 
kai sprogo kerosino lempa, ir 
ją aptaškė kerosinu.

0

i




